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ERNANDI!S AMORIM
Deaoa:ia . . . - de

Q&iupçlo

elo Gowmo

...... iDEoialodellaadaoua. •••_.,_, ____ ·----·
'açi<> de pnljeiD de la quede~l ............... i edil! « l ...... elo
I'Uder I!Dcalna,- dllimos ... que ••
...

""""""'I...

nm • eleiçlleo. ----·-----·-··--·----·
PLS atfJ'!JHI, filie IMIII . , Bdidalpuilid'1'81
....................... ~de 1998..•••----··
llloqal:rimaolo rf! 3!14197,ooljcjgnc!o
10 Mmislno do MiDas e BDaafa, oalft a CER<lN- Om-~dclceciAn•• --·-----·-···---·-

ildili......,.

Drmmcje I iDIIWlii!Çilo d e - fedonis,.
........ a>Eado de Rl!li'Miaia peloGowlilo Fedend..

ESI'EIUDJÃO AMIN
Pamcor cnl., PR rf!41J97, que .,...,ladi&poolli"" • Rcri'lllo ,. 69195, elo Soalclo Fedonl, que
diopGe oalft • •
•""' do
ob 1!o1ac1os, elo Dlllii!D Fedenl e doo Mamcl'piao e de
.... "'"J**VD -.mu, iDI:Iaa"'
slc de . .
- - . ..... llmllae' .. ;l'eode-...çlo.-••·-···Ddl!de a lmte!açlo de aal!IIBÇID Ado rira
elo'-iar,CIII~(SC).
----·-·-·······-·
_
..._ d a "'*'ÇÇID
da PI!C rf!4197 (lee-

Aill1illl I Emoada Coa- iaDol rf! 16'97, que
laoiiiDi • P"'"''bilidade doo cl!eli:s elo Poder l!umbW!,
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66
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347

atilo........, e.......,

Joiçlo) -· ------··---·------········- ---···
f~m

r

c , ....... OIIIrawo~ ...._

._,..,.o

...,.

Maloa.--···--·-·----

Mlllislm Pedm
"""'""-" • Magoaoria elo llnosll. ApoiU: ..
Soa. Jao611abaia Aauda. -·-··---··---··-··-·-···
Allbollaa OOiillibuiçiD qae al!mbnpa pa_ _ .......,.._daqric:lllluiae pecúria. ••••..

Solicila . . . . . dal!mbnopa qae amola I Jlllibl
de lâviacti 'li•• de 11111 tl'lbdladarel ··--······--···

16

103

Soa. Citliaos
Dias.
..__
Ocmnaclor
, ..______
..____
Lomor.
, _____
""""" ..
_

438

Aboala I . . - da iDA 9wtidade elo OOiiDo C:ICDias pwmicipnl -·--···-·--·---· - - - · ·
PLS ~ lllr97, qae ......., o oaac:lciu da pndiso"o
da l!mppeJjrr,_,_,
________, ,___, ,__ ..__ _

.532
532

128

235

.............. ·- __,,

Elclmc:e JIOIIIDO illlpUI- elo JllU.ieiD que p....... 1nek:içlo ............ al elo lpllllill......,........... .
JUIIifica I .........!açlo de plUIIOII!I da Clllllillla

..-........aJ ........... da illfonDa OOIISbau:ional..........

315

a-

._,.a

70

114

123

Mudllm Pedm Mllaa. .......- - - · Dooiaca I ialpalllada de modidas p l i i l - I

411

lllllba noclooidlia ..,.;mal -·-·-..·------..--..-...
.......... ~ 304197- , . _ . . . , d a - Jko.
illlmHlao, oalft o Ollcio S/471!17 (OIJdo Piai ...
97/1.626,- ""''DO), elo pdlidaob: elo ...... c-al do
lkail, ~nhando "'idnçlo elo Gowmo elo J!alldo
de SIID Pado. pn....- da Leliu FiDaDooins elo 'Je.
10111'0 do B11D de Slo Paulo - LPI'P. d r•
..,, .,
1Pm da di'Yida iillllliWna elo Ealldo, . -.... em j1lllbo
de 1917-...- ..........._ ....,,__..___......._____ .......

4I1

443

GJLVAM liORGBS
Apela .. P!P!IOiicl'......... Faülildo Jlomique Cadooo
40
67

•• da >Uiaçlo da I'I!C a!4197 (lee-

Jriçlo). ________,,___,,_.._

S64

Ean•nro W
laclusi.., oo ......,...doo.,ob v- CI'IM, ar. 162JIIS. 175195. 122196. 11!17 o
9197, e - ........ lima»...., o Gowaoo Fedonl,
•lmbilo elo..,... . . do Apaio. Raou-açlo ...
A.J!*ei'IIOII!bi!Dclos. ........- ...........- - - - - ·

Gl

,mplfdj,..

Fnmnro•

Joo6 Jai*lo ftmira. .._ .._ _..._ _ _ _, __
Panocer rf! 31181117 - Onios!c de A • - Jko.
......... oalft o OIJdD S/40NI, elo GovaD8dor elo !!alido elo EoprdiD limo, '.
• ........ Soaaclo fede..
ad. podido de~ pliil pfinoncj........ de diVI-

OILIIIlRTO MIRANDA

que

FRANCEUNO JlllRElRA
Dáaldo 1 ,..otaçlo de pm,;o., do lri que._,. o
..... O!dqp> de,.....,., llralilam, ....... lllllllna .......
....... lan!!l elo bsil, ediçiiD de 11.6-97, da .-;a da
MaaaB-i,-..da: Aai111o ....... eloafallll...
o.-.. 1llllpUdiDcl.a elo 50' Oaiopaso M!illdial
da .........
que________
........ - , __
AmBniL
Holaod&
____, _____........
...._ ....
...

S64

GI!RSOJII CAMATA
Honor cm pelo - o o elo I V - de
Iiii • I . . elo padie JCI!I6 da Aaclliela. Aplne 10 Soa.

134

327

.... I...........,..,Dr. W"dliamJolm
lldGowmo

ADabsa ao......,. elo 1\lnmJ Rio + 3 e da Caafe.
.eacia. Rio-92 DD 1111110 • •Ht!e l8:iaDal.. ..............,_ ..

GIDI4LDOMELO
Aaalisaa,.-elo.....--....., _ _ _
Ma,......... lllble I ~elo ...... elo l!alido elo llao Gimle elo Noi1a._____, _______ _

S40
560

da il!llbdiD elo a-lo, das opu:iÇIIes da AI ')eç"o
de leceila Ci&\1 **dia e das llllpltsdmDs da Cliu

FLAVIANO MELO

pamda
pelo
da_._,.. 10
Woocls,
pelos_u:nip...,...... ....,_.......... Ealldo elo A= _______, _____, _____,_,......._ ...

-ldiDI..Uda~-•a...,lm I '!;lnl!DI1Jece I fi&ara elo .....~ llaallr l'ai!l:o

15!1

298

pela rzm1çlln elo <llçomaiO da Uidlo. ·-·-..·--·-....
1let!lsn a •o•açlo de Clllllillla ...,...._;.. .,
01çaaa1o da llllilo, que ae1a. a oàipçiJn de
aaatear a falbldD papmmrn dollaVIdala dos a-~~:r
rib1nos. an4• ••• com o peaddo que atuaii&D1Bva a
1lida elo aorvidar pdbiJIXI ftodoral elo~ elo Ami!JI'. ...

539

GUIUII!RMI!PALMI!IRA
1....-a o falo i **do frei Damilo.. ··-·-·· ..

26

48

v

.....
1'1.5 ,. 1011!17.Qwnplemempr, .... ""11'1-

Aallla • - - de Ida ... 199711!11111 ..... o
de

ao..mo Pedcnl - - ..........._.

.. a cedjdamra aNOiriçlo. doo acapoma doo......,.
·tente da R"'pti'= GoYa~ doi &ta-

*PJ

Ajpladan._

dai o do Du1riJD Federal. Pnlfai!olldlllliciplls o doo
rwpa:litw
dilplle
ll!nJis
.. _Vlllllll
, _o_
_oabn
_

"""""""tlkl-

JDSAJIIL\T ldA1I1NHD
Joiç1111,___ _ _ _,_ _ _ _ __

HUGO NA1'0U!Ao
Ali . . . .,........,do ........ la•doC.
lnla lnldJo da npallqom de~ de MDIIa Ouola± ... 3-6-97,1!D Canelo BmDirnoe, il!li....,
V*-tJJdoCibral.
pelaz.......
de ......._ Aplrte
.................
__
, __________
_

c.

. . H ........ _

----

! " - - poooçiiD OOIIID ...... do là do fe.
IIIIID.•aiDdaliUJ . . .

---·

Wf

----------

.............................."
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IIICildepalfticadol'llfL-------··--
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- ...........

.....

I li
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1'1.5.,. 1~ ..... ......,.....,.aLIIC a•m • r#6WO...- · · - - Cddca • -.;III da

156
341

1511
,
344

_ _ ,_ _

Doa:a • lmpaa!lu:iol de .. lmpl- o poda-

0

--·-·---

••
• Mlçlmria do JllasiL Aplrlo . .
..... Jwo1 RalleiiOAIIIIdL
------·-

231
4311

'"' . _ , . 4011!17, ........... ldxwÇ!el

lllldinillm daP-m. . . . _ _ ,. de . . . . de
~----JCâPDUAPDO Dll'l1tA
- '
I•
a da WIIIJJÇID da 1'I!C! 11' 41!17. -llllldlrialldo ., ....... Pedm .....
- vlr!udedooap..,...... ........... do ........
C&dw ......... Apode ... Sem. Pedm Si-

................
"'*'*'

IIIDJL · -

J0Aoi10CHA

.KEL DE ROIJ..\NDA.
........ • ............. do ...... do Noa
do
llnsil..-lodlldo O - de 1!1!16 C0111 - lacm llqaldo

!:;;;:;;;;;;;;;J;d;;

S....llmilia
~":-:
...
Defeado
& 4*DU ,., de poqjelll de lei de-.,_
................. -~---llllis
do Fodoaa;ID o que -'bulpn alla;lo do

ora-

----B...o..-----·----···-......-

.............. .,. 3811!17, onJir!tw!o 1111\xwÇ!el
., ldiaisbo do '1'nllllbo- ........ doo ......... do
FGl'S.Aall!sao PrajeiD llnsil.., Açla.---

Cemo • do lniiL Apode •

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

Jl!IIFBlSON RlRrs

~oldiDis!ml'edmMaJaa.

326

XISI'!BWIOO

· •• .Svae

~~-

o.....,. __________

2M

da WIIIÇID da 1'I!C! !1'41!17 (lee-

lo!çlo).
•
··-----lU ,. 103197-C t' n • , qae ..,.,.. o
at. .do Lol!l' 9.1111!11115. ___ _

253

......... 1!D lo E I '""'do &.... do -.pniJrinl
JoiD
pra AI-. Pllbo, Wnlpdo: "Naadcclo - l!dra!f&i•

XIII'! AORl1'INO

JADERBARBALIIO

r

..........

1!17

HtlM1IER'10 LlJCENA
pw
I hnJrnJo da WIIIÇID do 1'I!C! fi.41!J7 ~
lelçlo).

147

Cdlica ....im. . do ....... de llripçlo J•
C&I6CmiJaba, pra oerlllllzldo OOIIID r
1
I" de

• a .,.. r. • ··~do lealdar r.tnt 11maa

Allllllio Cldal Maplblrs ........
-do joallls!a JO ...... Apode., ..... AlllaoJio

527

XIII'! ALVES

cilbo......

-o. . . .

-----

------------····

151

21!1

........ .,. 1101197 - Qwn!- .. CcntiJJnçlo
Jllllip e ,...,.., ...... o PLS 11'11196. que pulbe a
wada de lllbidas llcDGJiCM ID ecpl L h ,. W .,._

75
239

................................... _____

374

.JOd I'OCIAÇA '
Al!&eda ....... doaa-.....,..a...c ..

7

dellllisdeG lllilbllade....._ - - - - - - llfeaMe a qaasiiD da v 'dçiD Jl'wlc'mdel

l'!r!r;a

28!1

------·

XIII'! IGNAclo PI!PIII!IP f.

do5'RI&ilo(l'E)---··------·-···-·

531

JONAS 1'INIIEillO
Alocada • . . - do "'
... IIIPÍillllll . .
pequo!llll puidaroiiL ---··---··--··---····-·

Hom c -pela P"''l'"" do IV.........,..;., do
,.,,.
dobeora,JIIdn=lwo1ckoAJM1Jida. · - - ,....._ - 100197 - Qwn!- .. CcnJi•riçln,
JuJiçe • "dadani• ....... ,... FEl .,. 1113111'7. do
PI 1nft. Paarmdo llc:ariqaB ~ •"""' m"'o •
4*0~ do lealdo l'edlnL o ...... do Sr. Goraldo
BriDde:llv. a ear a 1 , .., 10 cqa de Pua:audur-

m

DllnldallepdbiJca. _

Apodioi!DS.... ......... Pondra. - - - - - - - · ·
~o llllllldo Jadk:i*m- polo TRP
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Ata da 71!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 2 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e José Bianco
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Bello Parga - Bernardo
Cabral- Canos Bezerra- Casildo Maldaner- Eduardo
Suplicy- Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra- Francelina Pereira - Geraldo Melo
- r:;lerson Camata- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - João França - Josaphat
Marir.ho - José Bianco - José Fogaça - Laura Campos - Lucídio Portella - Lúdio Coelho - Marina Silva Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Regina Assumpção - Roberto Requião - Romeu Tuma ~
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 34 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello
Parga, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N2103, DE 1997
(N2 616/97, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 128, § 12 , da Constituição
Federal, submeto à elevada apreciação de Vossas
Excelências o nome do Doutor Geraldo Brindeiro,
para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral
da-República.
Brasília, 30 de maio de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N2 82197, de 30 de maio último, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado n2 192, de
1995 (n 2 1.293/95, naquela Casa}, de autoria do Senador Laura Campos, que determina seja dada
maior publicidade aos editais, avisos, anúncios e
quadro geral de credores na falência, na concordata
-e -na insolvência civil.
(Prófeto enviado á sanção em 30-5-97)
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 36, DE 1997
(N° 331, de 1996, na Câmara dos Deputados)
- Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 2 • Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n 2 , de 13 de dezembro de 1995, que renova, por dez anos, a partir de 15 de janeiro de
1990, a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Ribeirão Preto Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
Art. 22 • Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N2 1.440, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1 2 do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
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de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 13 de dezembro de 1995, que "Renova a
concessão da Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ribeirão Preto, Estaao dE'
São Paulo".
Brasília, 19 de dezembro de 1995. - Marco
Maciel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 100, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n2 29100.002446/89,
em que a Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda.,
concessionária do Serviço de Radiodifusão Sonora
em Onda Média, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, solicita renovação do prazo ·ae vigência de sua concessão por mais dez anos.
2. A concessão foi outorgada pelo Decreto nº
65.520, de 21 de outubro de 1969, publicado no Diário Oficial de 27 subseqüente, renovada por 10
anos, conforme Decreto n2 84.810, de 17 de junho
de 1980, publicado no Diário Oficial do dia 19 dos
mesmos mês e ano.
3. O Contrato de concessão decorrente da outorga inicial, foi publicado no DOU do dia 15 de janeiro de 1970, data de início da vigência daconces-são. Desta forma, em sendo renovada a outorga em
apreço, a data de renovação deverá retroagir a 15
de janeiro de 1990, data do termo da última renovação havida, nos termos do citado Decreto n2 84.810,
de 17 de junho de 1980.
4. O pedido de renovação encontra-se instruído de acordo com a legislação aplicável e a estação
está funcionando dentro das características técnicas
a ela atribuídas por este Ministério.
5. Nos termos do § 32 , do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, ao
qual deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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onda média, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.
O Vice-Presidente da República, 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. 62 , inciso I,
do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
,~ndo em vista o que consta do Processo Administ_;-an'.'º-Dº 29100.002446/89, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ S _da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 15 de janeiro de 1990, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão Preto
Ltda., pelo Decreto n2 65.520, de 21 de outubro de
1969, publicado no Diário Oficial de 27 subseqüente, renovada pelo Decreto n2 84.810, de 17 de junho
de 1980, publicado no Diário Oficial de 19 seguinte,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração 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. 22 Este ato_ somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 3 2 Este Decreto entra em vigor na data de
- sua publicação.
Brasilia, 13 de dezembro de 1995; 1742 da Independência e 107º da República.- MARCO MACIELSérgio Motta.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

QUADRO SOCIETÁRIO
Cotistas

Cotas Valor RS

Alícia Maria Bonini Ribeiro

350

350,00

Maria Apparecida de Oflveira Bonini

175

175,00

Suzelei de Castro França

175

175,00

Total

700

700,00

(À Comissão de ~ducação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1997
(Nl! 332, de 1996, na Cãmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM Cidade de Ribeirão
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Preto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n2 821, de 7 de novembro de 1994,que renova, por dez anos, a partir de 19 de novembro de
1989, a permissão ouforgada à FM Cidade de Ribeirão Preto Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº1.046, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Naciona~
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do art. 223 da Constituição Federal, sub·
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n2 821, de 7 de novembro de 1994, querenova a permissão outorgada à FM Cidade de Ribeirão Preto Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
Brasília, 22 de novembro de 1994. - Itamar
Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 1.861/MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1994
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n2 821, de 7 de novembro de
1994, pela qual renovei a permissão outorgada à
FM Cidade de Ribeirão Preto Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
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.
3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con·
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gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado
o referido ato acompanhado do Processo Administrativo nº 29100.001302/89-08 que lhe deu origem.
Respeitosamente - Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA N2 821, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 291 00.001302/89-QS, resolve:

I Renovar, de acordo com o art. 33, § 32 , da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1992, por mais
dez anos, a partir de 19 de novembro de 1989, a
permissão outorgada à FM Cidade de Ribeirão
Preto Ltda., pela Portaria n2 871, de 12 de novembro de 1979, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre·
qüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto,
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 subsequentes e
seus regulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberações do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Djalma Bastos de Morais.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO, RISF
A requerente tem seus quadros societário e diretive aprovados, respectivamente, pelas Portarias
n2 s 211, de 4·1 0-91 e 555, de 3-11-88 a saber:
Cotista

Cotas Valor Cr$

lracena Aranha Pizani

10.400 10.400,00

Elisabeth Borges Pizani

10.400 10.4000,00

Cleusa Vitória Poiani Pedro Bom

2.600

2.600,00

Márcia Helena Milanez Villela

2.600

2.600,00

Teta

26.000 26.000.00
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Cargo

Nomes

Gerente

lracena Aranha Pizani

Gerente

Elisabeth Borges Pizani

Gerente

Cleusa Vitória Piani Pedro Bom

Gerente

Márcia Helena Milanez Villela

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 38, DE 1997
(N2 333, DE 1996, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Lins Rádio Clube Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Lins, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 26, de 25 de janeiro de 1994, que renova,
a partir de 26 de junho de 1990, a permissão outorgada à Lins Rádio Clube Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Uns, Estado de São Paulo.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°626, DE 1994
Senhores Membros do COngresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, Interino, das Comunicações, o
ato constante da Portaria n• 26, de 25 de janeiro
de 1994, que renova a permissão outorgada à Lins
Rádio Clube Ltda., para explorar sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüe·ncia modulada, na cidade de Lins, Estado de
São Paulo.
Brasllia, 11 de agosto de 1994. - Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 8/MC, DE 25 DE JANEIRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 26, de 25 de janeiro de 1994, pela
qual renovei a permissão outorgada à Lins Rádio
Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freaüência modulada, na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.
2.. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art.
223 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 n2 29100.000529/90, que lhe deu origem.
Respeitosamente - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações - Interino.
LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA N2 26, DE 25 DE JANEIRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações Interino, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 62 , inciso 11, do Decreto n2 88.066, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo n2 29100.000529/90, resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 32 , da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de
26 de junho de 1990, a permissão outorgada à
Lins Rádio Clube Uda., pela Portaria n2 140, de 20
de junho de 1980, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lins, 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 subseqOentes e
seus r-:!gulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação. - Djalma Bastos de Morais.
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Documento anexado pela Secretaria-Geral da Mesa
ONDA MEDIA
F.M -~~TEREO

uns I\AD10 ClUBE
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PARnéfiÍÁR DE ~~TE~'çÃo

...

coNTRATUAL DA EMPRESA

~ ·:ÚNS MDÍ~. :CLUBi :l;T~~~

c.b.c·

(MF) '5LG56.0D7jooOl-05

MARCO ANTONIO GARAVELO, broailuiro, cnsndo,
empresário, residente e domiciliado na cid!
de de Lins, Estado de São Paulo, na Praça
Urbano Tel1es de M~n~zes ng 15, portador da
Cédula de Identidade RG n9 12.941.321, expe
dida 1ela Secretaria da Segurança PÜblicado Estado de São Paulo e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicag CPF n9 030.749.658 94
MILENA APARECIDA GARAVELO TADDEI, brasileira, casada, empresária, residente
e domiciliada na cidade de Lins, Estado de S5o l,n11lo, nn Tr~ve6Sa da Pnz nQ
300, pnrtodorn da Cidulo de ldcntidndr
KG n2 12.567.175, expedida pela Secretaria da Segurança PÜb1ic~ do Estado
de S.Üo P.:1ulo e inscrita no r.a~lastro de

PassouF FÍslcnH CPF n2
HARIA IVONE GARAVELO DA SILVA, brasileira,
c~s~da, empresária, residente c domirili~dn
na c i da de de Lins, Esta de· de São l'aJJLo, . na
Rua Tomaz Antonio Gonzag~ u9 836, portadora
da Cédula de Identidade RG n~·B.851:594, ex
pedida pela Secretaria da Segurança PÜblica
do Estado de São Paulo e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF n~ 021.667:~18-81·

06l.BZ4.8~&-7fi.

Ünicos sÕcios da empresa "LINS RÃD!O cÜrÚ; LTDA", com contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo- sob n!l 9S5 •.7.09/l8 em sessão de 14
de Harço de 1978, e alteraçÕes posteriores, todas elas registradas na Juntn
Comercial do Estado de São Paulo, sendo· a Última sob n!l 256.624 em sessão de
29 de Julho de 1986, de comum acordo e' na melhor forma de direito, resolvem a!
terar o Capital Social, como segu~:
.MODIFICAÇÃO DO CAPITAL ·SOCIAL
19) Em.cumprimento das mudanças no
meio eccnõrnicro à o País p<:Jr força da Hedida Provisória ·n2 .].2. de 15/01/89, conve~
tida na Lei 7730 de 30/0l/R9 e da Medida Provisória n2 168 de 15/03/90, convertida na Lei 8024 de 12(04/90, altero-se o valor do Capital Social que era de
CZ$ G40. 700,00 (Quatrocentos-e quaren-ta mil" e ~etecentoe cr"_zadoe) e passa a
ser CR$ 440,70 (Quatrocentos e quarenta cruzeiros e setenta centavoz) subscrito
e intE"p.ralizado ent1:e os siicios na proporção corno seglJc:
CK$ 176,28 (Cc,-;t~- e setcntn e &eis cr~
zeiros e vinte c oito c6ntavos) corres
'>·ondente a 17 .62é- (Dezesete mil, seis-:
cr.ntas e vinte c• nitc) quot41S no ·:;:~ler

!!.ARCO A.">;!ONIO GARAVEtO...............

de CR$ 0,01 (Hum contava) coda uma.

~

-· '"--

-------------------------------
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CR$ J32,21 (Ccnt0 e trinta e dnls cruzeiros e ·.·inte e um centavos) correspendente a 13.221 (Tre~e mil, duzentas
e vinte e uma) quotaH, no valor de CR$
0,01 (Hum.centavo) cada urna.
::r.s i32,21 (Cento e trinta e dois cru~
t- , ros e vinte e um centavos)

corres-

X

.;..

13.221 (Treze mil, duzcnta
~
" · •·te e urna) quotas, no valor de CR*cRUPO
·. · 'Hum centavo) cada uma:
CARAVELa
r·-,~nte

•

••• • 2"

R

··.~ra-se

o Capital Social de CR$

440.70 (Quatrocentos e quarft't\t'S crU:eÍn,,·s e -:'·--~:....;.tÔ, cei'l.tavos) para cr$ 633.<;68,00
(Seiscentos e trinta e trêe mil, nõvéc~ntos , ·~scenta e oito cruzeiros) com o

aproveitamento dos seguintes recursos:
a) CR$ 472.560,72 (Quatrocentos e seten
tQ e dois mil, quinhentos e sessenta cru
zeiros e setenta e dois centavos) com oaproveitamento de parte do saldo da conta CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL, sendo
distribuídos aos sócios como segue:
Marco Antonio Garavelo •••• CR$ 189.024,72
Milena Ap.Garavelo Taddei.CR$ 141.768,00
Maria I.Garavelo da Silva.CR$ 141.768,00
b) CR$ 16.032,58 (Dezeseis mil, trinta e
dois cruzeiros e cinquenta e oito centavos) com o aproveitamento de parte do
saldo da conta INCENTIVOS FISCAIS, sendo
distribuído& aos sócios como segue:
Marco Antonio Garavelo •••• CR$
6.413,00
Milena Ap.Garavelo Taddei.CR$
4.809,79
Maria I.Garavelo da Silva.CR$
4,809,79
c) CR$ 144.934,00 (Cento c quarenta e
quatro mil, novecentos e trinta e quatro
cruzeiros) com o aproveitamento da conta
LUCROS EXERC!CIOS ANTERIORES, sendo distribuídos aos sócios como segue:
Marco Antonio Garavelo •••• CR$ 57.974,00
Milena Ap.Garavelo Taddei.CR$ 43.480,00
Maria I.Garavelo da Silva.CR$ · 43.480,00
SlQ-Altera-se Ó valor unitário das quotas sociais para CR$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma •
. Em consequência desse aumento do Capital Social, a cláusula VI do Contrato Social
passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA VI - O Capital Social é de CR$
633.968,00 (Seiscentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros) dividido em 633.968 (Seiscentas e trinta e três mil, novecentas e sessenta e
oito) quotas no valor nominal de CR$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma, indivisíveis e
intransferíveis a terceiros sem a expressa anuência de todos os sócios em valor
expresso em boa moeda corrente nacional conforme segue:
COTIS!A
}~RCO

ANTONIO GARAVELO
MILENA AP. GARAVELO TADDEI
MARIA I. GARAVELO DA SILVA
TOTAL •••••••••••••••••••••

COTAS
SUBSCRITAS
253.588
190.190
190.190
633.968

COTAS
INTEG!lALIZAllAS
253.588
190.190
190.190
633.968

VALOR TOTAL
El1 CR$
253.588,00
190.190.00
190.190,00
633.968,00

Continuam em vigor todas as demais cláusulas não
modificadas pela presente Alteracão Contratual.

----------------------------------------------------------------------------~------------------~-----
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. Fica eleito o foro da cidade de Lins-SP, para que
nele sejam dirimidas toda~e quaisquer dÚvidas inerentes a este instrumento con-

tratual.~'

E por estarem justos e contratados, assinam o
present: instrumento cont a ual em 03 (Três) vias, e na preaenca de duas testemunhas idoneas, comprometen
se a cumprirem fielmente o que vai acordado, que
''per ri'' ou de seus herdei s.

... ....

..... ...... .......
.u::
... .
..
'

! c;o

.~u~,
LINS-SP,

25 de Junho de 1990 .

MIÜNA APARECIDA
GA;tAVELO TADDEI
I

'"''' ,,,,,

'~""' '' '''''

TESTEMUNHAS:

. L.!.f'tr

JUVÃN~-D~FREITAS CASTILHO

~

secJ.ETUIA DI! ~AD()tx)S wl!oõcJOS riA NmCA

JUNTACOMERClALOOESTADO DE SÃO PAULO

c;amFICOOREOlSTRO
SOS O NUMERO
'/7~ 1 •

54 7

~=z
LUlZD€ A.LIJ!:IOAMOl=tAES
SECRET.JJI.10GERA1.

8
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SETIMA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIE#.ADE ÚUOTAS DE RESPONSABILIDAD~
DENOMINADA "LINS RADIO CLUBE LTOA"

j(;;y
. . . . .::. .·:.·
. .
.:::
ç·; . . . .. ...

C.G.C.!MF> 51.656.007/0001
•• : -.-"-.-- --;! --;"".--- ... :-:--.---·

l

-

!

NTONIO GARAVELO,:*dsilei}'!f, .•• :· •

...ernpt"'esario, res:i~rtt4: e • 4do • • •
micil' Po Ma cidade de ~~~,.Est~do•:
de Ss P~u~o, a Praca Orba•no Ter1-e•s •
de M nezeê, n. 15 - portador da

Cedul "Ce !Identidade

RG-SSP-SP

n.

12.9 ~2~ e inscrito no Cadastro
Gera ~ Pessoas Fisicas sob n.
030.
8-94;
MILENA APARECIDA GARAVELO TADDEI, bra
sileira, casada, empresaria,
residen

te e domiciliada na cidade de Lins,
Estado de Sao Paulo, Travessa da Paz,

n.

300,

portadora

da

Cedula

Identidade RG-SSP-SP n. 12.567.175

MARIA IVONE GARAVELLO DA SILVA, bra
sileira, casada, empresaria,
dente e domiciliada na cidade

Lins, Estado de

Sao Paulo,

de

e

inscrita no Cadastro Geral de Pessoas.
Fisicas sob n. 061.824.858-76;

resi
de

a

Rua

Tomaz Antonio Gonzaga, n. 836,

por

tadora da Cedula de Identidade RGSSP-SP n. 8.851.594 e inscrita no

Cadastro Geral de P~ssoas
sob n. 021.667.978-81;

........ Uniecs socios

Fisicas

pro~rietarics

da sociedade denominada

"LINS RADIO

CLUBE LTDA", com contrato social registrado na Junta comercial do Estado
de 14 ce Marco de 1976 e
posteriores alteracoes, sendo a ultima arauiv&ds na mesma Junta sob n.
972.547 em sessao de 16 de Julho de 1990, de comum acorde e na melhor
forma de direito, resolvem promover alteracac do Contrato Social, e o
fazem mediante as seguintes clausulas e cQndicoess

de Sao Paulo sob n. 985.709/78 em sessao

1 - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:

Altera-se o Cagital Social de Cr$ 633.968,00 (Seiscentos e trinta e tres

mil, novecentos e sessenta e oito cruzeiros) Para Cr$ 77.736.000,00
(Setente e sete milhoes, setecentos e trinta e seis mil cruzeiros),sendo
cento~

cue o aumento de Cr$ 77.102.032,00 (Setenta e sete milhces,
mil e

~rinta

e dois cruzeiros), provem dos seguintes

~ecu~sos:

a) Cr$ 33.927.274,14 (Trinta e tres milhoes, novecentos e vinte
mil, duzentos e setenta e

Quat~o

cruzei~os

e

Quatorze

e

dois

sete

centavos),

proveniente de parte do saldo da conta RESERVA CE CORRECAO MONETARIA
DO CAPITAL, distribuído aos socios na proporcao como segue:
13.570.908,84
10.178.182,65
10.178.162,65

MARCO ANTONIO GARAVELD ............................ Cr$
MILENA APARECIDA GARAVELO TADCEI ...•..••••••••..•. Cr$
MARIA IVONE GARAVELLO DA SILVA .......••••..•••.... Cr$
bl Cr$ 34.725.630,12 (Trinta e cuãtro

milhces,

setecentos

e

vinte

e

cinco mil, seiscentos e t~inta c~uzeiros e doze centavos),proveniente

do

saldo

da

conta

complementar referente
como segue:

RESERVA DE CDRRECAO MONETARIA 00 CAPITAL,
IPC/BTNF, distribuido aos socios na proporeeo
/

MARCO ANTONIO GARAVELO ..•..............•••.•..•... Cr$
MILENA APARECIDA GARAVEtO TAODEI ........••.•.....• Cr$
MARIA IVONE GARAVELLD DA SILVA ............••.....• C,$
c) Cr$

42,75

proveniente

(Quarenta

do

salde

e

13.890.252,~

10.417.689,
10.417.669,0_

dois cruzeiros e setenta e cin-co centavos l ,

da

conta

RESERVA

DE

INCENTIVOS

FISCAIS,

distribuido aos socios na proporcao como segue:

MARCO ANTONIO GARAVELO ..•...................•..... Ci-$
MILENA APARECIDA GARAVELO TADDEI ..•......••....... Cr$
MARIA IVONE GARAVELLD DA SILVA .................... Cr$

f\

\\)

17 'l1
12,82
12,82
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d)

C~$

9

42,51 (Quarenta e dois eruZ~i~os e cinQuenta e um ceni.avli.s,
do salde da conta RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS,
referente IPC/BTNF, distribuído aos soeios na proQor-cao

P~oveniRnte
com~lementar

... . . . . .

como segue:

MARCO ANTONIO GARAV~tJ ... :~ ..:. ; ... : .: .". ; ...••..•.. Cr$
17,01
MI LENA APARECIDA, G:\~llELO :TAI:CJ~I ... ~! -~·· .......... Cr$
12,75
MARIA IVONE GARAVHLO DA SUV~ .... ~~ ..•.•.• ••.••..... Cr$
12,75
el C~$ 8.449.042,48 (Dite milhces, Quatrocentos e ouarenta e nove mil,
~uarenta e dois cru~:r4s.~.~rs~ta:~oito centavos), proveniente do
salde da conta RESUl·A~O· C~OR• O~ •CORRECAO MONETARIA IPC/BTNF,
distribuido aos s~~~ na: pno~o~cão.Comc segue:

. . . .. . . .

MARCO ANTONIO GARAVELO .••....•.................... Cr$
MILENA APARECIDA GARAVELO TAOOEI ...............••. Cr$
MARIA IVONE GARAVELLO DA SILVA .......•............ Cr$
Em conseQuencis do aumento do Capital Social, a clausula VI
Social passa a vigorar com a seguinte redacao:
CLAUSULA VI

3.379.617,00
2.534.712,74
2.534.712,74
do contrato

O Capital Social e de Cr$ 77.736.000,00 (Setenta e sete milhoes e
setencentos e trinta e seis mil cruzeiros), dividido em 77.736.000
(Setenta e sete milhoes e setecentas e trinta e seis mil) ouotas, no
valor nominal de Cr$ 1,00
(Hum cruzeiros) cada ·uma,
indivisiveis e
int~ansferiveis

a

~erceiros

sem

a

expressa

anuencia

dos

socios,

subscritas e integralizadas totalmente em valores expressos em boa moeda
corrente do Pais como segue:
al MARCO ANTONIO GARAVELO, 31.094.400 <Trinta e um milhoes, noventa e
~uatro mil e Quatrocentas) quo~as,no valor total de Cr$ 31.094.400,00
<Trinta e um milhoes, noventa e Quatro mil e Quatrocentos cruzeiros);
b) MILENA APARECIDA GARAVELO TADDEI, 23.320.800 (Vinte e tres milhoes,
trezentos e vinte mil e oitocentas) QUotas, no valor total de Cr$
23.320.800,00 (Vinte e tres milhoes, trezentos e vinte mil e
oitocentos cruzeiros)J
c) MARIA IVONE GARAVELLO OA SILVA, 23.320.800 <Vinte e t~es milhces,
trezentos e vinte mil e oitocentas) quotas, no valor total de Cr$
23.320.800,00 (Vinte e tres milhoes, trezentos c vinte mil e
oitocentos cruzeiros)J
Fica
eleito o Foro da
Que nele sejam dirimidas
instrumento contratual.

comarca de lins, Estado de Sao Paulo, para
todas e quaisquer duvidas inerentes a este

E, por estarem
assim
justos
e contratados, assinam o presente
instrumente de Alteracac Contratual em 3 (tres) vias de igual teor
para um so efeito, na ~resenca de duas testemunhas, com~rometendo-se a
cumprirem fielmente o que vai acordado, auer nper si" ou por seus
herdeiros.
de

lins-SP. 15

1992.

REC7A GARAVELO TADDE!

V(JSTO:(orl. 71,§~.o, da U
',2/.'i,

,..

rir 2i/Jf(,,i,d r:/1 . .l,,

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!!39,DE1997
(N 2 338196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:

º

Art. 1 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 156, de 15 de setembro de 1989, quere-nova, por dez anos, a partir de 30 de janeiro de
1988, a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda., para explorar seJViço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N!! 658, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o§ 12 do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 156, de 15 de setembro de 1989, publicada no Diário Oficial da
União do dia 10 de outubro de 1989, que "Renova
por 10 (dez) anos, a partir de 30 de janeiro de 1988,
a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda., através da Portaria Contei n2 16, de 10
de janeiro de 1968, para explorar, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, seiViço de radiodifusão
sonora em frequência modulada".
Brasma, 18 de outubro de 1989. -José Samey.
EM N 2 159/89-GM

10-10-89

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela Rede Central de Comunicação Ltda., executante do seiViço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regular-
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mente instruído e obedecidos os requisitos legais e
técnicos atinentes ao procedimento renovatório, o
que me levou a deferir o requerimento.
3. A este propósito esclareço que, em virtude
do disposto no art. 223, § 3 2 , da Constituição, o ato
renovatório somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso, a quem encareço Vossa Excelência se digne de encaminhar a
anexa portaria.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. -Antonio Carlos Magalhães.

- LEGISLAÇÃOCITADA
PORTARIA N2 156, DE 15 DE SETEMBRO DE 1989
O Ministro de Estado das -Comunicações,
usando das atribuições qúe lhe confere o artigo 1º
do Decreto n2 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos
termos do artigo 62, item 11, do Decreto n2 88.066, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n• 29100.002154/87, resolve:
I - Renovar, de acordo com o artigo 33, parágrafo 32 , da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962,
por 10 (dez) anos, a partir de 30 de janeiro de 1988,
a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda., através da Portaria Contei n2 16, de 10
de janeiro de 1968, para explorar, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, seiViço de radiodifusão sonora em frequência modulada.
11 - A execução do seiViço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-seá pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes e seus regulamentos.
III -A permissão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do parágrafo terceiro do artigo
223 da Constituição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Antônio Carlos Magalhães.
DOCUMENTOSANEXADOSPE~

SECRETARIA-GERAL DA MESA
MC-Dentel
Diretoria Regiona! do Dentei em São Paulo
Seção de Radiodifusão
_f!lti~ade: Rede Central de Comunicação Ltda.
Processo n2 29100.001228/88
- Assunto: Pedido de renovação de outorga de radiodifusão sonora
-
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PARECER SRAD N2 45/89

Decai!,! o direito da entidade ao deferimento
prevista no artigo 4º, do Decreto nº 88.066/83, pelas
razões constantes do Ofício n2 907/88- DRISP04J
{fls. 16/17).

A Rede Central De Comunicação Ltda., executante do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, requereu tempestivamente a renovação da
outorga que lhe foi deferida.

Cumpra ressaltar que a postulante, durante o
último período de vigência de sua outorga, não sofreu qualquer pena ou advertência, conforme se verifica na Informação SFIS nº 6/89, !Is. 55.

A requerente tem seus quadros societário e diretive aprovados, respectivamente, pela Portaria
Dentei n2 219, de 12-5-88 e pela Exposição de Motivos nº 124, de 7-7-87 (DOU de 13-7-87), com as seguintes composições:
Cotistas

À vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento destes autos à Divisão de Radiodifusão, para
prosseguimento.
Setor Jurídico, 3 de março de 1989. - Sebastião Lopes Júnior, Assistente Jurídico.

Cotas ValorNczS
2.700.000 2.700,00

Orestes Quércia
Alaide Cristina Barbosa
Ulson Quércia

300000

Total

II

A consideração do Sr. Díretor Regional.
SRAD/DR, 6 de março de 1989.- Nllton Aparecido Leal, Chefe da Seção de Radiodifusão.

30000

De acordo.
Ao Sr. Diretor da Divisão de Radiodifusão

3.000.000 3.000.00

I

Cargo
Nome
DR/SPO, 6 de março de 1989.- Marcelo ApaDiretora-GerenteAiaideCrisli1a.BarbosaUisonQuén::ia - - recido Coutinho da Silva, Diretor Regional do Den.!::!=.e=o.===~-'-""==:==~===~~~~~
tel em São Paulo •

.c,ç I:JO {.9. :H.P 1ZJ Lllil.QJ -Q
QUADRO

I

.,

II

APROVADO P(LO(AJ/DECOR.iCN'rE

QQ,.

I

i

NOME

I ORESTES
II

CPF

'

~

I
I

QUI':RCIA

I

n9 024.008.718-68

ALAIDE CRISTINA BARBOSA
"lLSOt< Q:JtRCIA

'

!

i CPF

-

--

n9 017.044.068-03

--·-

- -_t."?-

-

-

oc .. f
--

AÇÕES

COTAS

OROU~ARIAS

I
I'

I
300,00

300-0,0
I

I

I

••

i()i"."tt.

- · -

-·-

W.----"·---.<~-- ~

T

--

l!

I

I

I

jl:
li

'

'I

,~.·---··-

VALOR

PREFERENClAIS

2.700,00

l

-.\.

oou_____:_f.:.:=J:.

I

I

oi

-;-

·-

-2.7oo.oqo

i

I

"

I

SOCIAL

.c.

I;

I

(I - I
~'- 1L' I

o,·,~--_j __ o===~•-

II

)c-i

(7f

i:
i:

i:

~~~_}___·~~,2~~-_cq_O_Q~ .-=:~ ---,-- --~~:-- ~;~~- __ :;;._.=-;-==.~-~~~~g!:_o=~~-. -~J

(A Comissão de Educação)

_

12

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 40, DE 1997
.
(N2 339/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Charrua Uda. para explorar serviço de raãiOdifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 634, de 25 de agosto de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 22 de junho de 1994, a
permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 749, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 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 n2 634, de 25 de agosto de 1994,
que renova a permissão outorgada à Rádio Charrua,
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 16 de setembro de 1994. - Itamar
Franco.
EXPOSIÇÃO DE:: MOTIVOS N!i 107/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 a
inclusa Portaria n2 634, de 25 de agosto de 1994,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Charrua Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
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art.

3. Esclareço que, nos ~têrmos do § 32 do
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhaao o rP.ferido ato, acompanhado do Processo Administrativo n2 53790.000110/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente. - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA N2 634, DE 25 DE AGOSTO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62 , inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n2 53790.000110194,
Resolve:
1- Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de 22
de junho de 1994, por mais dez anos, a permissão
outorgada à Rádio Charrua Ltda., pela Portaria n°
138, de 20 de junho de 1984, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Uruguaiana, 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 subsequentes e
seus regulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
Djalma Bastos de Morais.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no RS
Parecer nº 016194- SEJURIDCOM!DMC/RS
Referência: Processo n2 5379000011 0/94
Origem: DMCIRS/STR
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para executar serviço de radiodifusão sonora cujo prazo tem seu termo final em
20-6-94. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
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Conclusão: Pelo d• 'erimento.
Rádio Charrua Ltda., permissionária do serviço
de radiodifusão sonora FM na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, requer renovação
do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo
final ocorrerá em 22-6-94.
l-Os Fatos
1. Mediante Portaria nº 138 de 20 de junho de
1984, foi autorizada permissão a Rádio Charrua
Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos o serviço de
radiodifusão sonora em FM na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
22-6-84, data de publicação da portaria de permissão no Diário Oficial.

11 - Do Mérito
3. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3º),
períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
22-§ 5º).
4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.
5. De acordo com o artigo 42 da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972 as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
6. O prazo de vigência desta permissão tem
seu termo final dia 22 de junho de 1994, porquanto começou a vigorar em 22-6-84, com a
publicação do ato correspondente no Diário Ofi·
cial de 22-6-84.
7. O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 191-94 dentro, pois do prazo legal (fi. 1).
8. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria nº
386, DOU de 2-9-86 e Decreto nº 89629 DOU de 95-84, com a seguinte composição:

Cotistastas

Cotas ValoremCr$

Edine Matte Cobelli

177.998

177.998,00

João Rene Cobelli

50.813

50.813,00

Lahire Serpa Jacques

50.813

50.813,00

Mário Dino Cantisani Papaleo 12.688

12.688,00

12.688

12.688,00

Alberto Lhamby:

Edine Matte Cobelli

Sócia-Gerente

9. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado a fi. 18.
1o. É regular a- situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL, consoante informação de fls. 21 a 22.
11. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236 de
28 de fevereiro de 1967.
12. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
22-6-94, tendo em vista a data de publicação da portaria de permissão, no Diário Oficial (FI. 22.).
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido sugerindo o encaminhamento dos autos ao De·
partamento de Outorgas- DPOUT, para submissão
do assunto da Secretaria de Fiscalização de Outorgas.
__ É o_ parecer I sub-censura".
Porto Alegre, 18 de abril de 1994.- Alexandre
Danton Gorski Rodrigues- Chefe do Serviço Jurídico.
De acordo.
--Ao DPOUT solicitando a fineza de dar prosseguimento.
Porto Alegre, 18 de abnl de 1994. -Sidney Ochmman- Chefe da Divisão das Comunicações, Substituto.
De ordem à Conjura para prosseguimento.
- Brasília, 25 cíe abril de 1994- Esmeralda C. Y.
Teixeira Castro- Coordenadora-Geral DPOUT/SFQ

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 41, DE 1997
(N2 340/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a outorga
deferida à Fundação Cotrisel para explorar-serviço de radiodifusão sonora em
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'onda media na cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n2, de 11 de outubro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 23 de julho de 1989, a outorga deferida à Fundação Cotrisel para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N2 856, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
suometo à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 11 de outubro de 1994, que
"Renova a outorga deferida à Fundação Cotrisel,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Sepé, Estado do Rio
Grande do Sul".
Brasília, 18 de outubro de 1994. - (ilegível)
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 138/MC, DE 4 DE
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Execelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n2 291 02.000346/8956, em que a Fundação Cotrisel, concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul,
solicita renovação 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 estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
3. Esclareço que, em decorrência do aumento
de potência da estação nos termos do Decreto n•
84.977, de 30 de julho de 1980, a entidade passou
da condição de permissionária para a de concessionária.
4. 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 acompanha.
Respeitosamente - Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.
TITULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO 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 princípio de complementaridade
dos sistemas, privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64 §§ 22 e 4 2 a contar do recebimento
da mensagem.
§ 22 A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo dois
quintos do Congresso Nacional em votação nominal.
§ 32 O ato de autorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4 2 O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5o O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de 15
para as de televisão.
~••••••••••••••n•o••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••u•••••••••••••••U•O••••

.......................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 1994
Renova a outorga deferida à Fundação Cotrisel, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos tªrmos 99 art. 6º, incisQ I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
_ -~que consta do Processo n° 29JílUl00_3461'8~~56.
decreta:

:.:JU:::N_::H:.:_O::_::D~E:._:I.::.99.:..:7:___ _ _ _ _ _ _ _ _A_N_A_IS_D_O_S_E_N_A_D~O-FE_D~E~R~A-L~~==~====-'-""""=---.::..::_--=__j=~_5_

Art. 12 Rca renovada, de acordo com o art. 33,
2
§ 3 , da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 23 de julho de 1988, a outorga deferida pela Portaria n2 654, de 17 de julho de
1979, à Fundação Cotrisel, que passou à condição
de concessionária pelo Decreto n2 84.977, de 30 de
julho de 1980, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Sepé, 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.
Art. 2 2 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 32 do art. 223 da Constituição.
· Art. 3 2 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 11 de outubro de 1994; 1732 da Independência e 1062 da República.- ITAMAR FRANCO, Presidente - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
DOCUMENTOANE~DOPEU

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROCESSO N2 29102.000346/89
Parecer Sejur n2 197/92
Sr. Chefe da Divisão das Comunicações:
Processo: 29102.000346/89
Origem: DMIRS
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Pennissão para execução do serviço de radiodifusão em Onda Média, cujo prazo tenninou em
23-7-89. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Interessada: Fundação Cotrisel
Conclusão: Pelo Deferimento.
A Fundação Cotrisel, concessionária do serviço
de ·radiodifusão sonora em Onda Média, na cidade
de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul, requer
aprovação do prazo de vigência de sua pennissão,
cujo tenno final ocorreu em 23 de julho de 1989.
l-Os Fatos
1 - Mediante Portaria n• 654 de 17 de julho de
1979, foi autorizada pennissão à Fundação Cotrisel
para explorar por dez anos o serviço de radiodifusão

sonora em Onda Média na cidade de São Sepé, Estado do Rio Grande do Sul.
2 - A outorga em questão começou a vigorar
em 23 de julho de 1979, data da publicação da Portaria nº 654 no Diário Oficial da União (nosso processo n2 46.751 de 24-4-78).
3 - A entidade passou de sua primitiva condição de pennissionária para a de concessionária,
confonne refere a fi. 1 deste processo, razão pela
qual o pedido de renovação deverá ser, oportunamente, encaminhado à consideração do Exm2 Senhor Presidente da República, a quem compete a
decisão.
Cumpre ressaltar que durante o período de vigência da outorga, a executante foi advertida por infração ao art. 71 § 22 da Lei n2 4.117/62 (CBT), confonne se verifica a fi. 23, da infonnação n2 155/89
datada de 14-7-89 e reportando-se a ato DG-Dentel
no processo n2 123.041/81 in DOU de 29-7-82. Recentemente, se verifica pela folha de antecedentes,
neste anexada sob n2 57, que recebeu outra advertência por infração aos arts. 98 e 122 item 15 do
n2 52.795/63, no
processo
número
Dec.
29102.001086/90, ambos os casos já arquivados.
4 - O prazo de vigência desta pennissão, teve
início em 23 de julho de 1979, data de publicação da
Portaria n2 654 (item 1 ant.) no Diário Oficial da
União, perdurando por dez anos, a teor do art. 33 §
32 da Lei n2 4.117/62, renováveis por períodos iguais
e sucessivos de acordo com o interesse público, se
o desempenho das entidades tiver sido em tudo obediente aos ditames legais. A Carta Magna de 1988
manteve essa regra em seu art. 223 §52 •
11- Do Mérito
5 - Os princípios legais maiores, supra mencionados, estão regulados pelo Dec. n2 52.795/63 (Reg.
do Serv. de Radiodifusão), neste particular vigorante, embora anterior à Constituição. É o caso previsto
no art. 27 desse Regulamento. De acordo com o art.
42 da Lei n2 5.785 de 23-6-72, temos que:
'Art. 42 As entidades que desejarem a
renovação do prazo de concessão ou permissão, deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunicações, no período compreendido entre os 6
(seis) e os 3 (três) meses anteriores ao término do re!>pe<.1ivo prazo:
§ 12 Os requerimentos de renovação
obedecerão a modelo próprio e serão obrigatoriamente instruídos com os documentos

-o;, . c:<c~:-
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discriminados no ato de regulamentação
desta lei.
2º Havendo a concessionária ou permissionária requerido a renovação no prazo, na forma devida e com a documentação hábil, ter-se-á o pedido com deferindo,
se o órgão competente não formular exigências ou não decidir o pedido até a data
prevista para o término da concessão ou
permissão."
Atenda-se, ademais, às normas do Dec. nº
88.066/83, que deu nova regulamentação à lei antes
transcrita e que em seu art. 4°, parágrafo Único, assim dispõe: "Formulada a exigência, a entidade perde o direito ao deferimento automático, previsto neste artigo•.
E é o caso a focar, porque a emissora esteva
com processos de apuração de infração em andamento e não tinha trazido em boa ordem a documentação instrutória do pedido de renovação, o
qual permaneceu pendente por longo tempo, até o
recente atendimento das diligências (a respeito, inclusive com exame e aprovação de nova diretoria,
conselho de administração, conselho curador e direter técnico contratado), além da comprovação de
pagamento ao Fistel (fls. 51 e 52). A comprovação, da contribuição sindical está a fi. 27. Por outro lado, encontra-se em exame, neste Serviço,
aguardando expedição de Portaria o processo nº
29102.001169/91 através do qual a entidade requer a aprovação de nova diretoria, conselho de
administração, conselho curador e diretor técnico.
O último quadro, diretivo, aprovado pela Portaria
n2 654 de 23-7-79 e Portaria nº 133 de 10-7-91,
está constituído do seguinte modo:
Presidente: José Trajano Trindade dos Santos
1º Vice Presidente: Oscar Henrique Feldman
2º Vice Presidente: Craci Pedro Pozzebom
Conselho de Administração: Adalberto Brum de
Carvalho - Alcione Geraldo Boemo - Geraldo Domingos Weber - João Grigoletto - José Aires de
Bastos - Mauro da Silva - Nilvo Edmar Streck - Pedro de Grandi.

6 - O pedido de renovação da concessão
foi protocolado nesta Delegacia (então DR/Dentei) em 30 de março de 1989, tempestivamente,
portanto, para os efeitos do cit. art. 4º da Lei n 2
5.785/72 (fi. 1).
A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
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atribuídas, conforme mencionado a fi. 22 pelo setor
de engenharia local.
Finalmente observa-se que o prazo desta renovação de outorga iniciada em 23 de julho de 1989,
estendendo-se por igual período de dez anos até 23
de julho de 1999.

III- Conclusão:
Diante do exposto, estando por fim o processo regularmente instruído, opinamos pelo deferimento e sugerimos o respectivo encaminhamento
à Coordenação de Outorgas do DNPV, para prosseguimento.
É o nosso parecer, "sub censura•.
Porto Alegre, 11 de junho de 1992. Dr. Sylel
Pires Ferreira, Chefe do Serviço Jurídico, ex-Minfra[RS,
_ - De acordo.
Encaminha-se à COT/DNPV para prosseguimento.
Porto Alegre 11 de junho de 1992. Yapir Marotta- Chefe de Divisão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ng42, 1997
(Nº 341196, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Auri Verde de Londrina
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln, de 27 de dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a
concessão da Rádio Auri Verde de Londrina Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°30, DE 1995

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o§ 12 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 27 de dezembro de 1994, que
'Renova a concessão da Rádio Auri Verde de Lon-
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drina Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so·
nora em onda média, na cidade de Londrina, Estado
do Paraná".
Brasília, 5 de janeiro de 1995. - Fernando
Henrique Cardo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 235/MC, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINisTRO OE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n2 53740.000359/93,
em que a Rádio Auri Verde de Londrina Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, solicita renovação do prazo de vigência de sua
concessão por mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de acordo com a legislação em
vigor e a emissora está funcionando dentro das
características técnicas a ela atribuídas por este
Ministério.
3. Esclareço que, a entidade passou à condição de concessionária em função de aumento de po·
tência
4. Nos termos do § 32 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 esta acompanha.
Respeft"osamente - Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

a

mais dez anos,
partir-êle f 2 de-maiÓ de 1994, a
concessão da Rádio Auri Verde de Londrina Ltda.
renovada pelo Decreto n2 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 direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
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. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1994; 1732 da
Independência e 1062 da República. - ITAMAR
FRANCO, Presidente - Djalma Bastos de Morais.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Paraná
PARECER SEJURIDMCIPR N2 50194

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994
Renova a concessão da Rádio Aurl
Verde de Londrina Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Londrina, Estado do
Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo n2 53740.000359/93,
Decreta:
Art. 12 Fica renovada de acordo com o art. 33,
§ 3 2, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por

Referência: Processo n2 53740.000359/93
Interessada: Rádio Auri Verde de Londrina Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em
1!! de maio de 1994. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Auri Verde de Londrina Ltda., conces·
sionária do serviço de radiodifusão sonora em on·
das médias, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 11! de maio
de 1994.
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Dos Fatos
1. Mediante Portaria n2 33-B/MJNI, de 24 de janeiro de 1962, foi autorizada permissão à Rádio
Club de Rolândia Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
2. A outorga em apreço começou a vigorar
em 16 de fevereiro de 1962, data da publicação do
ato de outorga no Diário Oficial, tendo sido mantida, por mais 10 anos, conforme disposto no art.
117 do Código Brasil.eiro de Telecomunicações,
aprovado pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de
1962, prorrogada automaticamente pelo disposto
no art. 12 da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
até dia 1° de maio de 1974 e, posteriormente, renovada por duas vezes, conforme a Portaria-Me
nº 141 , de 30 de janeiro de 1976, publicada em
DOU 11 de 5 de fevereiro subseqüente; e Decreto
n2 89.592, de 27 de abril de 1984, publicado em
DOU do dia 30 de abril de 1984, sendo que os
efeitos jurídicos da mesma foram mantidos pelo
prazo residual, conforme disposto em Decreto de
1O de maio de 1991, publicado em Diário Oficial
do dia 13 subseqüente.
3. A outorga em tela foi objeto de transferência
direta da Rádio Club de Rolândia Ltda., para a Rádio
Auri Verde de Londrina Ltda., mediante Portaria nº
1.379, de 28 de dezembro de 1978, publicado no
Diário Oficial do dia 4 de janeiro de 1979.
4. Cumpre ressaltar que, durante o último período
de vigência da outorga. a entidade foi penalizada a advertida, conforme se verifiCa na Informação de !Is. 35.
Do Mérito
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3°),
períodos esses que foram mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 52 ).
6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, determina que:
"Art. 27. Os prazos de concessão e de
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) para o de televisão."
7. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja-

_ ... ~JJ!l!_l:!O DEJ99-7,.,.

rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 62 (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término da vigência da outorga.
8. O pedido da renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 26
de novembro de 1993, dentro, pois, do prazo legal,
e o prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a partir de 12 de maio de 1994.
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Exposição
de Motivos n2 204, de 24 de setembro de 1964, com
as seguintes composições:
Cotistas

Cotas Valor em Cr$

Ereni Oliveira de Miranda
Débora Oliveira de Miranda

150
50

Total=200

150.000,00
50.000,00
200.000,00

Diretora-Presidente: Ereni Oliveira de Miranda
Diretora: Débora Oliveira de Miranda
10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que
lhe foram atribuídas, conforme mencionado às
fls. 34.
11. É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL, conforme demonstrado às !Is..32.
12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n2 236, de
28 de fevereiro de 1967.
Conclusão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação Geral de Outorgas/DPOUT/SFO!MC,
para prosseguimento.
É o parecer._
À consideração da Senhora Delegada.

Curitiba, 18 de maio de 1994.- Alvyr Pereira
de Uma Júnior. Chefe do Serviço Jurídico DACIPR.
De acordo.
À Coordenação Geral de Ou!orgas{)POUTJSFOMC,
para prosseguimento.
Curitiba, 18 de maio de 1994.- Tereza Fialkoski Dequeche, Delegada.

(À Comissão de Educação)

JUNHO
DE 1997
ANAIS DO SENADO FEDERAL
19
~~~'--------c-----~::::..:::.:~.:.:..::::.:::..:.;;;:~~===:====~~-~~c-·

· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 43, DE 1997
(n2 342/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato renova a permissão
outorgada à Fundação Brasileira de Assistência e Educação - Fubae para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1g Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 1.250, de 23 de dezembro de 1994, que
renova, por dez anos, a partir de 22 de agosto de
1989, a permissão outorgada à Fundação Brasileira
de Assistência e Educação - FUBAE para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N2 1.165, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o
ato constante da Portaria n2 1.250, de 23 de dezembro de 1994, que renova a permissão outorgada à
Fundação Brasileira de Assistência e Educação FUBAE, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Cariacica, estado do Espírito
Santo.
Brasília, 31 de outubro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 76, DE 19 DE OUTUBRO DE 1995, DO SR. MINISTRO DE ESTADO INTERINO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa, Excelência, a inclusa Portaria n2 1.250, de 23 de dezembro de 1994, publicada no Diário Oficial no dia 30
de dezembro subseqüente, pela qual foi renovada
a permissão outorgada à Fundação Brasileira de
Assistência e Educação - FUBAE, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito
Santo.

2. A outorga em apreço foi deferida a entidade
pela Portaria nº 702, de 13 de agosto de 1979, publicada no Diário Oficial de 22 de agosto do mesmo
ano, data em que começou a vigorar a referida perm·lssão.
3. Ressalte-se que a permissão foi outorgada à
Fundação Social •José Francisco de Paula" que, em
virtude de alteração estatutária homologada pela
Portaria nº 40, de 8 de agosto de 1989, passou a denominar-se .Fundação Brasileira de Assistência e
Educação- FUBAE.
4. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins- ·
truído de acordo com a legislação aplicável, o que
levou ao deferimento do pedido de renovação.
5. Esclareço que, nos termos do § 32, do art. ·
223 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 n2 29117.000146/89, que lhe deu
origem.
Respeitosamente, - Fernando Xavier Ferreira, Ministro de Estado das Comunicações- Interino.
LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA 1.250, DE 2'3 DE DEZEMBRO DE 1994.
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
nº 29117.000146/89, resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 32 da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 22 de agosto de 1989, a permissão
outorgada à Fundação Brasileira de Assistência e
Educação- FUBAE pela Portaria n2 702, de 13 de
agosto 1979, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo.
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§ 32 do art. 223 da Constituição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
DJalma Bastos de Morais.

·"~oc.·_,o;
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultoria Jurídica
PARECER CONJURIMC N2 1.457/94
Referência: Processo n2 29117.000146/89.
Origem: Delegacia do MC no Estado do Espírito
Santo.
Interessado: Fundação Brasileira de Assistência e
Educação- FUBAE.
Assunto: Renovação de outorga.
Emenda: Permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, cujo prazo
teve seu termo final em 22-8-79. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e
a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

1- Relatório
A Fundação Brasileira de Assistência e Educação - FUBAE, permissionária do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
Cariacica, Estado do Espírito Santo, requer a renovação do prazo de vigência de sua outorga, cujo termo final ocorreu em 22 de agosto de 1989.
2. Mediante Portaria n2 702, de 13-8-79, publicada no Diário Oficial da União de 22 subsequente, foi autorizada a permissão à Fundação
Social "José Francisco de Paula", para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito
Santo.
3. Esclareço que, através da Portaria n2 40, de
8-8-89, a permissionária passou a denominar-se
Fundação Brasileira de Assistência e Educação FUBAE.
PROCESSO N2 29117.000146/89
11 - Do Mérito
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorgas de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora e 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e Iguais
(art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 233, §52 ).
5. Por sua vez, o regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pélõ -Decrefo n2 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
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"Art. 27 Os prazos de concessão e permissão serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze)
anos para o de televisão."
6. De acordo com o art. 4° da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6 2 (sexto) e o 32 (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final dia 22 de agosto de 1989, sendo que
seu pedido de renovação foi protocolizado naquela
Delegacia em 24 de maio de 1989, tempestivamente
portanto.
8. A peticionária tem seu quadro diretivo aprovado pela Portaria nº 702, de 13-8-79, ·com a seguinte composição:
Diretor-Presidente
Antario Alexandre Theodoro
Vice-Presidente
José Francisco de Paula
Diretor-Executivo
José Durval Lima
Diretor-Secretário
Silvério Luiz da Silva
9. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, fi. 157.
1O. Vale ressaltar que, durante o último período
de vigência da outorga a entidade sofreu advertências e várias penas de multa, conforme se verifica na
Pasta Cadastral Jurídica da emissora.
11. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL.
12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade e seus sócio não
ultrapassam os limites fixados pelo art. 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n 2 236, de 28 de fevereiro
de 1967.
PROCESSO Nº 29117.000146/89
III - Conclusão
13. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido de renovação da outorga por mais dez
anos, a partir de 22 de agosto de 1989, e proponho
a submissão do assunto ao Exm2 Senhor Ministro
para encaminhamento do Decreto e Exposição de
Motivos à Presidência da República.
14. Esclareço ainda, que de acordo com o artigo 223, §- 32 da Constituição Federal, a matéria deverá ser apreciada e deliberada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa pro-duzir efeitosTegaiS.
É o parecer •sub-censura'.
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Brasília, 14 de dezembro de 1994. - Vivian
Encinas Costa. Advogada- OAB/DF 11.699.
Aprovo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico. Brasília, 15 de dezembro de 1994. - Arislani de
Araújo Borges Mijo ler- Chefe de Divisão.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 44, DE 1997
(nº 343, de 1996, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio ltaí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o ato que se refere o Decreto s/n°, de 18 de junho de 1996, que renova, por
dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a
concessão da Rádio ltaí Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guaíba, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

º

MENSAGEM N2 587, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos temos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossa Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 24 de junho de 1996, que "Renova a
concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda:;
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe". Brasília, 27 de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N 2 119/MC, DE 18 DE
JUNHO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
n2
53840.000024/93, em que a Rádio Liberdade de
Sergipe Ltda., solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, outorgada conforme Decreto nº 30.992, de 17 de junho
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de 1952, cuja última renovação ocorreu através do
Decreto nº 90.026, de 2 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 3 seguinte, por dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
•
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26-1-83, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos
de renovação requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Comestas observ~ões, lícito é se concluir
que a terminação doprazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 12 de novembro de 1993.
5. Nessa confOrmidade, e. em observância ao
que dispõe a Lei n2 5.785, de 1972 e seu Regulamento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência,
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 , do art. 223, da
Constituição. ·
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996.
Renova a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
O Vice-Presidente da República, 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°, inciso I,
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 53840.000024/93, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda, ou-
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torgada pelo Decreto nº 30.992, de 17 de .junho de
1952, e renovada pelo Decreto n• 90.026, de 2 de
agosto de 1984. Sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
da Aracaju, Estado de Sergipe.
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. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1996. 1752 da Independência e 1082 da República - MARCO MACIEL
- Sérgio Motta.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica
PARECER CONJURIMC N°100/96
Referência: Processo n° 50790.000694/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio Grande
do Sul.
Interessada: Rádio ltaí Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo final em 12 -11-93. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido
Relatório
1. A Rádio ltaí Ltda., concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, requer a
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo final ocorreu em 1° de novembro de
1993.
2. Mediante Decreto nº 44.861, de 21 de novembro de 1958, foi autorizada a concessão à Rádio
ltaí Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul.
3. A concessão foi renovada da última vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 12 de novembro de
1983, conforme Decreto nº 89.170, de 9 de dezem-

bro de 1983, publicado no Diário Oficial da União
de 12 seguinte, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorgas de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e 15
(quinze) anos, para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33-§ 3º), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223-§ 52 ).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. "Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
6. De acordo com o art. 42 da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sex1o) e o 32 (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 12-11-93, sendo que o pedido de
renovação foi protocolizado naquela delegacia em
25-6-93, tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 12 de
novembro de 1993.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n2 417, de 3-9-86, e
EM n2 176, de 13-8-84, com as seguintes composições:
ValoremCZS
Cotistas
102,60
Ereni Oliveira de Miranda
Débora Oliveira de Miranda de Almeida 17,40
120,00
Total:
Quadro Diretivo:
Ereni Oliveira de Miranda
Diretora-Presidente
Diretora
Débora Oliveira de Miranda de Almeida
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade sofreu advertências e
várias penas de multa e suspensão, conforme se verifica às !Is. 42/43.
11. A- emissora.- se enccintra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
forain atribuídas (fls. 41 ). ·
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- 1Z. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de fls. 63.
13. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exm2 Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
14. Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3º da Constituição Federal, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o
ato de_ renovação possa produzir seus efeitos legais.
E o Parecer "sub censura".
Brasília, 7 de março de 1996. - Maria de Lourdes de O. Alkmim, Chefe de Divisão.
De acordo. À consideração do Sr. ConsultorJurídico.
Brasília, 19 de março de 1996. - Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora.
DESPACHO CONJURIMC N2 129/96
Adoto o Parecer Conjur!MC nº 100/96, que propôs o deferimento do pedido de renovação do prazo
de vigência da outorga da Rádio ltaí Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Guaiba, Estado do Rio Grande do Sul.
Remetam-se os autos à secretaria de Rscalização e
Outorga para providências complementares e posterior encaminhamento ao Exm 2 Senhor Ministro.
Brasília, 19 de março de 1996. - Antônio Domingos Teixeira Bedran, Consultor Jurídico.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 45, DE 1997
(n2 344, de 1996, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n2 , de 24 de junho de 1996, que renova,
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
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de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 587, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o§ 1º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
- Decreto de 24 de junho de 1996, que "Renova a concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe".
Brasília, 27 de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 119/MC
Brasília, 18 de junho de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
n°
53840.000024/93, em que a Rádio Liberdade de
Sergipe Ltda. solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, outorgada conforme Decreto nº 30.992, de 17 de junho
de 1952, cuja última renovação ocorreu através do
Decreto n2 90.026, de 2 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 3 seguinte, por dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26-1-83, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos
de renovação requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido· o funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. C6m cestas~&)seirvações, ficito ê se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo de renovação ser ultimado.
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4. Em sendo renovado a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe a Lei n° 5.785, de 1972 e seu Regulamento, Decreto n° 88.066 de 1983, submeto o assumo à superior consideração de Vossa Excelência,
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 39 , do artigo 223, da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta - Ministro
de Estado das Comunicações.
LEGfSLAÇÃO CfTADA

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1996.
Renova a Concessão da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.
O Vice-Presidente da República, 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°, inciso I,
do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n2 53840.000024/93, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Uberdade de Sergipe Ltda., outorgada pelo Decreto n° 30.992, de 17 de junho de
1952, e renovada pelo Decreto n2 90.026, de 2 de
agosto de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Aracaju, Estado de Sergipe.
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. 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.
Brasília, 24 de junho de 1996; 175° da Independência e 108° da República. - Marco Maciel Sérgio Motta.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARfA-GERAL DA MESA_

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
-Consultaria Jurídica
PARECER CONJURIMC N2 226/96
Referência: Processo n2 53840.000024/93
Origem: Delegacia do MC no Es!adode Sergipe.
Interessada: Rádio Uoerdaile de Sergipe Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo final em 12..11-93. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
1. A Rádio Uberdade de Sergipe Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 11 de novembro
de 1993.
2. Mediante Decreto n° 30.992, de 17 de junho
_de 1952, foi autorizada a concessão à Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
3. A concessão foi renovada da última vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 12 de novembro de
1983, conforme Decreto n2 90.026, de 2 de agosto
de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 3
seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 1o de maio de 1991.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n2 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazo de outorgas de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33-§ ao), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223-§ 52 ).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n2 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
Processo n2 53840.000024/93
Art. .2f. "Os praZos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
6. De acordo com o artigo 42 da Lei n2 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja-
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r'em a' renovação do prazo de sua outorga. deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3º (terceiro)
mês anteriores ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 12 de novembro de 1993, sendo
que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado de Sergipe em 30 de julho
de 1993, tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1" de
novembro de 1993.
9. A peticionária tem seus quadros societários
e diretivo aprovados pela EM n2 115, de 10-5-88,
com as seguintes composições:
Cotistas
Angélica Maria de Campos Rollemberg
Antônio Valença Rollemberg Neto
Francisco de Campos Rollemberg
Total

.:s_
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Cotas
10.000
3.000
3.000
16.000

Sócio-Gerente - Antônio Valença Rollemberg
Neto
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade sofreu advertências e
várias penas de multa, conforme se verifica dos seus
dados cadastrais.
11. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas (fi. 48).
12. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de fi. 49.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos de que dispõe, a Lei n2 5.785, de
1972, e do Decreto n2 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentada na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo,
desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exm 2 Sr. Ministro de Estado das Comunicações
acompanhados da minuta dos ates próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encami- .
nhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da

República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
14. Posteriormente, de acordo com o artigo
223, § 3", da Constituição Federal, a matéria devera
ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que
o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer "sub censura•.
Brasília, 6 de junho de 1996. - Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. ConsultorJurídico.
Brasflia, 6 de junho de 1996. - Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
DESPACHO CONJURIMC Nº 294/96
Adota o Parecer Conjur/MC n2 226/96, que propôs o deferimento do pedido de renovação do prazo
de vigência da outorga da Rádio Liberdade de Sergipe Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe. Remetam-se os autos à consideração
do Senhor Ministro das Comunicações, acompanhados das minutas de Decreto e Exposição de Motivos, com vistas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 6 de junho de 1996. - Antônio Domingos Teixeira Bedran, Consultor Jurídico.
(À Comissão de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O expediente lido vai à publicação.
Os ProjE!tos de Decreto Legislativo n2s 36 a 45,
de 1997, lidos anteriormente, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos
dos arts. 223, § 12 , e 64, § 12 , da Constituição, combinados com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, 11, "b", do Regimento
Interno, combina® com o art. 42 da Resolução n2
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis,
perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • A Presi·
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Reso·
lução n° 17, de 1995, de_autoriado Senador Pedro
Simon, que dispõe sobre a autorização para realização de obras no edifício do Senado Federal, por ver·
sar sobre matéria administrativa, foi desanexado do
Projeto de Resolução n2 66, de 1995, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal, passando a
ter tramitação autónoma.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e, posteriormente, à Comissão Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 377, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, a prorrogação do prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento nº 1.101, de 1996, destinada a "Apurar Irregularidades Relacionadas à Autorização, Emissão e
Negociação de Títulos Públicos, Estaduais e Municipais, nos exercícios de 1995 e 1996", por mais 35
(trinta e cinco) dias úteis.
Justificação
Não obstante o término das oitivas e os trabalhos desta Comissão estarem bastante evoluídos
com relação ao relatório Parcial, é fundamental que
se prorrogue o prazo para que os órgãos envolvidos
nas investigações possam encaminhar vários documentos importantes para os cruzamentos necessários que permitirão ao Senhor Relator emitir o seu
Relatório Final.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1997.- Roberto
Requião - Esperidião Amin - Onofre Quinan - Emandes Amorim - Pedro Simon - Lauro Campos - Gilvam
Borges - Epitacio Cafeteira - Fernando Bezerra Eduardo Suplicy - Jonas Pinheiro - Levy Dias - José
Fogaça - Osmar Dias - Carlos Bezerra- Coutinho Jorge - Ademir Andrade - Romeu Tuma - José Eduardo
Outra- Lúcio Alcântara- Casildo Maldaner- Vilson Kleinübing -José Agripino- Ludio Coelho- Benedita da Silva - José Serra - Ney Suassuna - Humberto Lucena Raviano Melo- Júnia Marise- Regina Assumpção- Antonio Carlos Valadares- Ramez Tebet- Marina Silva
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para a prorrogação solicitada, nos termos do
art. 152 do Regimento Interno. O requerimento será
publicado para que produza os devidos efeitos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 378, DE 1997
Senhor Presidente,
Pelo falecimento do Frei Damião Bozzano, da
Ordem dos Frades Capuchinhos-OSMCAP, ocorrido
em 31 de maio último, requeremos, nos termos do

art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ataodevoto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família, aos
Sstados e Assembléias Legislativas de Pemambllco,
·goas, Paraíba, Sergipe El Rio Grande do Norte, e
ac -·--wento de São Felix, em Recife.
~ala das Sessi)ns, 2 de junho de 1997.- Guilhe:r ·~7 Palmeira- GeraldoMelo- Bello Parga.
v SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse
requerimento depende de votação do Plenário, para
cujo encaminhamento podem fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem.(Pausa.)
Não havendo quem ·peça a palavra, passa-se à
votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa ofício, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Bello Parga.

É lido o seguinte:
OFÍCIO

N2

917-LPFU97
Brasília, 28 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Paudemey Avelino passa a fazer parte, como membro titular e presidente, da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.537-38,
de 9 de maio de 1997, que "Dispõe sobre a base de
Cálculo da- Cór\lnllUJÇao para o Programa de Integração Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a
quése refere o§ 12 âo art. 22 âa Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências•, em
substituição ao Deputado João Maia.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Na forma
do Regimento, será feita a substituição solicitada.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, que dispõe de vinte minutos.
O_j)R._E!ERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte -discurso.)~ Sr. Preside'lte, Sr"s e
Srs. Senadores, comemora-se no próximo dia 5 do
mês em curso o Dia Mundial do Meio Ambiente, proclamadopelâ drganEzaçacíciã.s Naçoes Unidas: Não tenho dÚvida de que hoje a preservação e
a proteção ambiental encontram-se na Agenda Internacional em todos os momentos.

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Senador Edison Lobão, do meu partido, o
PFL, no dia 28 de maio, neste plenário, pronunciou
um discurso de fôlego sobre o tema, tendo dado à
Nação brasileira e ao mundo a posição clara, consciente e responsável do Congresso Nacional e particularmente desta Casa, abordando todos os aspectos da complexidade desta matéria.
Desde o início de meu mandato, tenho me posicionado sobre a questão ambiental, notadamente
os recursos hídricos, tema que reputo o mais relevante e que se constituí no insumo estratégico para
o próximo século. Oxalá os governos encontrem o
equilíbrio, e o Hemisfério Norte permita que o Hemisfério Sul alcance o real desenvolvimento sustentável, afastando a miséria dos nossos povos.
Estabeleci, como uma das metas do meu mandato de Senador, a elaboração de textos e tomar
possível informação de relevância para o efetívo
exercício da cidadania, seja em nível da Região
Amazônica, seja em nível do País como um todo, iniciando pela questão do Desenvolvimento Sustentável.
Assim, em 1995, com a colaboração estreita da
minha Assessoria, publiquei •o Papel das Hidrovias
no Desenvolvimento Sustentável da Região Amazõnica Brasileira", que alcançou duas edições de dois
mil volumes cada uma, seguido de •o Município e a
Cidadania: Seleção de Textos para o Administrador
Público e o Cidadão", em 1996, também de dois mil
volumes. Em 1997, na biblioteca do Senado, devido
à sanção da Lei n2 9.433, lancei o início de uma série de Cadernos Legislativos, com "Direito Administrativo, Tema: Água", coletânea única e atualizada
da Legislação Federal, destinada a subsidiar as ações do Governo, Usuários e Sociedade Civil, na nova
postura do gerenciamento dos Recursos Hídricos,
de uma forma descentralizada e participativa.
A importância desse trabalho, Sr. Presidente,
foi tão grande que, como V. EJ<ll sabe, a Mesa determinou a publicação de cinco mil volumes, que já
está com a sua edição completamente esgotada.
Verifiquei que em complemento à Lei n2 9.433,
de 08/1/97, os Estados deverão ter suas legislações
próprias na área de Recursos Hídricos, para os rios
de seu domínio. Somente os Estados da Bahia,
Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal aprovaram
até o momento sua legislação.
No sentido de subsidiar os Estados que ainda
não tem sua legislação própria, inclusive o Estado
do Amazonas - meu rincáo natal e que tenho a hon-

ra de represêntar -. bem como proporCionar aõs ·profissionais da área de Recursos Hídricos, que no momento toma novo impulso, a informação legislativa
atualizada e correta.
Em função disso, é que está saindo brevemente a edição do Caderno Legislativo n2 02197, tendo
como tema "Legislação Estadual de Recursos Hídricos", e é a minha modesta contribuição ao que chamaria "Dia Sagrado" ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Isso porque, Sr. Presidente, País afora e no exterior, fala-se muito no chamado meio ambiente.
Poucos conhecem a matéria, outros dela não têm
conhecimento, a não ser pela leitura de jomaís e, algumas vezes, por aspas colhidas de outras publicações. E o que é mais incrível, Sr. Presidente, é que,
a partir da Eco 92 muita coisa ainda está por fazer.
Por isso me antecipei. Sei que, no próximo dia
5, outros oradores irão abordar a matéria, mas nada
como, de logo, anunciar essa contribuição que é o
Caderno Legislativo nQ 2, sobre Legislação Estadual
de Recursos Hí~ricos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, com os
agradecimentos a V. EJ<ll e à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilherme
Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (G_eraldo Melo)- Item 1:

Primeiro dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de 1997 (n2 1/95, na Câmara dos
Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
art. 82 da Constituição Federal (reeleição)
tendo Parecer sob n° 127, de 1997 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável à proposta, com votos contrários
dos Senadores Antonio Carlos Valadares e
Josaphat Marinho e, em separado, do Senador José Eduardo Outra.
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A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regim~:nto Interno, a matéria constará da Ordem do Dia dura'1te três
dias úteis, em fase de discussão, quando f.'t'derão
ser oferecidas emendas que não envolvam o m~:rito,
assinadas por um terço, no mínimo, da composição
do Senado.
Transcorre hoje o primeiro dia de discussão
deste segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
voltará a ser incluída na Ordem do Dia da próxima
sessão, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 72, DE 1997
(Em Regime De Urgência, nos Termos do
Requerimento N2 373, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 72, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 293, de
1997, com voto contrário do Senador Laura
Campos), que autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto a The Overseas
Economic Cooperation Fund - OECF, novalor equivalente a seis bilhões e vinte milhões
de ienes japoneses, destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica
do Estado do Ceará.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores que queiram discutir a
matéria, está encerrada a discussão.
A votação será realizada na próxima sessão deliberativa ordinária, em virtude da falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N241, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336 'c", do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 19976)
Projeto de Resolução n• 41, de 1997,
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que
acrescenta dispositivo à Resolução nº 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
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cípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites
e condições de autorização, e dá outras providências.
(Para proferimento de parecer, nos termos do
art. 346, III, do Regimento Interno.)
A Presidência retira o Item 3 da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (AM-PFL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero que fique registrado nos Anais do Senado
que, no dia 24 de março deste ano, apresentei esse
projeto de resolução. Veja bem V. E~. 24 de março!
Por quê? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as emissões de títulos públicos por
parte dos Estados e Municípios havia aprovado o requerimento do Senador Fernando Bezerra.
O que o Senador Fernando Bezerra queria?
Que se apresentasse uma proposição legislativa no
sentido de tomar obrigatória a realização de leilões
públicos para a colocação de títulos de emissão dos
Tesouros dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
.
Penei, Sr. Presidente, fiz pesquisas, inclustve
com a pressa que todos queriam, para que se adolasse um mecanismo de leilões públicos com a finalidade de se estabelecer forma exclusiva de colocação de títulos de emissão de Estados, Municípios e
Distrito Federal. Afirmei que a idéia era contribuir
para maior transparência e divulgação de informações a todos os participantes do mercado, ensejando a
criação de compradores voluntários e restringindo as
possibilidades práticas lesivas ao Erário. O Presidente do Senado, no dia 25 de março, fez publicar a
matéria no Diário do Senado Federal e esta foi à Comissão de Assuntos Económicos.
Entretanto, Sr. Presidente, verifiquei que o projeto não havia recebido parecer, nem tinha sido votado. Requeri aos eminentes Líderes que a matéria,
em regime de urgência, viesse ao plenário a fim de
que, antes da conclusão dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito, fosse criado um mecanismo ágil dentro do Senado, como está sendo feito, a
nossa leniência, a nossa eqüidistância, sobre um
problema dessa natureza.
Os Srs. Líderes aquiesceram. Verifico que está
para ser proferido o parecer. O eminente SecretárioGeral da Mesa, Dr. Raimundo Carreiro, com a presteza de sempre, informou-me que havia sido designado um Relator, que, hoje, não se encontra presen-
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te, razão pela qual - suponho - V. E~ retirou a matéria de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Perfeitamente.
O SR- BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
eu gostaria de lhe pedir que fizesse voltar, de acordo
com o Regimento, a matéria à pauta dos nossos trabalhos, com a presença do novo Relator, porque
esse projeto de resolução visa apenas a deixar o Senado bem. Se o Senado entender de não querer
votá-lo por esta ou por aquela razão, quero deixar
registrado que cumpri o meu dever.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
deseja assegurar a V. E~ que a matéria está automaticamente incluída na Ordem do Dia da sessão de
amanhã.
Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira, inscrito como primeiro orador após a Ordem do
Dia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim, inscrito como segundo orador após a Ordem do
Dia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
A palavra está facultada aos Srs. Senadores
que desejarem fazer uso dela.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicia-se, hoje, a
discussão do segundo turno da emenda da reeleição. Provavelmente, deveremos votá-la na quartafeira.
Na semana passada, da tribuna, fiz um pronunciamento sobre a matéria e entregava a V. E~. com
muita honra de minha parte, uma carta endereçada
a Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
na qual chamava a atenção para o seguinte detalhe:
esta matéria deverá ser votada, na quarta-feira, sem
ter sido aprovada a emenda do referendo, sem que
tenha sido criada na Câmara Deputados uma CPI
que investigaria o que se passou naquela Casa.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna elogiar o
PFL pela sua atitude de coragem ao expulsar de
seus quadros os dois deputados. O PFL, ao tomar
conhecimento pelos jornais da transcrição das fitas
gravadas envolvendo dois parlamentares que pertenciam aos seus quadros, antes de esperar por
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conclusões de Comissão de Inquérito: antes de tudo,
reuniu sua direção partidária e, considerando que os
elementos estavam tão claros - não no sentido de
cassar mandato, de prender, o que for, mas no sentido da ética do comportamento, da convivência partidária -, determinou a exclusão daqueles dois parlamentares.
A Imprensa ficou impressionada e eu também.
Depois da exclusão, esses dois parlamentares renunciaram aos seus mandatos, numa atitude compreensível, mas não justificável, reconhecendo seus
erros.
Depois das gravações envolvendo o filho do
Governador do Amazonas, e uma série de fatos envolvendo o próprio Governador do Amazonas, todos
esperam a próxima retiniãó da Executiva do PFL.
Todos querem saber se a reunião da executiva do
PFL será realizada e se será pedida também a exclusão do Governador do Amazonas; ou se isso
ocorreu por se tratar de dois parlamentares que já
estavam saindo do PFL e indo para o PSDB. Foi
questão de momento, pois, mais algumas horas,
eles estariam sendo acusados na gravação de pertencerem ao Partido de V. E~. Sr. Presidente, cujo
Secretário-Geral na Câmara, Deputado Arthur Virgílio, estava com o processo e pediu mais algum tempo para discutir sobre a admissão deles ou não nos
quadros do PSDB.
Dizem as más línguas, eu não acredito -como
vou acreditar numa maledicência dessas? -, que o
PFL excluiu esses parlamentares de seus quadros
porque eles já estavam saindo do Partido, e o peso
político deles era zero. Mas essa gente diz: no caso
do Governador do Amazonas é diferente, porque
esse tem peso político expressivo. Eu não acredito.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães, que está no
exterior, não teve tempo de analisar essa questão.
Mas S. E~ usará o mesmo enérgico discurso: que
se excluam os parlamentares. Tenho a convicção de
que esse é o mesmo discurso que S. Ex" vai usar
para dizer: que se exclua o Governador.
Sr. Presidente, a Imprensa está noticiando que
o Presidente Antonio Carlos Magalhães e o Presidente Fernando Henrique Cardoso já têm uma gravação de uma conversa de alcova que teria sido gravada, no quarto do governador, entre o governador e
seu compadre, padrinho de seu filho, na qual existem fatos ainda mais sérios e ainda mais graves.
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex• me permite
um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR- PEDRO SIMON - Ouço V. E~ com o
maior prazer, Senador Bernardo Cabral.
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O Sr. Bernardo Cabral - Senador Pedro Simon, no momento oportuno, espero abordar o caso
Governador Amazonino Mendes, do meu Estado.
Entendo que ainda não é a hora, mas gostaria de
comentar esse registro que V. EJc3 fez, qual seja, que
o Senador Antonio Carlos Magalhães ou a Executiva
do Partido expulsou dois parlamentares e deverá tomar a mesma atitude para com o Governador do
Amazonas. Gostaria apenas de que V. EJc3 fizesse
uma reflexão: os dois parlamentares se declararam
autores do ato que praticaram e que a Imprensa registrou. O Governador do Estado vem-se insurgindo,
dizendo que absolutamente não é verdadeiro o fato.
Há, portanto, e aí talvez o PFL se situe - não posso
falar em nome dele, não devo fazê-lo, não tenho procuração -, mas como membro da sua Executiva,
apesar de não ter estado naquela reunião, penso
que tenho o direito de fazer essa observação. Há
uma diferença de atitudes: dois confessaram o ato
que praticaram; o Governador do Amazonas tem-se
recusado a dizer que o que se diz é falso. De modo
que quero apenas situar, quanto ao PFL, por que
ainda não tomou as suas medidas. Era apenas esse
registro, para que V. Ex"' fizesse justiça na reflexão.
O SR. PEDRO SIMON - A gravação da conversa dos dois Parlamentares foi o que a imprensa
publicou, sem ouvir os dois Deputados. Eles não foram chamados para depor. Não sei onde eles reconheceram ou deixaram de reconhecer. Eles não foram chamados pela Executiva do PFL, para dizer se
praticaram ou não o ato. A imprensa publicou a matéria, e a nota do PFL disse que os fatos que saíram
na Folha de S.Paulo eram tão claros que estava
evidente a falta de decoro parlamentar, independentemente do fato de eles receberem ou não o
dinheiro.
A gravação, os fatos apresentados, a voz dos
próprios Deputados dizendo o que tinha acontecido,
tudo isso foi considerado tão grave que a Executiva
do PFL, independentemente de saber se ganharam
ou não o dinheiro, tomou a decisão de expulsá-los.
Volto a repetir que não me consta que a Executiva
tenha chamado aqueles Deputados e tenha pedido a
eles que dissessem se era verdade ou mentira. O
que sei é que a Executiva disse: "Os fatos apresentados pela Folha de S.Paulo já são tão graves que,
independentemente de terem ou não terem recebido, o decoro impede que eles continuem entre nós,
eles não têm mais condições de conviverem conos-

co•.
Se formos analisar a gravação, veremos que
há fatos ainda mais graves. O filho do Governador,

até com ironia, dá graças a Deus pela morte daquele
cidadão. Veremos ali não só a ação do corrupto que
pegou R$200 mil, mas também a do corruptor - e
aos corruptores nós não conseguimos chegar nunca.
Sr. Presidente, o prestígio e a credibilidade do
Presidente da República baixou de 71 o/o para pouco
mais de 30%. Essa questão de se criar ou não a CPI
é mais séria do que pensamos.
O Presidente Samey envolveu-se de corpo e
alma e pressionou o Congresso para ganhar o mandato de cinco anos. Samey, o Antonio Carlos Magalhães, atual Presidente do Congresso, sabem como:
um era Presidente da República, o outro, Ministro
das Comunicações.
Crueldade, Sr. Presidente! Crueldade, porque
foram tão incompetentes - e tenho repetido isso que ninguém no Brasil diz que toda aquela pressão,
toda aquela distribuição de TV, tudo aquilo que
aconteceu não foi para que o Sr. Samey ganhasse
os cinco anos, ou seja, um ano a mais. Essa imagem que se vendeu à opinião pública não é verdadeira. Naquela época, pode ter surgido a expressão
'é dando que se recebe', mas a movimentação não
aconteceu para que Samey ganhasse cinco anos,
mas para que não perdesse dois anos. O mandato
do Presidente Samey era, na verdade, de seis anos.
Ele concordava em que fosse reduzido a cinco, e a
Constituinte queria fixá-lo em quatro. Até hoje, não
se fixou a imagem de que o Presidente Sarney concordava em abrir mão de um ano de seu mandato. O
'é dando que se recebe' vendeu a imagem de que
ele tinha direito a quatro e de que, comprando o
Congresso Nacional, ganharia o quinto ano de mandato.
.
.
O Presidente Samey teve a gentileza de convidar-me não como Ministro, mas como Governador
do Rio Grande do Sul, para mais de uma solenidade,
inclusive em São João Dei Rey, quando se inaugurou a estátua em homenagem a Tancredo Neves.
Era impressionante. Parecia Deus. As pessoas se
abraçavam ao Dr. Samey, querendo beijar-lhe as
mãos, endeusando a sua figura. Na volta, pegamos
o avião em Barbacena, à meia-noite, e toda o povo
estava na rua, para endeusar a figura do Dr. Sarney.
Logo depois da votação do mandato de cinco anos,
S. Ex•, no primeiro turno, não pôde dizer em quem
votaria, porque, se fizesse isso, o seu candidato perderia votos.
O Presidente. F~rril!nélo Henrique. Car-doso tem
muita credibilidade, eisso me lembra a figura do Dr.
Ulysses Guimarães. Pelo amor de Deus, o Dr. Ulys-
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· ses Guimarães tinha muito mais credibilidade, muito
mais serviço prestado e muito mais história! Era chamado de Moisés, porque conduziu seu povo por
anos a fio, em busca da Terra da Promissão, que
era a liberdade e a democracia. A figura do Dr. Ulysses era a de um deus, de um homem puro, sobrenatural, de um abnegado, com uma história de dedicação à sua terra e à sua gente.
Quando poderia passar pela nossa cabeça que
um homem com a sua história, com a sua biografia,
com a sua luta, com o seu desprendimento, vitorioso
na convocação da Constituinte, vitorioso na convocação das eleições diretas, vitorioso na convocação
da anistia, vitorioso na restituição da democracia e
da liberdade, na hora da eleição, receberia apenas
meia dúzia de votos? Foi isso: Dr. Ulysses recebeu
uma votação insignificante.
O erro do Dr. Ulysses Guimarães foi o de não
ter sabido se situar no Governo do Sr. José Samey:
ser Governo ou ser Oposição. Aliás, esse foi o erro
do PMDB, mas Dr. Ulysses foi quem pagou a conta.
Nosso erro histórico naquela época foi o de ficarmos
com um pé no Governo e o outro na Oposição, e o
Dr. Ulysses Guimarães pagou a conta- repito.
Dr. Fernando Henrique Cardoso está atravessando um momento de grande significado. Volto a
repetir que não me passa pela cabeça em nenhum
momento a imagem do Sr. Fernando Henrique Cardoso compromissado com o que aconteceu na Câ·
mara dos Deputados. Não posso acreditar que um
homem que conheço, que o Brasil conhece, estava
preocupado em dar R$200 mil a um Deputado do
Amazonas ou a um Deputado do Amapá ou a quem
quer que seja. Esse é um estilo que não foi o do Presidente Fernando Henrique ao longo da sua história.
Não há nenhuma dúvida de que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não tem qualquer tipo
de envolvimento - digo isso, porque é o que sinto com o que aconteceu na Câmara dos Deputados.
Mas, S. Ex!' pode pagar o preço.
Se acontecer o que querem que aconteça, ja·
mais haverá Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar o que ocorreu ali.
Sr. Presidente, é dramático. Não há nenhuma
Comissão Parlamentar de Inquérito funcionando na
Câmara dos Deputados. A Constituição diz que podem funcionar cinco ao mesmo tempo; e para funcionar independente das cinco, a CPI tem de ser
aprovada pelo Plenário. Pelo que entendo, para funcionarem as cinco, basta um terço dos votos, porque
a CPI é um direito da minoria. Em qualquer parlamento do mundo, Comissão Parlamentar de lnquéri·
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to é um direito da minoria; por isso basta um terço
para constituí-la.
Foi conseguido um terço na Câmara dos Deputados, mas a CPI não é instalada, porque o Governo
diz que, para instalá-la, tem de ficar na fila - e são
mais de 19 ·,a não ser que techa maioria do Plenário. Entretanto, das mais de 19, nenhuma está em
funcionamento, nenhuma está desenvolvendo suas
atividades. Não querem criar a CP I, Sr. Presidente.
E o projeto vem para esta Casa, que é Casa
revisora. Esta Casa, de acordo com a Constituição,
deveria ser Casa revisora. O que é revisar? Revisar
é receber o projeto, a emenda, o que vier da Câmara
dos Deputados, analisar e, se estiver tudo bem,
aprovar; se estiver errado, rejeitar; se tiver que modi_ficar, modificar._ ~obre umJ)rojeto que !erninter:rQgação com relação à compra de parlamentares, esta
Casa responde que não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso, e vai votar depois de
amanhã a emenda da reeleição. Retomando o nosso querido Presidente, a imprensa notícia que se
vota na quarta-feira.
Há a minha emenda. Por que a minha emenda? Porque, independentemente da CPI da compra
de votos - esse é um fato sério, muito sério ·, mesmo que não houvesse CPI de compra de votos,
mesmo que o projeto tivesse sido aprovado pela
unanimidade da Câmara dos Deputados, sem nenhum ilícito, volto a dizer, Sr. Presidente- e V. Ex!'
me respondeu, para honra minha, após o meu pronunciamento na semana passada, da tribuna; posso
não ter os conhecimentos jurídicos de V. Ex", mas
tenho muita experiência, Sr. Presidente - há uma diferença entre fazer uma emenda constitucional e alterar princípios da Constituição, como queremos fazer agora.
Esta Casa vai cometer um golpe congressual.
O que é um golpe congressual? É um golpe, Sr. Presidente. Vamos violeotar a Constituição.
Uma coisa égolpe de Estado, golpe militar,
como aconteceu em 1i:l64, quando os militares deram o golpe; outra coisa é uma revolução, como
aconteceu em 1930, quando a revolução fechou o
Congresso. Outra coisa é o que querem que aconteça aqui. Vamos usar uma maioria de 3/5 para emendar a Constituição, retroagindo a Constituição, porque, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito
Presidente da República, não existia o instituto da
reeleição. Ele não foi eleito com o instituto da reeleição. Quando ele foi eleito, o que estava em vigor era
o instituto da não-reeleição, que existia ao longo de
toda a vida republicana, uma das poucas tradiçõe~
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que têm história no Brasil, porque este é um país
sem história, é um país sem tradição. As suas leis, o
seu Congresso, a sua legislação, o tempo de mandato, isso muda a cada Constituinte. Mas, em todas
as mudanças, uma nunca aconteceu. Em todas as
constituintes, 1891, 1934, 1946, 1988 e a Assembléia Nacional Revisora de 1993, se discutiu reeleição e todas votaram contra.
Sr. Presidente, cinco Assembléias, a última, a
Constituinte de 1988, com os votos do Sr. Fernando
Henrique Cardoso, do Senador Serra e do Senador
Covas, com o voto da maioria dos Parlamentares
que estão aqui, votaram contra, quer em 1988, quer
em 1993. O Senador Serra votou contra a reeleição
na Constituinte de 1988 e na revisão, em 1993.
Então, há uma tradição contra a reeleição.
Como vamos agora, numa assembléia que não é
Assembléia Nacional Constituinte, que não é Assembléia Nacional Revisora, um Congresso, numa
emenda ordinária comum, criar a reeleição? Criar a
reeleição, tudo bem! Mas fazer retroagir seus efeitos
a um Presidente que foi eleito quando não havia reeleição? Só existe uma maneira de fazer isso: é
plebiscito, é o referendo.
O Sr. Roberto Requião - V. Ex'! me permite
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Roberto Requião - Senador, seus argumentos são irretorquíveis. O simples fato de estar·mos acompanhando o que aconteceu dentro do
Congresso Na'Cional, no processo de votação dessa
emenda, leva-nos à certeza da inviabilidade do processo de reeleição. Primeiro, Senador Pedro Simon,
foram os cheques reeleição, R$200 mil para cada
um; os corrompidos sendo punidos de forma liminar
pelo próprio partido a que pertenciam e, mais adiante, renunciando ao mandato para não serem cassados. Além disso, estamos assistindo a uma pressão
brutal exercida sobre o Congresso realizada pelo
Governo Federal. Tenho a impressão de que estamos aqui em épocas de Tachito Somoza: para os
amigos, tudo; para os indiferentes, justiça; para os
inimigos, chumbo. Trata-se de uma orquestração de
imprensa fantástica, batendo duro em cada provável
adversário que surja para fazer frente à candidatura
do príncipe. Dentro do Congresso, a pressão sem limites desabrida, uma complacência absoluta do Senado da República e a negação de todas as tradições e todos os debates anteriores. A tramitação da
emenda da reeleição no Congresso Nacional e no
Senado da República é uma demonstração clara de
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quão nociva é a reeleição como processo institucional para o País. Cumprimento V. Ex'! pela garra e
pela insistência ao querer tirar esse processo de
dentro da circunstância corrompida do Congresso
Nacional e jogá-lo paraaeração de uma discussão
pública e a efetivação do referendo. Acredito que a
luta de V. Ex'! é vã. Já vimos, pelos resultados das
votações ocorridas até agora, que o Congresso permanece em absoluta subserviência ao Governo Federal.
O Presidente Fernando Henrique, o nosso príncipe, é senhor de cutelo e baraço dos votos do Congresso Nacional.
O SR. PEDRO SIMON - Senador Roberto Requião, é com profundo pesar que digo que não tenho
nenhuma dúvida de que V. Ex'! tem razão. Não sei o
Congresso, mas esta Casa é de uma humildade que
vai às raias de macular o seu servilismo ao Presidente da República.

Fui Senador na época da ditadura; fui Senador
na época em que o Senador Teotônio Vilela ocupava
atfibuna e ninguém ficava aqui para ouvi-lo, porque
S. Ex'! dizia algumas verdades que doíam; fui Sena·
dor na época em que a Arena fazia o que queria.
Naquele tempo, havia na cabeça de todos a cassação, o ato de arbítrio, o ato de força. Mesmo assim,
muitas vezes esta Casa se rebelou. Hoje, esta é
uma Casa de humilhação. É triste pertencer a esta
Casa nessas condições.
Tenho certeza de que não mudo um voto nesta
Casa. Estou nesta tribuna por causa da figura do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, aprovada essa emenda na quarta-feira, vai concorrer à
reeleição. Sua Excelência não está coagindo esta
Casa, que vai votar porque quer. Não há que se dizer que o Presidente Fernando Henrique esteja
pressionando esta Casa. Desta vez, a coisa é tão
tranqüila, tão serena, tão "mole", tão fácil, que o Dr.
Sérgio está em Portugal, o Sr. Antonio Carlos está
na Espanha e o seu filho, futuro coordenador político, está em Paris. O negócio aqui é tão tranqüilo,
singelo, é tudo tão simples que tenho de concordar
que não há nenhum problema. Todavia, a imagem
do Presidente Fernando Henrique Cardoso vai ficar
marcada.
Este Congresso vai votar, Senador Bernardo
Cabral, e V. Ex'!, homem cuja biografia temos que
admirar e respeitar pela coerência, nos vários momentos em que teve de agir nas posições mais díspares, manteve coerência aos seus princípios, que
são os de sempre. Esta Casa vai ter que votar, vio·
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lentando uma norma constitucional, e o Presidente
da República vai pagar o preço.
Uma jornalista importante do meu Estado, hoje,
entrevistava-me, num programa de rádio, antes de
eu viajar para Brasília, sobre a carta que eu enviara
ao Presidente. O argumento us'ado é o de que hoje
não há ambiente para emendar e voltar para a Câmara dos Deputados como referendo porque o ambiente está tão carregado, tão áspero e é muito imprevisível o que poderia vir a acontecer. Embora alguns parlamentares do Governo, nos corredores, digam-me que gostariam de votar e são a favor do referendo, que, inclusive, o Presidente da República é
a favor, mas não concorda que volte para a Câmara,
seria por demais traumático o processo de votação,
ainda que a Câmara só possa votar se aceita ou não
o referendo, pois o resto já está votado.
Se aprovássemos o referendo, a única questão
a voltar para a Câmara e ser discutida seria se ela
aceita ou não o referendo, e a reeleição continuaria.
Sr. Presidente, quando os favoráveis dizem
que não queriam mandar por causa disso, pedi queV. Exª enviasse uma carta ao Presidente. Nessa carta, peço o seguinte: Senhor Presidente, quarta-feira
o Senado vota a reeleição, mas, até lá, fale à Nação
ou envie à Câmara dos Deputados um projeto criando o referendo. A reeleição será aprovada na quartafeira, mas na quinta-feira, o Presidente entra com
um projeto pedindo o referendo. Se houver tumulto,
se acontecer qualquer tipo de agitação na Câmara
ou no Senado, se a Câmara disser "não', não haverá qualquer problema, pois a reeleição já está aprovada. Estou à espera da resposta. Sr. Presidente,
ainda continuo esperando. Tenho lido todos os jornais, ouvido e conversado com pessoas de sua intimidade. Desta forma, vim a esta tribuna para lembrar que a Nação continua esperando a sua palavra.
É claro que Sua Excelência pode não falar, mas o
seu silêncio significará oposição a essa idéia, de tal
forma que a proposta seria tão insignificante e tão
sem valor que não mereceria nenhuma resposta. Atire-a na cesta do lixo! Por outro lado, Sua Excelência
poderá aceitá-la, enviando ao Congresso Nacional a
emenda criando o referendo.
Pobre de mim, Pedro Simon, neste dia 02 de
junho, segunda-feira, aqui nesta Sessão do Senado,
às 15 horas e 30 minutos. Eu digo, Sr. Presidente,
que o destino do Sr. Fernando Henrique Cardoso
está em jogo.
A jornalista me dizia: "Senador, V. Ex• acredita
que o Presidente da República desejará um referen·
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do no momento em que seu prestígio está em baixa? Conforme V. Exª diz, Senador Pedro Simon, o
Presidente poderia desejá-lo há uns dois meses,
quando tinha 70% de credibilidade; agora que baixou para uns trinta e poucos, certamente não aceitará. • Respondi o seguinte: minha brilhante jornalista,
creio que a senhora está equivocada. No momento
em que o Presidente aceitar a responsabilidade e
disser que quer o referendo, ele começa a restabelecer a sua credibilidade, passa a não ter mais nada a
ver com a compra de votos ou com os expedientes
que estão sendo usados, adquire a sua autonomia, a
sua confiança. Ele fala à Nação que há um projeto
pela reeleição e afirma querer que o povo dê a última palavra.
- Digo com toda sinceridade: ele ganha o referendo. Se não houver referendo, não sei o que acontecerá nas eleições.
Sr. Presidente, este Senado está atravessando
um momento tão interessante, que as Lideranças do
Governo procuraram os parlamentares do Senado.
Afinal, aqui se encontram os príncipes da República;
ac:fllrestão ex~governadores;-ex~ministios, ex~presi~ dente, e é natural que haja muitos candidatos a Governador. Diz imprensa qúe são quarenta 6andida~
tos ao Governo de Estado que não votariam a
emenda da reeleição, porque não admitem que governadores e prefeitos_ possamcªndidéltar-se à reeleição sem se afastar do cargo. Então, apresentaram
uma emenda dizendo que para Presidente da República não haveria problema.
O Presidente da República pode ser candidato
à reeleição e ficar no cargo. Governador, não, tem
que sair. E apresentaram a emenda. A emenda seria
aprovada, porque praticamente os que votariam em
causa própria seriam mais de 40. Então, as lideranças do governo foram conversar com esses Parlamentares - não estou dizendo que todo Senador,
mas muitos votariam nessa emenda. Não posso gE!- _
-neralizar, o que-seriaabsuri:lo:Fietiro- e modifico
o meu pronunciamento. Muitos votariam. Possuía
grande chance de ser aprovado. Então, os Parlamentares do Governo foram aos Senadores mostrando essa Lei Complementar n2 64, de 18 de maio
de 1990. O que diz essa Lei? Regulamenta, estabelece, de acordo com o art. 14, § 92 , da Constituição
Federal, os casos de inelegibilidades, prazos de cessação e determina outras providências. Demonstra
os prazos de afastamento. Essa Lei Complementar
diz o seguinte:
Art. 12 São inelegíveis:

a

um
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11 - para Presidente e Vice-Presidente
da República;
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções - até seis meses depois de afastados
dos cargos.

10- os Governadores e Vice-Governadores.
Então, a lei dizia que, para ser candidato a Presidente da República, o Governador tinha que se
afastar do cargo seis meses antes.
Mais adiante, no item III:
III - para Governador e Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegíveis para o cargo de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea "a" do inciso 11... • -que é
o que eu terminei de ler.
Então, o que diziaessa-lei? Para o Governador
ser candidato a Presidente da República, tinha que
afastar-se do cargo seis meses antes. O que dizia
essa lei? Para ser candidato a Governador, Chefe
de Gabinete Civil, além de outros detentores de cargos citados nesse inciso III, e todos os que são inelegiveis para Presidente da República também o são
para Governador.
Quando essa lei foi votada, não existia a reeleição; não existia a reeleição nem para Presidente da
República, nem para Governador, nem para Prefeito.
O que querem as Lideranças do Governo dizer agora? É a coisa mais fantástica que vi em minha vida:
querem dizer que a lei votada em 18 de maio de
1990 vale para o que vamos votar agora sobre a
reeleição. Na época, não havia reeleição, mas futuramente haverá. Estão dizendo que Governador e
Prefeitos deverão afastar-se seis meses antes. Dizem que não haverá a necessidade de se votar a
emenda constitucional na Câmara, porque, de acordo com a lei de 1990, Governador, Vice-Govemador,
Prefeito e Vice-Prefeito já devem se afastar.
Quando aquela lei foi regulamentada, não havia o instituto da reeleição. Esse argumento vil e
cruel depõe contra o Congresso Nacional, e muitos
Parlamentares não votaram a emenda que obrigava
Governador e Vice-Governador a afastarem-se seis
meses antes, porque as Lideranças lhes garantiram
que esse artigo está em vigor, que essa lei vai valer.
Não vai valer, Sr. Presidente. Digo serenamente daqui que não vai valer. Os Governadores, os
Vice-Govemadores, os Prefeitos e os Vice-Prefeitos
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não precisarão se afastar dos cargos para concorrer:
se o Presidente puder sair, o Governador também o
poderá; se o Presidente puder ficar, também fica o
Governador. Estão querendo inventar algo que não
existe. Trata-se de uma fórmula inexistente. Há Senadores - não são Vereadores do interior ou Deputados de primeiro mandato -, inclusive ex-Governadores, acreditando que isso é para valer, e não o é.
Sr. Presidente, estou na expectativa da palavra
do Presidente Femand·: Henrique Cardoso em resposta à carta que V. EX' lhe entregou.
Ainda gostaria de dizer, Sr. Presidente, que
pode parecer que Pedro Simon, usando essa linguagem, está fazendo oposição e restrição ao Presidente. Eu olho para a minha consciência, que me diz
que não há ninguém nesta Casa que esteja sendo
mais amigo de Fernando Henrique Cardoso do que
Pedro Simon.
Às vezes, Sr. Presidente, o amigo é difícil,
quando estamos cercados de pessoas que nos dizem que tudo é uma maravilha. Nós estamos querendo ver que tudo é uma maravilha.
Eu sou amigo do Presidente. O Sr. Fernando
Henrique Cardoso, no ano que vem, vai para uma
reeleição, devendo o seu cargo primeiro ao ex-Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Luis
Eduardo, que, no exercício da Presidência, teve autoridade, foi brilhante, passou por cima, foi duro e
votou com grande mérito, tanto que se fez uma diferença entre S. Exª e o seu sucessor. Até se quis la- .
zer a crítica de que o seu sucessor, o Deputado Michel Temer, não tem aquela autoridade, aquele comando que teve o então Presidente na condução do
processo.
Viveremos um fato, Sr. Presidente, inédito na
história da República: o filho lá, e o pai aqui. O pai
agiu com tanta firmeza, competência, rigidez, coordenação, comando, de uma maneira rápida e serena, permitindo-se a tranqüilidade de comparecer,
diga-se de passagem, a uma importantíssima reunião - faça-se justiça - dos Presidentes de Parlamento de toda a América Latina, na Espanha, em
Madri. S. Exª está tranqüilo, pois sabe que sua autoridade, sua credibilidade e o seu prestígio é forte.
V. Exª, no lugar de S. Exª, o Presidente do Senado, também conduz com tal serenidade que o projeto será aprovado. Os agradecimentos já se fazem
sentir, tanto se faze sentir que o nome atual para
coordenador político do processo - não sabemos
bem o que vem a ser isso - mas, na minha opinião,
quem está coordenando o processo político há ai-
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gum tempo é o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Na verdade, era Sua Excelência, o Ministro
Nelson Jobim não o era. Criou um ministério com um
nome específico, ou seja, Ministério da Coordenação
Política e deu a um Parlamentar de São Paulo. Eu
assisti a posse do Sr. lris Rezende e, na sua posse,
o Presidente da República fez questão de dizer
"agora, a coordenação política será do Senador lris
Rezende". Por isso, todas as pessoas ficaram dizendo que ele havia destituído o Ministro da Coordenadaria. E, acrescentou: "Será do lris, acompanhado
do Ministro das Relações Políticas•.
Pois, agora, vem um novo fato: o Coordenador
das Relações Políticas do Presidente será o Deputado luis Eduardo Magalhães. Teremos, portanto, Senado Federal, porque já é Presidente do Congresso
Nacional o Sr. Antonio Carlos Magalhães. E teremos, na coordenação política, desde que sozinho,
sem intermediários e sem coadjuvantes - essa é a
sua exigência - o Sr. Luís Eduardo Magalhães. Em
meio aos dois, tendo um à direita e outro à esquerda, está sendo levado à reeleição o Senhor Fernando Henrique Cardoso.
Será que é esse o processo que Sua Excelência deseja? Será que Sua Excelência deseja dever
agradecimentos e gentilezas pela sua reeleição a A,
a B ou a C? Sua Excelência, cumprindo a Constituição, olhando para o povo, poderia dizer: "Posso ser
candidato à reeleição se o povo, num referendo, disser sim' à reeleição. Aí, aceito•.
Gosto de fazer em relação aos outros o que faria em relação a mim. Sempre procuro me colocar
no lugar dos outros, Sr. Presidente. Quando vou
para a tribuna, quando vou fazer uma análise, quando vou fazer uma crítica, procuro me situar na posição daquele a quem estou dirigindo a análise ou a
crítica. Se eu pudesse ser um passarinho para assoprar e cantar no ouvido do Presidente, eu diria: "Fique com o povo, confie no povo, permita que o povo
dê uma palavra sobre reeleição e fique, Vossa Excelência, muito amigo do Sr. Antonio Carlos Magalhães, muito amigo do filho do Sr. Antonio Carlos, muito
amigo do Sr. Sérgio Motta, muito amigo de todos,
mas não deva a ninguém a sua reeleição; deva a
sua reeleição a uma decisão do povo".
Na minha humildade, rezo para que Deus inspire o Presidente, para que Sua Excelência tire uma
conclusão que seja serena e da qual não venha a se
arrepender no futuro.
Muito obrigado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes
de dar a palavra ao próximo orador, a Mesa deseja
esclarecer ao Plenário que a Ordem do Dia já foi encerrada e que os oradores inscritos já foram chamados duas vezes, para conhecimento daqueles que
chegaram depois que tudo isso já tinha ocorrido no
decorrer desta sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, fui designado pelo
Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, e pela Comissão de Relações Exteriores,
para representar o Senado no encontro da Organização Internacional de Epizooties.
O encontro realizou-se em Paris, de 25 a 29 último, e teve a participaÇão dos 64 países que compõem aquela organização, que tem como objetivo
estabelecer critérios para o mercado internacional de
animais e seus derivados, especialmente, o mercado
da carne. O Brasil, com a necessidade que tem de
conquistar novos mercados e manter os mercados já
conquistados, se fez presente com uma delegação
chefiada pelo Ministro Arlindo Porto.
O Ministro da Agricultura nos convidou e aos
Deputados Hugo Biehl, Valdir Colatto e a empresários representantes do setor de carnes, para que lá
fôssemos e propuséssemos a liberação do mercado
de dois Estados do sul do País, Estado de Santa
Catarina e Estado do Rio Grande do Sul. Esses dois
Estados estão há mais de 30 meses sem foco de febre aftosa e, portanto, cumprem os requisitos da organização. Podem, então, contar com os benefícios
da ausência dessa enfermidade nos seus rebanhos
e participar de um mercado que é muito competitivo
e exigente.
Ao lado da proposta apresentada pelo Ministro,
nós apresentamos a proposta de inclusão do Paraná
na próxima reunião da organização, que ocorrerá em
janeiro próximo, já que o Paraná está há mais de 24
meses sem foco de febre aftosa. Aliás, no Paraná, só
houve um caso de febre aftosa e o nosso animal foi
contaminadQ por animais provenientes do Paraguai.
Posso estar_causaodo um problema diplomático, mas tenho que ser sincero e dizer que considero
estranho que os representantes do Paraguai tenham
apresentado um relatório informando a inexistência
de casos de febre aftosa nos últimos 32 meses naquele País. Ou a informação da Secretaria de Agricultura do Paraná não está correta e os animais não
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são procedentes do Paraguai, ou o 1-'aragua1 teve febre aftosa há menos de 24 meses e, portanto, não
poderia estar incluído na lista dos países livres para exportação à União Européia.
É bom frisar que a União Européia é o maior
mercado comprador de carnes do nosso País. São
comercializados para lá cerca de US$400 milhões
em carne e derivados todos os anos.
A propósito, discutiu-se o uso de anabolizantes
nos animais de engorda.
Tramita no Senado um projeto meu que proíbe
o uso de anabolizantes. Voltei da reunião na Organização Internacional convicto de que estou certo. Se
liberarmos o uso de anabolizantes no nosso País,
estaremos cometendo um grave erro. São comprovados os danos que causa à saúde do consumidor
um grupo específico de anabolizantes. Sem estrutura técnica, não poderíamos controlar o uso dessa
droga e estaríamos oferecendo um enorme risco
para os consumidores. Além disso, estaríamos colocando em risco também esse mercado que é hoje o
maior. É para lá que enviamos 80% de toda a exportação de carne do Brasil.
O Ministro Arlindo Porto causou grande surpresa ao informar no seu relatório que o nosso rebanho
é de 165 milhões de cabeças. Isso significa que temos o maior rebanho comercial do mundo. O nosso
rebanho só não é maior que o da Índia, que, por razões religiosas não pode ser comercializado.
Conseqüentemente, os olhos dos produtores e
importadores de todo o mundo estão voltados para o
nosso País. É preciso, portanto, muito cuidado ao liberar o uso de anabolizantes ou liberar a exportação
para algumas áreas do País considerando-as livres
de febre aftosa.
Precisamos tomar cuidado, porque o mercado
é exigente e a fiscalização é intensa. Por sermos o
maior rebanho comercial do mundo, estamos sendo
observados de perto pelos concorrentes que querem
apontar qualquer falha em nossa estrutura de produção para nos alijar do mercado de exportação.
A Sr!! Marina Silva - V. Exª me concede um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com muito prazer, Senadora Marina Silva.
A Sr! Marina Silva - Senador Osmar Dias, primeiro gostaria de parabenizar V. Exª pela iniciativa
do projeto. A saúde pública é motivo de cuidados. A
utilização de anabolizantes sem nenhum tipO de controle, e de uma forma irresponsável, como V. Exª informou que ocorre, é motivo de preocupação. Há
uma outra preocupação estrutural, pois poderíamos
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perder competitividade em tunçao de problemas que
já são identificados internacionalmente. O Brasil estaria;-então, ria contramão dós -processos económicos em função da falta de controle de qualidade de
seus produtos. Então, a iniciativa de V. Ex4 é louvável. Sua participação nesses encontros enriquece a
discussão dos debates aqui no Senado, pois muitas
vezes somos levados a obedecer ao argumento da
autoridade e não à autoridade do argumento. Quando estamos bem informados, prevalece a autoridade
do argumento. É disso que o Brasil está precisando.
Apresentei um projeto semelhante ao de V. Ex", com
relação à alteração genética de grãos, como da nossa soja e tantos outros produtos. O Mercado Comum
Europeu está fazendo boicote à soja geneticamente
alterada.
O SR. OSMAR DIAS - À soja transgénica.
A Sr! Marina Silva - Exatamente. Nesse caso,
estaremos produzindo algo que não teria mercado.
Estamos também buscando dar uma contribuição
por duas razões: primeiramente, não sabemos quais
são as conseqüências dessas alterações para a
saúde das pessoas; ém segundo lugar, estaríamos
criando um problema em termos de competitividade.
Parabenizo V. Ex4.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senadora Marina Silva.
Esse projeto está aguardando apEmas a manifestação oficiaCC!o Ministério da Agricultura. Confio
no Ministro Arlindo Porto, que esteve em Paris e em
Bruxelas, numa reunião com os importadores da
nossa carne. Ali S. Exª ouviu claramente que a
União Européia não aceitará o uso de anabolizantes
nos bovinos brasileiros, sob pena de sermos retiraaosao merca:dodeimportação. É isso que estão esperando os Estados Unidos e outros países que exportam carne para a União Européia.
Essa missão do Ministro Arlindo Porto foi de
extrema importância para assegurarmos esse grande mercado. Há uma expectativa para os próximos
anos de grande expansão do consumo de carne. No
Brasil, já estamos consumindo 36 quilos de carne
bovina por ano, num aumento que vem sendo constante e permanente. Esse consumo tem crescido
praticamente 2% ao ano, índice este significativo
num país que tem mais 150 milhões de habitantes.
O consumo tem aumentado consideravelmente, o
que permite a expansão da nossa produção.
A expansão do mercado internacional, através
de programas sanitários como o que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, é de extrema importância. Mas não adianta apenas realizar-
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mos. É preciso mostrarmos aos países importadores
que as condições do nosso rebanho são as melhores possíveis, principalmente quando o mundo se direciona para uma alimentação cada vez mais natural
e há exigências cada vez maiores nesse sentido.
O Brasil é um dos únicos países a manter uma
produção natural com pastagens nativas ou plantadas, mais animais criados a regime de campo e que
têm, portanto, uma qualidade incomparável para ser
oferecida ao mercado internacional.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Com prazer ouço V. Ex"
O Sr. Romeu Tuma- Sabe V. Ex" que a minha
tristeza foi a de chegar um pouco atrasado e não assistir ao início do seu discurso, sempre inteligente e
claro, na área da agricultura e da agropecuária. A
preocupação de V. Ex" tem um valor inestimável,
principalmente para mim, que passei um período de
mais de seis meses com autoridades do Mercado
Comum Europeu, investigando a importação de carne brasileira, notadamente para a França e para
essa região da Europa, onde se discutiu o processo
sobre fraude, não só sobre a troca dos produtos !aturados com os que realmente eram embarcados.
Às vezes, pegava-se um embarque de 100 mil línguas, como se fossem 100 mil línguas, e havia outros produtos. Faziam-se os cálculos de quantos
bois teriam que matar para obter-se aquele número
exato de línguas exportadas. Além disso, havia os
anabolizantes, uma série de outros processos de engorda do gado, os quais V. Ex" conhece melhor do
que eu. Apenas participei da parte criminal, penal,
na qual as autoridades do Mercado Comum tinham o
poder de punição para o importador com muito rigor
e que, aqui, não sentimos. As grandes dificuldades
de investigar pela Receita, pela Polícia Federal a
parte documental obrigaram esses investigadores do
Mercado Comum a virem ao Brasil cinco vezes. Fui
duas vezes a Bruxelas discutir o assunto. Não sei,
depois de ter assumido como Senador e ter largado
a Polícia Federal, se os processos tiveram continuidade ou não. Aliás, o discurso de V. Exª me dá a
boa idéia para buscar informações e para acompanhar de perto todo esse processo do projeto que V.
Ex", com tanta capacidade, traz à discussão neste
plenário. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Romeu Tuma,
é muito importante o depoimento de V. Ex". Sua experiência será de extrema importância para que possamos decidir, no Senado Federal, essa questão
fundamental para a pecuária brasileira.
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Sr. Presidente~Tiqtiei satisfeito em ver os empresários brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Norte
e ao Nordeste, comparecendo ao encontro em Paris,
defendendo a tese de que o Brasil deve continuar
com seu rebanho sendo engordado à base de pastagem e de ração, se necessário, mas jamais com o
uso de anabolizantes: Isso seria uma agressão ao
mercado internacional, e poderíamos perdê-lo totalmente ou grande fatia.
Também quero aqui elogiar o posicionamento
do Ministro Arlindo Porto. Na sua gestão, estamos
verificando maior preocupação quanto ao aspecto
sanitário do rebanho brasileiro. Fico satisfeito porque, quando Secretário no Paraná, insisti muito para
que livrássemos o nosso rebanho da febre aftosa.
Esse trabalho não dá resultado de um ano para o
outro. Precisamos de muitos anos de persistência
para que os nossos produtores, nossos criadores se
conscientizem de que hoje o aspecto sanitário é o
mais importante na conquista de novos mercados.
A Senadora Marina Silva falava da soja transgênica, que poderá ter limitações de mercado, principalmente na União Européia, hoje em dia, o mercado mais exigente. Lá, a soja produzida naturalmente,
sem adubo químico ou defensivos agrícolas, tem o
dobro do preço daquela feita em nosso País, onde
utilizamos, tradicionalmente, agroqU1m1cos para
combater as pragas e as doenças. Portanto, dá-se
um valor enorme à produção natural de alimentos. O
Brasil não pode - agora que conquistamos esse mercado - regressar e caminhar na contramão da história.
Louvo a posição do Ministro Arlindo Porto e,
sobretudo, o seu desempenho nesta missão, pois foi
muito importante para colocarmos os Estados de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, já livres da
febre aftosa, no mercado da União Européia e, em
conseqüência, abrirmos as portas para o Paraná,
Mato Grosso do Sul e outros estados que, aos poucos, vão se credenciando para esse mercado exigente.
Sr. Presidente, enquanto estava representando
o Senado da República e o meu Estado, fui vítima
de uma destemperada agressão do Govemaaor do
Paraná que ontem utilizou a rede de televisão e o di·
nheiro do povo para mentir aos paranaenses.
Já que me inscrevi para amanhã, não usarei
este espaço. No entanto, esse Governador já está
merecendo, há muito tempo, ouvir algumas verdades deste Senado. Ele está acusando o Senado da
República de prejudicar o Estado do Paraná quando,
na verdade, é ele quem omite as informações funda·
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mentais para uma análise do pedido de empréstimos
que faz aqui no Senado Federal. Ele esconde que
deu empréstimos à Renault sem cobrar juros e correção monetária e esconde qual o valor que emprestou à Renault.
Não vou falar sobre esse assunto hoje, Sr. Presidente, e não vou falar também como está sendo
utilizado o dinheiro do Paraná na construção das
poucas obras que estão sendo feitas. Com certeza,
Sr. Presidente, o dinheiro não está chegando ao
povo. Boa parte do dinheiro que sai dos cofres do
Estado está parando no meio do caminho.
Pretendo começar a discussão desse assunto
amanhã, aqui no Senado Federal. Vamos debater
com o Governador do Paraná o que ele está fazendo com o dinheiro do povo. Não é só o gasto com
publicidade, que ultrapassou R$1 05 milhões no ano
passado. Com esse valor, fizemos um programa de
8 anos, que foi considerado pelo Banco Mundial o
maior programa de desenvolvimento rural já financiado pelo Banco. Ele gastou em um ano o que gastamos em oito para transformar a agricultura do Estado do Paraná.
Vamos iniciar um debate. Vou usar a tribuna do
Senado, que é o único instrumento de que disponho
hoje, porque a imprensa do Paraná se fecha ao ouvir
o outro lado da história, ouve o Governador com
muita generosidade, retribuindo a generosidade do
Governador nesse gasto imenso com a mídia para
se promover e para promover os seus amigos. Vamos iniciar uma conversa aqui, inclusive sobre
obras, Sr. Presidente, que já foram pagas e não foram executadas. Vamos conversar sobre uma relação delas amanhã, para iniciar uma conversa com o
Governador do Paraná, uma conversa franca, Sr.
Presidente, com o Governador, que mentiu ontem e
pagou, com o dinheiro do povo, para mentir ao povo
do Paraná.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
registra, com satisfação, que o pronunciamento do
Senador Osmar Dias é fruto de um relatório de sua
viagem ao exterior como representante do Senado,
cumprindo determinação desta Casa. É tradição
desta Casa que os Srs. Senadores em missão oficial
no exterior apresentem um relatório.
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, farei
esta tarde um pronunciamento sobre um assunto
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bastante polêmico, a respeito do qual as entidades
governamentais e não governamentais têm se manifestado com freqüência. Refiro-me ao dia de ontem,
12 de junho, mundialmente dedicado ao combate ao
fumo.
Sabemos que no mundo existe hoje 1,1 bilhão
de fumantes, representando um terço da população
mundial com mais de 15 anos, segundo dados da
Organização Mundial da Saúde.
'Cerca de 47"/o dos homens e 12% das mulheres fumam, embora essas porcentagens variem de
um país para outro. Nos países desenvolvidos, por
exemplo, só 7% das mulheres fumam, enquanto nos
países em desenvolvimento esse índice é de 24%. •
Queremos lembrar, Srl's e Srs. Senadores, o
que representa cada cigarro.
'Cada cigarro é composto por 20% de alcatrão
e nicotina; 20% de água e 60% de gases tóxicos,
como o gás carbônico. Tudo· isso está na fumaça
que, uma vez aspirada, vai direto para o pulmão e
para o estômago. Cada vez que o fumante mata sua
vontade de fumar, ingere_485 substâncias químicas
que afetam a oxigenação do organismo, dificultam a
irrigação dos tecidos, sobrecarregam o coração e irritam as paredes do estômago. •
Esses são dados oferecidos por médicos, pessoas competentes c 0 •'::>"1 r; conhecimento do assunto.
O que representa o ato de fumar? Sabemos
que, na década de 50, significava charme e até uma
certa emancipação, firmada principalmente na década de 60, em que o cigarro passou a ser símbolo de
emancipação da mulher.
Após essa época, o hábito de fumar perdeu algum espaço, diante das estatísticas e das denúncias
médicas. Hoje, sem dúvida, o tabagismo não é mais
considerado apenas um hábito, é comprovadamente
um vício. A própria Organização Mundial da Saúde
encara o tabagismo como epidemia e estima que 33
milhões de pessoas no mundo estejam entregues ao
vício do fumo.
A comunidade médica alerta que o cigarro causa mais de vinte e cinco· doenças diferentes, entre
elas os cânceres de laringe, de pulmão, de esôfago,
de fígado, de pâncreas e de estômago; na mulher, o
fumo provoca também câncer de mama e de colo
do útero. A lista de mazelas provenientes do cigarro
inclui ainda acidentes vasculares, hipertensão e
doenças pulmonares crônicas, como enfisemas e
bronquites.
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Queremos ainda chamar a atenção para a incidência de doenças e mortes que os-dados estatísticos já comprovam.
"Três milhões de pessoas morrem a cada ano
no mundo por causa do fumo, uma a cada segundo.
O quadro sombrio foi divulgado ontem pela Organização Mundial da Saúde - OMS.
O número de mortes passará dos dez milhões
nas próximas décadas - 70% das quais ocorrerão
nos países em desenvolvimento -, caso as autoridades da área de saúde não reforcem as ações contra
o fumo."
Somente em São Paulo, são oito milhões de
fumantes, e o número de mortes provocadas pelo cigarro chega a quinze mil por ano.
No Distrito Federal, o pneumologista Celso Rodrigues, que está à frente de uma campanha realizada pela Secretaria da Saúde, "estima que existam
pelo menos 600 mil fumantes, cerca de 30% da população.•
Somente no Hospital de Base, há dados que
comprovam que "80% dos 16 leitos da Pneumologia
são ocupados por pacientes portadores de doenças
ligadas ao fumo: câncer de pulmão, enfisema e
bronquite. Todas crônicas e incuráveis. Esses são
os doentes que mais permanecem no hospital. A
média é de 15 dias. As outras doenças pulmonares
exigem apenas quatro dias de internação".
"Um dos exemplos mais dramáticos da crise
que o tabagismo pode provocar na saúde pública
acontece na Rússia, onde, segundo dados da OMS,
aproximadamente 750 pessoas morrem a cada dia
por causa do cigarro."
Alertou a Opas - Organização Pan-Americana
de Saúde:

·o cigarro pode tomar-se a principal
causa de mortes na América Latina no próximo século(... ). Atualmente, 135 mil pessoas
morrem por ano na região por causa de
doenças relacionadas ao fumo.
Em uma geração, se os hábitos dos fumantes não mudarem radicalmente, o cigarro
poderá custar a vida de 500 mil pessoas por
ano na América Latina."
Afirma o Assessor de Imprensa Regional da
Opas, Sr. Enrique Madrigal:
"No ano 2020 o cigarro vai ser a principal causa das mortes e o principal fator de
risco na América Latina, se não for feito algo
para mudar essa tendência."
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"De acordo com a Organização Mun- dial da Saúde - OMS, o cigarro mata três milhões de pessoas ao ano em todo o mundo
e 500 milhões de pessoas da atual população global morrerão devido ao fumo. •
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sabemos que essa questão é polêmica e que tem sido
discutida amplamente por instituições governamentais e não governamentais. Por outro lado, não se
sabe como enfrentar a poderosa indústria tabagista,
que promove um produto que vicia, mata, intoxica,
enfim, que também expõe adultos, jovens e crianças
a um trabalho que prejudica a saúde, causando seqüelas irreversíveis. A grande maioria dessa indústria do fumo convive com a exploração criminosa da
mão-de-obra infantil e se omite em relação ao empobrecimento do agricultor plantador do fumo.
Ainda mais: silencia diante do aumento de
doenças e mortes causadas_ pelo fumo, e o que é
mais grave, investe bilhões de dólares em campanhas publicitárias que neutralizam totalmente as medidas e campanhas públicas de saúde.
Estamos, neste momento, somando a nossa
voz a essa campanha de alerta que ontem se desencadeou em todo o mundo. Talvez não com o entusiasmo, com a força, com o espaço que o assunto
merece por parte da mídia nacional e internacional.
Essa decisão de fumar ou não fumar passa, sem dúvida, por uma questão_ muito pessoal; cada pessoa
decide o que quer-para sua vida, mas- é- também
uma responsabilidade de todos nós: pais, professores, médicos, políticos, trabalhadores. Precisamos
conhecer os problemas, as conseqüências,- para fazer a nossa opção.
É necessário, cada vez mais, que se invista em
campanhas de esclareCimento e de conioãte ãõ fumo,
com programas de prevenção, de alerta, divulgaçã?
dos mates causados, por intermédio de panfletos, Vldeos educativos, enfim, toda sorte de material que
P9!:!Sli alertar para os males do fumo. Está comprovado que os jovens começam a fumar entre os 10 e 12
anos e que, se não experimentam cigarros até os 15
anos, dificilmente se transformam em fumantes.
Portanto, queremos que a sociedade ajude na
reflexão dessa questão, busque o esclarecimento e,
principalmente, que os órgãos governamentais também dêem sua parcela de contribuição. Por enquanto, podemos nos manifestar contra, nos engajar n~
campanhas de combate ao fumo e contmuar convivendo com esse mal que atinge tantas pessoas e
que, certamente, continuará a atingir. O mais terrível, o mais triste é que os números são aterrorizan-
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tes. Os estudiosos e os entendidos do assunto estão
denunciando, mas pouco ou quase nada se consegue de resultado concreto.
Esta Casa, Srs. Senadores, Sr"s Senadoras,
seria, sem dúvida, um espaço significativo de enga~
jamento nessa luta de combate ao fumo.
Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, ressaltando o Dia Mundial Sem Tabaco que
transcorreu ontem, primeiro de junho.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S1 s e Srs. Senadores, hoje, desde cedo, permaneci nesta Casa não
apenas por um dever em relação à sessão de hoje deliberativa -, mas também pelo fato de estarmos iniciando em segundo turno a discussão do Projeto de
Emenda Constitucional n 2 4, que tramita nesta Casa,
relativo à reeleição. Acompanhei, aqui, os debates
correntes e volto para manifestar minha posição
como Relator na próxima quarta-feira, quando iremos votar, conclusivamente, a Emenda da reeleição.
Neste momento, quero aproveitar a oportunidade para fazer um ligeiro registro. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados deverá concluir amanhã a votação do projeto do novo Código de Trânsito
brasileiro, com a apreciação dos destaques oferecidos ao projeto.
A votação, em Plenário, deverá ocorrer nos
próximos dias, estimando-se que o projeto seja sancionado pelo Presidente da República até o início de
agosto, dando-se por finda uma tramitação de quase
quatro anos, iniciada na própria Câmara, em setembro de 1993.
A boa nova sobre a iminente aprovação do
novo Código de Trânsito chega no momento em que
assistimos a mais um episódio dessa triste guerra do
trânsito que mata, todos os anos, no próprio local
dos acidentes, mais de 25 mil pessoas -grande parte na faixa dos 18 aos 35 anos -e deixa mais de 300
mil feridos.
Dados que nos foram fornecidos esta manhã
pelo Gerat -Grupo Executivo para a Redução de
Acidentes de Trânsito, criado em dezembro do ano
passado, no âmbito da Câmara de Polítícas de InfraEstrutura da Casa Civil da Presidência da República,
são ainda mais alarmantes. Dos 300 mil feridos nos
acidentes de trânsito em rodovias e ruas deste País,
pelo menos 23% morrem em decorrência de feri-

mantos provocados pelas colisões, sobretudo traumatismo craniano. Isso signifíca que pelo menos 75
mil pessoas perdem a vida nesses acidentes, provocados, principalmente, por falta de atenção dos motoristas, pela imprudência, pela imperícia e pela velOcidade associada àfadiga.
O acidente não é uma fatalidade, mas uma
doença social que tem cura e pode e deve ser curada.
Sr. Presidente, as atenções do Congresso e da
opinião pública estiveram voltadas, nos últimos meses, para questões de indiscutível relevância. Temas
como a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce, a votação da reeleição e das reformas administrativa e previdenciãria, as investigações da CPI
âos Precatórios e o recente escândalo da venda de
votos de Deputados centralizaram as atenções da
opinião públíca e dominaram o espaço da mídia.
Mas, enquanto isso, as pessoas continuaram
morrendo na guerra do trânsito. Foi necessária a
produção de vítimas de notoriedade, como nossas
jovens ginastas do Flamengo, para que os jornais,
as rádios e as televisões voltassem novamente sua
atenção para a macabra rotina das mortes no trânsito.
Não cairemos na tentação de afirmar que, no
dia em que entrar em vigor a lei que institui o novo
Código de Trânsito Brasileiro, os acidentes e as mortes .acabarão como num passe de mágica. O novo
código não é uma panacéia, ele é apenas um instrumento de que vão dispor a sociedade e o Governo,
no esforço comum de enfrentar a mortandade desenfreada•. O novo código não terá apenas regras
punitivas mais
punir
infrações
motoristas irresponsáveis ou despreparados. Hã todo
urii co!i]unto de dispositivos que eSfimUiéim a educa-.
ção no trânsito, especialmente por intermédio de
campanhas nos meios de comunicação em escala
nacional. Terá de ser feito um grande esforço de
conscientização de tOdos· os· segmentos com responsabilidade na administração do trânsito para que,
uma vez em vigor a nova legislação, possa ser ela
aplicada em toda a sua extensão.
Nesse sentido, tenciono propor a realização de
fóruns ou seminários articulados pelo Senado e pelos órgãos do Poder Executivo envolvidos no problema para que, juntos, possamos discutir o trânsito
como manifestação de cidadania. São reuniões que
discutirão o novo papel do Município na administração do trânsito em seu território; as novas tarefas
destinadas às Polícias Militares e às Polícias Rodoviárias e como os cidadãos, organizados na diversi-
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dade de suas instituições, poderão contribuir para a
paz no trãnsito, uma sentida aspiração de todos os
brasileiros.
Examinarão também a legislação ordinária em
tramitação no Congresso e sua importância como
elemento de suporte à aplicação das disposições do
Código de Trânsito Brasileiro. Refiro-me ao Projeto
de Lei n2 2.659/96, que estabelece restrições ao comércio de bebidas alcoólicas nas estradas e ao Projeto de Lei n2 2.660/96, que dispõe sobre o controle
da duração da jornada de trabalho dos caminhoneiros. Ambos tramitam na Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos Deputados e, após
aprovados naquela Casa, virão ao exame do Senado.
Como representantes do povo, não podemos
mais ignorar a chocante realidade das mortes no
trãnsito, que, se ganham visibilidade na mídia quando se trata de gente importante, transformam os pobres em frios números nas gavetas do Instituto Médico Legal.
Desejaria, Sr. Presidente, juntar a este meu
pronunciamento matérias publicadas na edição de
ontem do Jornal do Brasil contendo dados recentes
sobre a ocorrência de desastres nas rodovias e avenidas de todo o País e informações sobre projetas
em tramitação no Congresso Nacional: o Projeto do
Código de Trãnsito Brasileiro e os Projetas de Lei
n2 s 2.659/96 e 2.660/96.
Requeiro a V. Ex!, Sr. Presidente, a transcrição
nos Anais da Casa do trabalho publicado no Jornal
do Brasil pela jornalista Mona Bittencourt, com a colaboração dos jornalistas Ana Cláudia Costa e Jaílton de Carvalho, de Brasília, para que formemos um
processo informativo sobre a tramitação daqueles
projetas e a perversidade do trânsito neste País.
Muito obrigado.
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cer dentro de pouco tempo em meio aos números de uma dura
realidade.
No escabroso palco em que se transfonnaram as rodovias
brasileiras, ela vai acrescentar seis mortes as estatisticas que

so-

mam até 50 mil baixas por ano na guerra d~ estradas.

·o acidente com as ginastas do Aamengo não foi fruto de
fatalidade, mas de uma doença social. É um gravíssimo problema
de saúde pública, afirma José Roberto de Sousa Dias, secretárioexecu1ivo do Grupo Executivo para a Redução de Acidentes de
Trânsito (GERAT), órgão vinculado a Câmara de Politicas de Infra-estrutura, da Casa Civil da Presidência da República.
Pela mesa de José Roberto passam números que impressionam. Como os dados de um estudo realizado pelo Departam~ 1\lacional c:Je T~o (ºEN_!.TfiAN), <:(Ue_Le'-'8DIQ1J_ um_total __
de 1,4 milhão de acidentes de trânsito no País nos últimos dois

anos. De saldo. eles deixaram 600 mil pessoas feridas e cerca de
100 mil mortas.

As estalísticas da Policia Rodoviária Federal, que compi·
Iam as ocorrências nas estradas federais. não ficam atrás. Ano
passado, nos 54 mil quilómetros de rodovias da União, foram registrados 115.304 acidentes. Na análise dos números, ficou constatado que 40"/Ó deles (43.762) foram causados por falta de aten-

ção dos motoristas. As colisões representaram 30% (33.917). No
total, foram 62.765 vítimas, sendo 7.895 delas mortas.
lmprudéncia - Os número das estradas federais mostram
ainda que 80% (78.405) dos acidentes aconteceram em retas
contra 20% (25.256) em curvas. Ao contrário do que se supõe, a
- maioria dos acidentes aConteceu durante o dia. Foram 70.341

(70%) contra os 49.972 (30%) que ocorreram à noite. Também na
contramão do que se poderia imaginar, com mau tempo - chuva
e neblina- ocorrem

menos

acidentes (16%) do que com tempo

bom (84%). "Isso demonstra que a causa dos acidentes são imprudência e imperícia aliadas ao binómio velocidade-fadiga",
lisa José Roberto.

ana-

Numa projeção das estatfsticas de 95 do Denatran - que
registram 700 mil acidentes em rodovias e áreas urbanas do
Pais, com 321.110 feridos e 25.613 mortos- o ano de 96 não fi.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

cou atrás. A estatística de 96 ainda não está fechada, mas os nú·
meros que temos nos levam a presumir que é semelhante a 95. E
é bom lembrar que são computadas apenas as mortes nos locais
dos acidentes. Se fonnos contar os que morrem em

hosp~ais

em

conseqüéncia das lesões, o número sobe para mais de 50 mil, ou
100 mil em dois anos•, afirma José Roberto.
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A TRISTE GUERRA DO ASFALTO

Mona Blttencourt"

A estatistica é alvo de pesquisa do Centro de Referência
Nacional de Atendimento

ao Trabalhador em Transporte.

do Insti-

tuto de Ortopedia da Faculdade de Medicina, da Universidade de
São Paulo (USP). Segundo José Roberto, a constatação do cen-

tro foi da que anualmente

180 mil vítimas de acidentes sofrem le-

Por mais que tenha abalado o Pais. a tragédia da madrugada da quinta-feira passada na Via Outra com o ônibus em que

pulação de uma cidade de porta médio fica com seqüelas fisicas",

viajava a equipe de ginástica olímpica do Flamengo vai desapare-

comenta o secretário.

sões pennanentes. "É assustador saber que o equivalente a po-
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Um dado dos arquivos do Geral chega a dar ares de rotina
o que aconteceu com as aUetas do Aamengo: de cada cinco acidentes com ónibus em rodovias, três envolvem caminhões ou
carretas. Diante da constatação, o Gerat estabeleceu como meta
a definição de estratégias para combater o problema: A c:OineÇilr
por uma pesquisa em parceria com a Faculdade de Medicina da
USP e o Ministério da Saúde para traçar um retrato do caminhoneiro brasileiro.
Um pré-teste realizado no ano passado, com coleta de urina • exame físico e um questionário com 100 caminhoneiros em
estradas de Pemarnbuco, Rio Grande do Sul e São Paulo se não
revelou novidades, expôs com mais realismo o principal problema
que afeta os motoristas de caminhão: o uso de drogas. Em Pernambuco, 1O"k dos entrevistados tinham ingerido anfetaminas.
No Rio Grande do Sul, 6%, e em São Paulo, 4%. "Se projetarmos
isso para o Pais, chegaremos a 50 mil motoristas drogados nas
estradas", diz José Roberto.
Ta~a preta - Se as anfetaminas são a principal droga
consumida pelos caminhoneiros, a cocaína e a maconha ga-

AREAtiDADE EM NÚMEROS

-

• 1.4 milhão de acidentes de trânsito deixaram 100 mil
mortos.eJlOO m~ feridos nos últimos dois anos.

_• Em 1995, aconteceram 115.304 acidentes nos 54 mil
quilómetros de :c·x:ovias federais.
• 40% dos addentes foram ocasionados pela falta de atenção dos motoristas.
• Acidentes ocorridos durante o dia chegam a 70.341. À
noite, são 49.972.
• De cada 5 acidentes com ónibus em rodovias, três envolvem caminhões ou carretas.
• Questionários com caminhoneiros constatou que 1O%
dos etrevistados em Pernambuco já ingeriram anfetaminas.
• 1% dos motoristas entrevistados em São Paulo revelaram usar maconha ou coca!na.
• Colaboraram Ana Cláudia e Jailton de Carvalho, de Brasília.

ANEXO/I

nharam algum espaço: 1% dos motoristas entrevistados em
São Paulo revelaram usar estas drogas. De acordo com José
Roberto, os medicamento que mais aparecem nas entrevistas
são os inibidores de apetite Nobese e Desobese. "São remédios com ta~a preta, que só podem ser vendidos com receita
retida, mas os motoristas compram a R$1 o comprimido ou
R$1 O a cartela com 12", revela.
Em junho, a pesquisa vai ser realizada em âmbito nacional. ·o exame é facultativo e o motorista não é identificado. Vamos cruzar dados como idade e duração da jornada de trabalho
com pressão arterial e estado tisico", explicou. A intenção é ter
tudo pronto em setembro. "A partir da análise da pesquisa. estudaremos medidas para controlar os problemas", diz José Roberto.
Para o secretário, a pesquisa faz parte de uma estratégia para organizar a investida contra a insegurança nas estradas. "Estamos
esperando que o Congresso aprecie os dois projetes de lei que o
governo apresentou em dezembro, diz. O projeto n• 2.659/96,
que trata da restrição ao comércio de bebidas alcoólicas nas estradas, está na Comissão de Viação e Transportes da Câmara.
que se faz nas estradas é um crime. As churrascarias servem
a cama salgada para estimular o consumo de cerveja e ainda

·o

mantém bufê com cachaça grátis". critica José Roberto.

Já o projelo de lei n• 2.660/96 diz respeito ao controle da
duração da jornada de trabalho dos caminhoneiros. Pelo projeto.
o motorista só poderá dirigir por oito horas com uma hora de descanso. Duas horas extras serão permitidas se o perlodo de descanso subir para duas horas. A lei também vai obrigar o caminhoneiro a ficar no minimo 11 horas longe do volante. "Recebemos o
apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e da Confederação Nacional dos Transportes. Hoje. o empresârio tem consciência de que os prejuízos materiais e com cau·

sas trabalhistas são maiores com os inúmeros acidentes•. afirma
José Roberto.

Jornal do Brasil
de 1° de junho de 1997
GUERRA DA LEI
O presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Kazuo Sakamoto, afirma que a disputa por poder entre estado e
municípios se constitui num dos maiores entraves à tramitação do
projeto de criação do novo Código Nacional de Trânsito.
Segundo ele. os órgãos estaduais e municipais resistem a
redefinição de funções previstas no Código.
"Há um conllíto de competência entre as instâncias responsáveis pelo trânsito; disse:
Um dos pontos mais controvertidos do projeto é a transferência do poder de fiscalização do trânsito urbano dos estados
para as prefeituras.
"Para controlar o trânsito; as prefeituras terão que conslituir uma guarda específica e isso mexe com os interesses da Policia Militar" explica.
O projeto foi enviado pelo presidente Itamar Franco ao
Congresso em 1993. Depois de passar pela Câmara e pelo Senado, a proposta voltou a ser 3nalisada por uma comissão especial
da Câmara.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou em
duas solenidades públicas, que a criação de regras rigorosas

para o trânsito era uma das prioridades de seu governo.
Apesar disso, Fernando Henrique não chegou a destacar
nenhum deputado da base de sustentação do governo para agilizar a tramitação do novo código.
O relatório sobre o projeto está sendo preparado pelo Deputado Aki Karas (PMDB- SP).
Procurado por telefone em Taubaté, onde reside. o depu·
lado não foi localizado.
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ANEXO III
Jornal do Brasil
de 12 de Junho de 1997
GUERRA DA RUA

Se comparado com o núinér'ô de mortos

em ·caca uma das

guerras de vulto ao redor do mundo, seguramente o trânsito no
Brasíl mata muito mais. Desde maio de 1993, quando o projeto do
novo Código Nacional de Trânsito entrou em tramitação no Congresso Nacional, morreram mais brasileiros vitimas de acidentes
em estradas e vias urbanas do que americanos no período máis
critico da Guerra do Vietnã enfrentado por eles.
Só em 1995 e 1996 de acoroo com esUmativa do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), cerca de 100 mil pessoas
morreram em acidentes nas estradas e viaS ·urbanas-de taao-·o

amarica:

País. Durante os cinco anos mais dramáticos das tropas
nas em território vietnamita 58 mil soldados perderam a vida. A
estimativa do Departamento Nacional de Trânsito é que cerca de
50 mil pessoas sucumbiraril--àln1Pericia e à imprudência no ano
passado, somando-se vítimas que morretartf?ios -Joca:iSOos -acrdentes e as que a1nda conseguiram chegar com vida a um hospi·
tal.
A estatística vai mais longe ainda. Na Guerra das Malvi·
nas, que teve a duração de tresmeses nó ano deT982, ·2.208
combatentes morreram. A cada tres meses do ano passado,
12.500 pessoas perderam a vida, em média, rias ruas e estradas
brasileiras, sem falar nas 45 mil que sofreram vários tipos de I&
sões graves. A média diana de acidentes, cómputada pelo Dena·
tran em 96, chega a 1,9 mil, ou seja, ela vai muito além da estatística diária de amencanos que morreram n-os combates.
ANEXO/V

Jornal do Brasil
De 19 de Junho de 1997
O SOFRIMENTO DOS SOBREVIVENTES
Mutilação e perda dos movimentos devido a acidentes de
daB eSta.:: -

trânsito passaram a ser fatos corriqueiros no Cfia..:a-diã

tísticas de acidentes de automóveis no País. Um dos casos mais

tristes é relatado pela coordenadora da Associação de Vítimas de
Acidentes de Trânsito, Vera Dias CarneirO.

Na madrugada de janeiro de 1992, vítima de um acidente
de trânsito, o estudante Carlos Eduardo Fraga, com 18 anos, ficou tetraplégico, após uma batida de automóvel.
O estudante estava dormindo no banco traseiro de seu
carro, no acostamento na Avenida Semanibetiba, no Recreio dos
Bandeirantes (Zona Oeste), quando a Médica Vera Lúcia Pratas,
que dirigia em alta velocidade e alcoolizada, bateu na traseira de
seu carro. Com o 1mpactc do choque, o estudante foi arremessa~

do para o banco aa frente, sofreu lesões na coluna e ficcu tetrapléglca.
A advogada Vera Dias Carneiro somente fundou a Associação de v1timas após perder o filho, o universitário Agostinho

Dias Carneiro Júnior, em conseqüência de um acidente de trânsito, em junho de 1990, no Léblon (Zona Sul). O rapaz viajava
no banco traseiro do carro, dirigido por seu irmão, quando foi
atingido pelo Voyage dirigido pelo atar Felipe Camargo. Na ocasião, o irmão de Agostinho, Guilherme, disse que o atar estava
·embriagado a o agrediu socos. O atar foi processado por homicídio culposo a lesões corporais culposas por ter provocado a
colisão.

·a

Para Vera Dias Carneiro, apenas a mudança no Código
Nacional de Trânsttonão vai alterar -a realidade enfrentada pelas
-Vítimas ae·acidentes de trânsito. 'Temos que lutar contra isso.
_NãO adianta fazer leis, botar a polícia ou fazer novo código. O que
-proosafnOSimooialãiiieilte efazer uma campanna de conscientização das pessoas', lembra. Para· elã, só uma campanha intensiva e permanente, rnostranâo os impactos e conseqüências dos
acidentes, pode reverter a alarmante estatística-do trâflsito noBrasil.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador

-Francelii10 Pereira, a Mesa fará transcrever os documentos a que V. Ex" se refere, como parte integran-te de seu pronunciamento, nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
ÇQf1cedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNAt(DES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há pouco,
OU'li 1!:s:-!)alavras do Senador Osmar Dias quanto às
propagandas nos Estados. Elas vêm ao encontro do
discurso que ora apresento.
Retomei hoje do meu Estado e, mais uma vez,
constral}gi9o_ocuP<>.~s1§Ur:Lt>ur:La~pªra. Jrg~Lªº- 9Q-.
nhecimento do povo brasileiro a dramática situação
do Estado de Rondônia, onde está instalado o mais
-corrupto governo da história brasileira.
Trata-se de um governo que não respeita a sua
infância pobre e carente, roubando-lhe a merenda
-escolar. Ultimamente, conforme denúncias do Promotor de Justiça aposentado, Dr. Walter Teixeira,
que ocupava a Secretaria de Interior e Justiça, e se
demitiu por intermédio de uma carta aberta por não
concordar com o que estava presenciando, está
ocorrendo o desvio das refeições destinadas ao sistema penitenciário e dos recursos repassados pelo
Ministério da Justiça para ampliação do Complexo
· Penitenciário Enio Pinheiro, fato este que já foi por
mim denunciado.
--Esses fatos nos chegam por meio de denúncias pessoais, feitas por homens de bem que felizmente servem ao Estado, pois a maioria absoluta da
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imprensa de Rondônia criminosamente se omite, com
honrosas exceções de algumas emissoras de rádios.
A publicidade governamental enganosa é o
maior negócio do Estado. São feitas obras com recursos do Governo Federal, a exemplo da recuperação da BR-364, distribuição de tratares, ambulâncias
e, por último, o tenninal graneleiro de Porto Velho. E
o Governo estadual, em suas campanhas publicitárias, assume a paternidade dessas obras.
Como se não bastasse, são pagas "campanhas institucionais' não realizadas à "agências-arapucas", criadas com o único objetivo de saquear o
dinheiro público.
Citarei apenas dois casos recentes, pois os demais são de amplo conhecimento desta Casa porque inúmeras vezes ocupei esta tribuna para fazer
denúncias e pedir providências do Governo Federal.
Primeiro: em memorável sentença do eminente
Juiz de Direito da Capital, Dr. Oudivanil Marins, foi
decretada a prisão preventiva de nove personalidades do esquema de corrupção do Governo Raupp,
entre os quais se destacam: o Secretário de Comunicação Social do Governo; um innão da PrimeiraDama do Estado; a Deputada Mariinha Raupp; um
sobrinho do Governador; um ex-presidente e um exdiretor financeiro da Ceron - empresa de eletrificação do Estado - e vários empresários que se apropriaram ilegalmente de R$1.480 milhão (um milhão,
quatrocentos e oitenta mil reais) destinados ao aporte de capital à Ceron, recursos que sequer foram
contabilizados na empresa, saindo direto da Secretaria de Fazenda para as contas particulares dos celerados que agem sob o comando do chefe do Governo do Estado, o Sr. Valdir Raupp.
Segundo: trata-se da mais vergonhosa licitação
para publicidade governamental, da qual me escusarei de tecer qualquer comentário, tal o meu estarrecimente. Citarei apenas alguns trechos da sentença
do Eminente Magistrado, Dr. João Tadeu Severo de
Almeida Neto, da 2ª Vara da Fazenda Pública, datado do dia 21 de maio último e que faz parte do meu
pronunciamento.
"No Mérito.
A princípio pensei em detenninar ao cartório que riscasse as expressões tresloucados, desvairados, doidos, loucos, constantes da petição de fls. 116, da lavra do eminente Procurador do Estado, Emílio César Abelha
Ferraz; porém, acho salutar que a mesma
abrilhante os autos, visto que bem define a
concorréncia pública que se ataca no remédio heróico. •
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Com razão, o ilustre representante do parqué,
em seu brilhante parecer, menciona que:
"Penso, como muitos, que as questões
assoladas pela impetrante são graves, e o ·
Poder Judiciário, atento que deve estar aos
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade e publicidade, deveria
tomar as providências necessárias para averiguar, com isenção, os fatos e, se necessário, determinar o cancelamento do tão tumultuado processo de licitação. Vela-se, com tal
atitude, pelo património público, que não
merece isso e não pode ficar sujeito a acordos entre empresas que acabam por lotear
as verbas públicas.
De fonna didática e incontestável, tanto que ninguém impugnou eficazmente, a
impetrante trouxe aos autos conhecimento
de relação de interdependência entre empresas participantes do processo licitatório.
Isso já seria motivo suficiente para o supramencionado cancelamento para a restituição
da moralidade e da legalidade".
Faço apenas um reparo à assertiva. O Judiciário não tem poder de petição para o caso; somente
de decisão, se for provocado.
A licitação que se ataca é Tresloucada, mas é
uma Doida de Posses, visto que o objeto da mesma
é seleção e contratação de agência(s} de publicidade e propaganda, dividida em quatro lotes:
Lote 1 - valor R$1.000.000,00 (um milhão de
reais}, por trimestre;
Lote 2 - valor R$700.000,00 (setecentos mil
reais}, por trimestre;
Lote 3 -valor R$2.300.000,00 (dois milhões e
trezentos mil reais), por trimestre;
Lote 4 - valor R$1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais), por trimestre.
Os lotes totalizam a importância de
R$5.420.000,00 (cinco milhões, quatrocentos· e vinte
mil reais), por trimestre. Permissa vênia, é de dar inveja a qualquer Coca-Cola, a maior anunciante do
mundo em publicidade. Entendo que essa importância seja suficiente para se adquirir metade das emissoras de rádio do Estado, algumas retransmissoras
de televisão, fundar e manter um excelente jornal.
Em dois anos, pela previsão, totalizam-se
R$43.360.000,00 (quarenta e três milhões. trezentos
e sessenta mil reais).
Sr. Presidente. imagine V. Exª que esses recursos estão sendo gastos em publicidade no pobre
e falido Estado de Rondônia.
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Concluímos que acabou de vez a tempestade
no Estado de Rondônia; só existe a bonança. Não
terei mais que julgar pedidos de providências por falta de reagentes no IML lnexistirão atrasos de mais
de sessenta dias nos salários dos servidores do Estado. Não faltarão combustíveis para a Polícia Militar
transportar presos para as audiências, e todas se
realizarão. A população não terá mais que contribuir
com came, frango margarina e outros gêneros de
primeira necessidade para o Lar do Ancião. O Lar da
Criança, finalmente, funcionará. O lperon passará a
atender ao povo e a custear em dia todas as providências do Estado, etc.
Em termos de licitação pública, a atuação administrativa há de se desenvolver, obrigatoriamente,
de modo que sejam respeitados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da igualdade.
Toda licitação deve obedecer aos princípios que
a regem e que são os seguintes: procedimento formal;
publicidade de seus atos; igualdade entre os licitantes;
sigilo na apresentação das propostas; vinculação ao
Edital ou convite; julgamento objetivo; adjudicação
compulsória do vencedor; probidade administrativa.
Se o administrador perceber qualquer conluio
entre os interessados, é do seu dever anular a licitação, fazendo prevalecer a probidade, princípio constitucional que deve ser resguardado nos procedimentos licitatórios.
Voltando à Tres/ocada, parafraseando Caetano
Veloso 'Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, e da força da grana que ergue e destrói coisas belas", lembramos que a participação na licitação da empresa Sage Vídeo Produtora, que possui
como sócios João Assis Ramos, sobrinho do eminente Governador do Estado de Rondônia, e Amarildo José Rocha, cunhado do eminente Governador
do Estado de Rondônia, fere, em tese, o princípio da
impessoalidade. Sr. Presidente, se a citação desses
dois nomes aqui não basta, o do sobrinho do Governador e o do irmão da esposa do Governador, que é a
Deputada Marinha Raupp, lembro que foi expedido
mandado de prisão preventiva desses dois cidadãos
no Estado de Rondônia, por corrupção, em outro processo também denunciado por mim aqui nesta Casa.
Frise-se, ainda, a participação de microempresas em concorrência de vulto, e da presente, vedadas pela Lei n2 7.256/84 de se incluírem como tal.·Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a fonte
maior de corrupção deixou de ser as obras públicas,
visto que mais nada se constrói, nem elefantes brancos.
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_____ O quente da corrupção passou a ser as agências de publicidade, e os Governos investem nelas
visando ao lado pessoal e pagando para não serem
mal falados, desviando verbas de setores prementes
da população.
Esse é um pequeno trecho da sentença do Meritíssimo Juiz.
Sem comentários!
Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, contes- so que faço essas denúncias constrangido e decepcionado, pois o meu grande sonho ao chegar ao Senado da República era ocupar esta tribuna para comunicar à Nação o progresso e o desenvolvimento
do meu Estado: quebra de recordes de safras, sistema modelar de educação e saúde pública, sistema
eficiente de saneamento básico, água e esgoto e estradas vicinais de boa qualidade. O povo de Rondônia, em sua maioria esmagadora, é composto de
pessoas sérias e trabalhadoras.
Gente não nos falta; o que nos falta é um governo decente, compromissado com o trabalho, com
o respeito ao dinheiro público, com a moralidade e
com a dignidade.
Sr. Presidente, o quadro do meu Estado é
preocupante, pois nos chegam notícias de que o
BNDES estaria para injetar mais dinheiro público na
Ceron, mediante emissão de debêntures, o que me
causa estranheza, pois o Governo do Estado já não
dispõe de nenhuma ação da Ceron, uma vez que o
seu percentual de 51% já está caucionado à Eletrobrás, por conta de um adiantamento vencido e não
pago, para evitar um colapso total no sistema energético do Estado.
Deve-se louvar a nova administração da Ceron
indicada pela Eletrobrás, que está procurando, de
forma profissional e com seriedade, salvar uma empresa falida e desacreditada, que deve várias vezes
o seu patrimônio, com dezenas de ações judiciais e
inscrita como inadimplente no Cadin.
Chamo a atenção desta Casa e do Tribunal de
Contas da União para o fato de que não há notícias
da aplicação dos recursos já liberados para a Ceron,
os quais desapareceram nos escaninhos do Governo Raupp.
.. O Estado necessita, com urgência, de investimentos na área energética. Precisamos de melhorias nos sistemas de transmissão e distribuição, bem
como de atendimento a vários municípios que produzem energia com motores diesel totalmente suca-
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teados, que passam a maior parte do tempo quebrados, enquanto as cidades permanecem às escuras.
Queremos e defendemos a liberação de recursos para o meu Estado, mas que seja feita de forma
criteriosa, com severa fiscalização, para que se cumpram os seus objetivos.

coatora que a considerou totalmente inabilitada para participar

Sr. Presidente, ainda em recente visita ao Estado de Rondônia, em companhia do Presidente Fernando Henrique Cardoso, para a inauguração do terminal graneleiro da Hermasa, em Porto Velho, denunciei pessoalmente ao Senhor Presidente da República os desmandos dessa coisa chamada Governo Valdir Raupp, fato que causou em Sua Excelência um profundo constrangimento e provocou uma
mudança total em sua agenda, para evitar que aparecesse e permanecesse mais tempo ao. lado de tão
corrupto Governador.

gerente da Vídeo Way Produções, uma das concorrentes daquela

Esses fatos já são do conhecimento desta·
Casa e, em particular, do nosso eminente Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, com o qual
comungo a postura de combate duro e permanente
à corrupção e aos corruptos do estilo Valdir Raupp.
Encerrando, quero saudar o nosso Presidente
Antonio Carlos Magalhães pelo seu projeto de lei
que institui o rito sumário para o julgamento de casos de corrupção contra a Administração Pública,
que espero ver aprovado nesta Casa em regime de
urgência, para colocar esse Governador no seu lugar, que é a cadeia, de onde roubou, juntamente
com sua gangue, até os alimentos.

do ato licitatório pela razão de ter deixado de obedecer o dis·
posto naquele edital, desconsiderando completamente o recurso
apresentado pela impetrante naquela oportunidade, motivo pelo
qual constata-se a habl!lia.Ção ilegafdas demais concoirimtes.
Alega a impetrante que Cleornar Eustáquio e Silva, sócio
licitação, é praticante de grande tráfico de influência e chega ao
absurdo de minutar editais para licitação onde participa corno
concorrente. E, contestação ao recurso administrativo interposto
pela ora autora, confessou a existência de uma organização que
visa dominar a estrutura empresarial para comandar ilegalmente
as comunicações do poder executivo. Aduz ainda. a o ernbasa·
manto familiar da assessoria do Governador do Estado de Rondônia. demonstrando a nítida interdependência das concorrentes
que agem conjuntamente com o propósito de monopolizar os

ser·

viços de publicidade do estado.

Conciarna a impetrante, especial atenção para a empresa
individual de Raimundo Nonato Salas de Menezes que recebeu
em outubro de 1995 e dois meses apenas (abril e maio) de 1995,
resultando a importância de R$2.822.150,00.
Devido à concessão de liminar. concedida no MS de n•
001.96.017911-Q, a lmpetrante requereu administrativamente a
reabertura da fase de habilitação, e em decorrência disto. a comissão decidiu suspender os trabalhos sem apreciar seu requerimento. Todavia, ao retomarem os trabalhos. quedaram indiferentes os julgadores do certame quanto ao requerimento. sem apreciá-lo. Insistindo, a impetrante protocolou novo requerimento, bem
como. interpôs, logo após, recurso com base na Lei de Ucitações,
recurso, sendo o primeiro ignorado e o segundo indeferido.
Alega a impetrante que apesar da veracidade dos fatos

Era o que tinha a dizer.

alegados pela mesma. nenhuma das licitantes daquela licitação,

Muito obrigado.

apresentou de uma a outra corroborando o conluio entre as parti·
cipantes.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DIS·
CURSO:

coatora; a notificação do Ministério Público; a ratificação do pedido liminar, face o que dispõe a Lei n' 8.666193; e a determinação
para afastar as licitantes Antônio Dirceu Pelicani- ME e Vídeo
Way Produções Lida., daquela concorrência.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
2" VIUII da Famnda Pública-Parto Velho.
PROCESSO N' 001.96.023232-Q
Quando os Riccs estão na Guana, são os

Demonstra a existência do fumus bonl iurls bem como o
periculum in mora, requerendo por fim a notificação da autoridade

Atribuiu à causa o valor de _R$1.~.00{um mil reais} e

po-

bTBS que morram.

juntou documentos em autos suplementares correspondentes aos
volumes 215.

(Jean -Paul Sartre)
Vistos etc.

A liminar fora concedida no despacho de fls. 43/45.

Os mandados de citação de Vídeo Way Produções Lida., e
Antôl1io Dirceu Pelicani -ME, foram juntados às fls. 1OB/109.

Barradas Propaganda Lida., impetrou Mandado de segurança em face do Superintendente de Comunicações do Governo
do Estado de Rondônia na pessoa de Robson Souza de Oliveira,

Às fls. 54155, a impetrante notificou o MM juízo da desabe·
diêncie da autoridade coatora, quanto à determinação da liminar.

ambos qualificados nos autos, alegando em síntese que foi vio-

Às fls. 62/64, a autoridade coatora manifestou-se aduzindo

lentamente tolhida em seus direitos, por ato ilegal da autoridade

a ilegitimidade passiva ad causam para compor a lide, posto que
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o ato ofensivo fora praticado pela Comissão da ücitação, aludin-

administrativa não é óbice ao mandamus e nem peãldo de re-

do ainda, que as vias administrativas não foram exauridas. No

consideração interrompe o prazo para o mandado da segurança

mérito, sustenta a autoridade que evidente a ira da impetranta,

(súmula 430 do STF).

po&i'-' sau representante, ter deixado o cargo de Secretário da
Fazenda. Sustenta ainda que a impetrante não seguiu o procedimento licitatório, motivo pelo qual a

mesma

No mérito.
A princípio pensei em datanninar ao cartório que riscasse

tenta impedir seu

a expressão tresloucados (desvairados, doidos, loucos), constan-

prosseguimento. Aduz a inexistência de direito fiqOido e certo.
Requereu a denegação da segurança.

lado Emflio César Abelha Fenaz, porém, acho salutar que a mes-

Juntou does. da fls. 651105.

ma abrilhante os autos, visto que bem defina a

As fls.

blk:a que se ataca no remédio heróico.

110/113, AntOnio Dirceu Palicani - ME, manifestou·
aduzindo a ausência da requisitos para a concessão da liml·

se
nar,

te da petição da fls. 116, da lavra do eminente Procurador do Es·

mencionado ainda que a impetrante, está trazendo

ao poder

concorrência pú·

Com razão o ilustre representante do parque!, em seu brilhante parecer quando menciona que:

judiciário suas picuinhas de ordem pessoal. Sustenta sUa manl·

"Penso como acredito que muitos, que as ques-

!estação contrária à participação da autora no certame licitatório

tões assacadas pela impetrante são gravas a o poder

pela desobediência da mesma quanto ao edital. ln fine, requereu
a denegação do mandamus.

judiciário, atento que dava estar aos princípios da lega-

Em suas manifestações, às fls. 114/123, o Estado de Ron·

dada deveria tomar as providências necessárias para

dOnia alega que as alegações da qualificação para a licitação, ar-

se averiguar com isenção os fatos a. se necessário, da-

lidade, moralidade, impessoalidade, igualdade a publici·

gOida pela impetrante, são inverfdicas, sendo a mesma absoluta·

terminar-se o cancelamento da tão tumu~uado proces·

menta desqualificada para o certame Iicitatório, eis que, nem

soda licitação. Vala-se com tal atitude, pelo patrimõnlo

mesmo sabe a metragem correta de suas instalações flsicas.

público, que não merece a não pode ficar sujeito a
acordos entre empresas que acab8(11 por lotear as ver-

Sustenta, ainda, que a pretensão da impetrante é utilizar-se do
judiciário para ofuscar sua inércia quanto a prática dos atas licita·

bas públicas.

tórios.

De forma didática a incontestável, tanto que ninguém impugnou eficazmente, a impetranta trouxe aos

Quanto a má-fé da impetrante, sustenta o Estado Iitlsconsorte que resta nítida, quando as alegações da que o ex-Secratá·
rio de Comunicação do Governo do Estado do Mato Grosso era

autos conhecimento da relação de interdependência

re-

Isto lá seria motivo suficiente para o supra mencionado
cancelamento para a restituição da moralidade e da le-

membro da equipe da icitante Z-8, que por sua vez conseguiu
futar tais alegações. Clamou pela denegação do pedido.

entre empresas participantes do processo licitatório.

galidade.•

Parecer dó" Ministério Público indica robusta documentação
que comprova o estreito vinculo entre as duas empresas llcltan·
tas: Vídeo Way Produções Lida. a António Dirceu Pellcani, que

podar da petição para o

chegaram a contratar mesmo advogado para a defesa dos Inte-

cado.

resses da ambás, complementa o Parque! que a empresa Antonio Dirceu PaRcani - ME não apresentou certidão negativa da

A licitação que se ataca é tresloucada. mas é uma doida
de posses, visto que o objato da mesma é a selação a contrata-

execução patrimonial a tempo, vindo a fazê-lo após o prazo acel·

ção da agéncia(s) da publicidade e propaganda, dividida

to em lei, atitude esta que leva à anulação do pleito. Da mesma
maneira destaca a afirmação categórica da Cleomar Eustáqulo a

tro lotes:

Silva a pretensão da unir todas as empresas em desfavor da lm-

trimestre;

petrante.
Dastarta, clama o Ministério Público pela concessão do
Writ, bem como o afastamento das empresas Vldeo Way Produ·
ções Lida., e António Dirceu Pelicani da licitação.

É o relatório.
Decido.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Faço apenas um reparo a assertiva, o judiciário não tem

caso, somente de decisão se for provo-

em qua-

"Lota 1 - valor R$1.000,000,00 (um milhão de reais) por
Lote 2 - valor R$700.000,00 (setece!Uos mil reais) por tri·

mestre;
Lote 3 - valor R$2.300.000,00 (dois milhões a trezentos
mil reais), por trimestre;
Lote 4 -valor R$1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos a
vinte mü reais), por bimestre. •

Os lotes totalizam a importância da R$5.420.000,00 (cinco
mühões, quatrocentos a vinte mü reais), por trimestre. Pannissa

Afasto de plano a preliminar, visto que a autoridade nomi·

vénia, é da dar Inveja a qualquer Coca-Cola (a maior anunciante

nada como coatora foi a que julgou o recurso que afastou a impa-

do mundo em publicidade), entendo que suficiente para se adqui·

trante da concorrência pública, sendo legítima sua figuração no

rir matada das emissoras da rádio do Estado, algumas retrans-

polo passivo do Writ. Bem como , a falte de exaustão da esfera

missoras da televisão, fundar a manter um excelente jornal. Em
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dois anos, pela previsão, totaliza-se R$43.360.000,00 (quarenta

xiste na mencionada lei casos de prorrogação que se insira con-

e três milhões, trezentos e sessenta mil reais).
Concluímos que acabou de vez a tempestade no Estado
de Rondônia, s6 existe bonança. Não terei mais que julgar pedidos de providências por falta de reagentes no IML lnexistirão

trato de publicidade. Aparecendo a perda do objeto no presente
wrlt of mandamus. O prazo de duração dos contratos administrativos está subordinado à vigência dos créditos que lhes deram
possibilidade legal de celebração - no exercício orçamentário.

atrasos de pedidos de providências por falta de reagentes no IML.
lnexistirão atrasos de mais de 60 (sessenta) dias nos salários dos
servidores do Estado. Não faltarão combustíveis para a Polícia
Militar transportar presos para as audiências e todas se realiza-

Findo o exercício orçamentário, findo o crédito, sem objeto fisca a
licitação. Aparece a impossibilidade jurídica do pedido, existente
quando da propositura, mas faltante no presente momento, superveniente e ensejadora da extinção do processo sem o julga-

rão. A população não terá mais que contribuir com o lar do ancião
com carne, frango, margarina e outros gêneros de primeira necessidade. O lar da criança, finalmente, funcionará. O IPERON

mento do mérito (art 267, VI do CPC), ficando os jurldicos efeitos
da liminar, justa e digna de toda à espécie de encõmios.
Ex Positls e por tudo o mais que dos autos constam, pela

passará a atender e custear em dia, toda a previdência do estado
e etc.
Em termos de licitação pública, a atuação administrativa há
de se desenvolver, obrigatoriamente, de modo que sejam respei-

perda do objelo, julgo extinto o processo. Custas ex legis. Sem
honorários a teor da súmula 512 do STF. Remeta-se cópia da
presente ao eminente presidente do egrégio Tribunal de Justiça

tados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e igualdade.
Toda licitação deve obedecer aos princípios que a regem e
que são os seguintes: procedimento formal; publicidade de seus
atas; igualdade entre os licitantes; sigilo na apresentação das propostas, vinculação ao edital ou convite; julgamento objetivo; adjudicação compulsória ao vencedor; probidade administrativa.
Se Óadministrador perceber qualquer conluio entre os interessados é do seu dever anular a licitação, fazendo ~revalecer o
princípio da probidade. Probidade. princípio constitucional que
deve ser resguardado nos procedimentos licitatórios.
Voltando a treslocada, parafraseando Caetano Veloso: "Da
feia fumaça que sobe apagando as estrelas e da força da grana
que ergue e destrói coisas belas". A participação na licitação da
empresa Sage Vídeo Produtora que possui corno sócios João Assis Ramos, sobrinho do eminente Governador do Estado de Rondônia e Amarildo José Rocha, cunhado do eminente Governador
do Estado de Rondônia, fere, em tese, o principia da impessoali·
dada.
F.rise-se, ainda, a participação de microempràsas em .;,.,:
corrência do vulto da presente e vedadas pela lei n• 7 256/84 de
se inctuírem como tal.
Segundo o jornal Folha do S.Paulo a fonte maior de corrupção deixou de ser as obras públicas, visto que mais nada se .
constrói, nem elefantes brancos. O quente da corrupção passou a
ser as agências de publicidade e os governos investem .nas mas·
mas visando o lado pessoal e pagando para não ser mal f~l~do.
desviando verbas de setores prementes da população.
·
A bem lançada petição inicial só merece reparos nas III e
IV estrofes do poema de Maikowisk, visto que é dissemos e .não
dizemos e em vez de luz é lua.
O Edital de concorrência, H. 35, 3° volume, estabelece que
a vigência do contrato será até o final do exercício financeiro de
1996, podendo ser prorrogado nos teimas da Lei n08~666193,1nii-

do Estado de Rondônia Olicie-se o Egrégio Conselho de Contas
do Estado, remetendo-se cópias da inicial, do parecer do Ministério Público e da presente decisão. Remeta-se, incontinenti, cópia
dos autos ao Ministério Público por força do disposto no art. 40 do
Código de Processo Penal e art 102 da Lei n• 8.666/93.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 1. 997. - Dr. João Tadeu Severo de Almeida Neto, Juiz de Direito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - COncédo·a palavra ao Sr. Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHER?::E PALMEIRA (PFL-Al. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
• Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, na verdade,
o 'assunto a que me vou reportar neste pronuncia·
menter talvez já pudesse até ter sido superado porque o ·objetivo maior era justificar o requerinienttl de·
profundo pesar pelo falecimento do saudoso e inesquecível Frei Damião, subscrito por V. E~. que;· an:
tes da minha chegada, foi aprovado pela unanimida~
de· desta Casa.
· Eu estava inscrito para tratar de dois assuntos relevantes; um deles é a necessidade de se
acelerar uma reforma tributária para esse Páís, o
qlié parece cada dia mais longe. Ehtendó"qué não
pooen\os ficar somenteremenaanao-ãsléis. Preci-samos de medidas práticas e definitivas· neste momento. Espero poder tratar desse assunto nos pró·
ximos dias, como também da regulamentação, no
caso de aprovação - imagino que ocorrerá amanhã
·, da reeleição. Já foi lido um projeto de minha autoria, que se encontra sobre a mesa, e pretendo
justificar melhor esse projeto que disciplina as elei:
ções e as Tímitaçóes que<leverão ser ocservaoas
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por aqueles que discutem reeleição de presidente a
prefeito. O projeto está bem colocado, e, certamente, com a colaboração, a contribuição e a análise
dos Srs. Senadores, poderemos aperfeiçoá-lo e evitar o abuso que poderá ocorrer, tranqüilizando aqueles que temem a utilização da máquina do Estado
em favor de candidaturas.
O meu projeto, que espero seja bem examinado pela Casa, como sempre tem sido as matérias
que por aqui tramitam, proporcionará um debate amplo sobre como controlarmos a ação das máquinas
federal, estadual e municipal, com relação àqueles
que pretendem se reeleger.
Sr. Presidente, venho à tribuna nesta tarde,
mesmo depois de aprovado o requerimento de
profundo pesar pela morte deste santo missionário, Frei Damião, dar o meu testemunho, como político provinciano das Alagoas, da força espiritual
deste missionário que tanto ajudou a todos, principalmente aos menos favorecidos, aos pobres, aos
mais abandonados, àqueles que, praticamente,
estão fora de um contexto social. O Frei Damião
ajudou, até a sua morte, a sociedade, principalmente a nordestina, a sociedade dos miseráveis e
dos pobres. Frei Damião ajudava-nos a compreender as dificuldades dessa gente tão fora de um
contexto de desenvolvimento.
Mas, Sr. Presidente, não pretendo ler todo o
discurso que havia preparado; vou destacar alguns
trechos que considero importantes, não a biografia
de Frei Damião, porque esta já foi espalhada pela
mídia para todo este País.
Frei Damião faleceu com 98 anos, ainda lúcido
e pregando bem. Ele chegou ao Brasil em 1931, vindo da Itália e, não muito tempo depois, chegou à capital do meu Estado, Maceió, e ao Convento dos Capuchinhos, que lá ainda existe, que teve a felicidade·
e a honra de recebê-lo como Professor de Filosofia e
Teologia, cursos que realizara na célebre Universidade Gregoriana, em Roma, onde grande parte do
clero brasileiro estudou e continua estudando, sob a
orientação inteligente e altamente marcante da Companhia de Jesus, os nossos conhecidos jesuítas.
Daí é que partiu para a notável atividade missionária, à qual ele chamou de "Santas Missões•.
Foi o substituto, na nossa interpretação, e por
que não dizer, exclusivo no ofício evangélico, do conhecido e ainda hoje venerado em todo o Nordeste,
o Padre Cícero Batista, falecido em 1934.
Frei Damião foi sempre conhecido como o Pádre Milagreiro.
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A esse respeito, no Estado de Alagoas, repito
um episódio narrado pelo ex-Prefeito de Santana do
Ipanema, ex-Deputado Estadual e hoje emérito Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. lsnaldo
Bulhões Barros.
Assim descreve o caso o ilustre jornalista José
Elias, coluna diária na Gazeta de Alagoas":
"Três anos sem chover, o sertão experimentava, no verão de 1986, sua pior seca,
quando Frei Damião partiu do Poço das
Trincheiras, para Santana do Ipanema. A
santa missão, empurrada pela multidão,
chegou à cidade e o padre, enciumado, não
deixou nenhum político usar da palavra para
fazer a saudação. Aí, o prefeito lsnaldo Bulhões engoliu calado e, diplomaticamente,
sem fazer confusão, levou Frei Damião para
Batalha, onde o povo o aguardava há um
mês.
Lá, o romeiro Bulhões, autorizado pelo
prefeito Aloísio Rodrigues, fez um discurso
e, com o microfone numa mão, abraçou o
Frei Damião com a outra: "Quem sabe que a
fé dos sertanejos em Frei Damião não traga
a chuva de volta à região?' Perguntou e
olhou, logo em seguida, para o frade que, levantando a cabeça, riu e, depois, encheu os
olhos de lágrimas. O povo que, ansioso, lotava a praça pública silenciou e esperou a
reação.
De repente, o tempo ficou nublado e,
antes do prefeito reiniciar o discurso, caiu
um temporal na região, acabando com a festa. Choveu a noite inteira, as cidades amanheceram molhadas e os trabalhadores,
com o astral lá em cima, tiraram a enxada
de trás da porta. •
lsnaldo Bulhões, hoje Presidente do
Tribunal de Contas, não tem dúvida de que
testemunhou um milagre."
Esse fato, miraculoso ou não, coincidência ou
não, foi-me confirmado pelo Dr. lsnaldo Bulhões.
A pregação de Frei Damião era tradicional e radical, não obstante a extrema bondade e a cordialidade de que era possuidor.
As suas palavras, que arrastavam e quase fa.. ziiuri âelirar-multidões, não poupavam os pecadores.
Esses teriam, necessariamente, suas almas queima-
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das no fogo dó inferno, enquanto -os eleitos, os bons,
desfrutariam das delícias do paraíso celestial.
Não havia contemporização e, assim mesmo,
por onde passava, as conversões ao catolicismo
se multiplicavam, arrastadas mais pelo exemplo de
sua vida do que pelo seu conteúdo teológico.
Era, na expressão da palavra, um homem de
Deus, um carismático, um santo, cuja canonização
já vai ser pedida a Roma, ao Papa João Paulo 11,
pela Arquidiocese de Olinda e Recife, e certamente por todas as outras arquidioceses do Nordeste.
O próprio Arcebispo Metropolitano de Maceió, Dom Edvaldo Amarai, dá um depoimento,
que tenho a honra de citar, baseado em um noticiário local. Diz o ilustre Arcebispo que teve a
oportunidade de acompanhar a rotina de Frei Damião durante as suas missões, de 20 a 22 horas
de trabalho: "Ele saía da confissão para a pregação; comia metade de um prato de papa e guardava a outra metade para a próxima refeição, com
uma resistência louca".
Era uma espécie - como se diz - de "missionário" à moda antiga.
Falo um pouco da história de Frei Damião, de
quando· ele era ainda jovem na Itália, da luta que
pôde desenvolver. Mas quero que isso conste dos
Anais da Casa e fique como lido, para não cansar
ainda mais V. Ex"s.
Há uma coisa interessante na sua biografia:
Frei Damião não admitia ser comparado ao Padre
Cícero do Juazeiro. Sobre isso, exclamava:
"Fico desgostoso quando me comparam com o Padre Cícero. Ele foi um fanatizador rebelde que chegou a ser suspenso
de suas ordens religiosas pelo Papa. Eu
· ·apenas prego o Evangelho, ensinando o caminho do céu, convertendo almas e purgando os pecados da Terra."
Era tempo perdido pedir a Frei Damião que parasse de trabalhar. Com 98 anos, a atividade física é
totalmente fora de propósito pelas' próprias condições de alta senectude.
Dignas de notas, no entanto, são as explicações dadas pelo médico pneumologista, Dr. Blancard Torres, que acompanhou o emérito Capuchinho.
Diz o médico: "Em outras circunstâncias, o
trabalho seria desaconselhado, mas as mis&ões,
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as viagens, suas pregações, eram a sua vida. Sem
isso, ele não teria motivação para continuar a viver".
E acrescenta: "Frei Damião era uma pessoa
que gostava de viver, amava a vida e as pessoas e
se realizava ajudando aos outros."
A título de ser fiel à história de um renomado frade capuchinho, não posso deixar de registrar que a sua imensa penetração popular se exteriorizava na respeitável literatura de cordel.
Perdoem V. Ex9 s alguns dos títulos hilariantes:
"Histórias do Protestante que tirou ao barba de
Frei Damião", "A mulher que virou cabra por
zombar de Frei Damião", "Protestante que virou
urubu porque quis matar Frei Damião", ·o rapaz
que virou bode porque profanou Frei Damião",
"A moça que virou cachorro porque deu uma banana ao padre Frei Damião. • e "Exemplo do
crente que profanou Frei Damião. •
Sr. Presidente, tenho, também, o meu próprio
depoimento sobre Frei Damião da época em que tive
o honra de ser Governador de Alagoas. Tivemos algumas oportunidades de encontros em eventos que
marcaram o meu Governo.
Sempre nutri uma profunda admiração pela
simplicidade, humildade e bondade de Frei Damião,
e, a meu convite inauguramos a estrada asfaltada
que liga Palmeira dos Índios às cidades de lgaci e
Arapiraca, agreste alagoano e palco de várias Santas Missões pregadas pelo virtuoso da Ordem dos
Capuchinhos.
.
Existe, perto de Palmeira dos lndios, a Vila São
Francisco, marcada pela vida do Beato Franciscano.
A pedido de Frei Damião, meu Governo construiu a ·
ponte que liga a via principal à mencionada vila, o
que foi de muito agrado à pessoa do ilustre Capuchinho, para onde sempre se dirigia para fazer as suas
orações.
Com a sua morte, perderam o Nordeste e a
Igreja Católica um grande, excelente e especial pregador da palavra de Deus.
Que o seu exemplo e as virtudes qe sua vida
sejam um penhor para a melhoria de Alagoas e de
todos os Estados, cujo chão foi palmilhado por um
justo e santo: Frei Damião de Bozzano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. GUILHERME PALMEIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
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Lá, o romeiro Bulhões, autorizado pelo prefeito Aloísio
Rodrigues~ fez um discurso e. com o microfone numa
mão, abraçou Frei Damião com a outra: 'Quem sabe que
a fé dos sertanejos em Frei Damião não traga a chuva de
volta á região?' Perguntou e olhou, logo em seguida,
para o frade que, levantando a cabeça, riu e, depois,
encheu os olhos de lágrimas. O povo que, ansioso, lotava
a praça pública, silenciou e esperou a reação.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores

De repente, o tempo ficou nublado e, antes do. prefeito
reiniciar o discurso, caiu um temporal na região,
acabando com a festa Choveu a noite inteira, as cidades
amanheceram molhadas e os trabalhadores, com o astral
lá em cima, tiraram a enxada de trás da porta."

Faleceu em Recife, no Hospital Português, depois de
dezenove internações por motivo de agravamento de doenças
cardiovasculares, o venerando e queridO Frei Damião, nascido em
Toscana, Itália.
Seu nome de batismo era Pio Giannoti, nome que já
estava profetizando a sua vida religiosa, que se concretizou, na
condição de Pregador do Evangelho, quando na Ordem dos Frades
Capuchinhos.
Foram 98 (noventa e oito) anos de vida inteiramente
dedicada ao homem e ao seu aperfeiçoamento cristão.
Frei Damião chegou ao Brasil em 1931, vindo da Itália e
desembarcando no Recife, por onde iria começar a sua vida de
Apóstolo de Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana

Poucos anos depois, veio para Maceió e o convento dos
Capuchinhos teve a felicidade e a honra de recebê-lo como
Professor de Filosofia e Teologia, cursos que realizara na célebre
Universidade Gregoriana, em Roma, onde grande parte do clero
brasileiro já estudou e continua estudando, sob a orientação
inteligente e altamente marcante da Companhia de Jesus~ os nossos
conhecidos Jesuítas.
Dai é que partiu para a notável atividade missionária, à
qual ele chamou de "Santas Missões"'.
Foi o substituto e. por que não dizer, exclusivo no oficio
evangélico. do conhecido e, ainda hoje, venerado em todo o
Nordeste. o Padre Cícero Batista, falecido em 1934.
Frei Damião foi sempre conhecido como o "Padre
Milagreiro".
A esse respeito, no Estado de Alagoas, repito um
episódio narrado pelo ex-Prefeito de Santana do Ipanema, exDeputado Estadual e. hoje, emérito Presidente do Tribunal de
contas, Dr. lsnaldo Bulhões Barros.
Assim descreve o caso o ilustre jornalista José Elias,
coluna diária na "'Gazeta de Alagoas":
4
' Três anos sem chover, o sertão experimentava. no verão
de 19&6, sua pior seca quando Frei Damião partiu do
Poçc das Trincheiras para Santana do Ipanema A santa
missão. empurrada pela multidão. chegou à cidade e o
padre. enciumado. não dr.!ixou nenhum político usar da
palavra para fazer a saudação. Aí. o prefeito lsnaldo
Bulhõcs engoliu calado e. diplomaticamente. sem fazer
confusão. levou Frei Damião para Batalha. onde o povo
o aguardava hã um rnes.

!snaldo Bulhões, hoje presidente do Tribunal de contas,
não tem dúvida de que testemunhou um milagre."

Esse fato~ miraculoso ou não~ coincidência ou não, me
foi confirrnado.pessoalmente pelo Doutor lsnaldo Bulhões.
A pregação de Frei Damião era tradicional e radical, não
obstante a extrema bondade e a cordialidade de que era possuidor.
As suas palavras, que arrastavam e quase faziam delirar
as multidões, não poupavam os pecadores. Estes teriam,
necessariamente, suas almas queimadas no fogo do inferno~
enquanto os eleitos, os bons. desfrutariam das delícias do paraíso
celestial.

Não havia contemporização e, assim mesmo, por onde
passava, as conversões ao catolicismo se multiplicavam, arrastadas
mais pelo exemplo de sua vida, do que mesmo pelo seu conteúdo
teológico.
Era, na expressão da palavra, um homem de Deus, um
carismático, um santo, cuja canonização jâ vai ser pedida a Roma,
ao Papa João Paulo !I, pela Arquidiocese de Olinda e Recife.
O próprio Arcebispo metropolitano de Maeeió, Dom
Edvaldo Amaral, dá um depoimento que tenho a honra de citar,
baseado no noticiário local. Diz o ilustre Arcebispo que teve a
oportunidade de acompanhar a rotina de Frei Damião durante as
suas missões, de 20 a 22 horas de trabalho. "Ele saía da confissão
para a pregação; comia metade de um prato de papa e guardava
outra metade para a próxima refeição, com uma resistência louca".

Era uma espécie - como se diz - de Missionário à moda
antiga.
Ainda noviço, na Ordem dos Capuchinhos, não se
constrangeu ao deixar seus estudos para servir~ como soldado, ao
seu Pa!s, na Primeira Guerra Mundial. tendo acampado em Zara, na
Itália, zona disputada pela então lugoslavia.
Depois de prestar serviços militares, foi ordenado
Sacerdote em 5 de agosto de 1923.
A partir de 1931. quando chegou ao Brasil, dedicou-se
inteiramente a pregação das verdades evangélicas.

Frei Damião tinha lá suas razões para ser tradicionalista
e radical em suas pregações. seguindo os moldes do Concilio de
Trento ( 1545-1563).
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Existiu um Frei Otávio de Terrinca que escreveu no
prefácio ao livro de frei Damião "em Defesa da Fé~ as seguintes e
profundas palavras:
"O som profético de suas contundentes apóstrofes aos
pecadores, amancebados, adúlteros, espiritas, acenandolhes com a voz vibrante a conseqüência inevitável de
suas vidas transviadas: o Inferno".
Na mentalidade e nos seu comportamento, não se tratava
de carrancismo ou intransigência aos princípios da convivência
humana e cristã.
Era o seu método. Parecia até que a misericórdia de
Deus era menor do que a sua Justiça, contudo, suas pregações eram
aceitas pela grande parte do povo mais humilde e mais sofrido.
Cidadão honorário de dezenas de Municípios, Frei
Damião foi condecorado com váriaS medalhas de honra ao mérito
de Estados do Nordeste.
Em março de 1971, o então Governador de Pernambuco,
Dr. Nilo Coelho, outorgou-lhe a "Medalha Pemambucana do

Mérito", Classe Ouro, reconhecendo em Frei Damião um "fator de
contenção da revolta dos que sofrem".

Tenho, também, o meu próprio depoimento sobre Frei
Damião da época em que tive a honra de ser Governador de
Alagoas. Tivemos algumas oportunidades de encontros em eventos
que marcaram o meu Governo
Sempre nutri uma profunda admiração pela
simplicidade, humildade e bondade de Frei Damião, e, a meu
convite, inauguramos a estrada asfaltatla que liga Palmeira dos
Índios às cidades de lgaci e Arapiraca, agreste alagoano e palco de
várias Santas MissOes pregadas pelo virtuoso da Ordem dos
Capuchinhos.
Existe, perto de Palmeira dos Índios, uma Vila São
Francisco, marcada pela vida do Beato Franciscano. A pedido de
Frei Damião, meu Governo construiu a ponte que liga a via
principal à mencionada Vila, o que foi de muito agrado à pessoa do
ilustre Capuchinho.

Coma· sua· mol'te;-perdernm_ó_NOrdesTe_e_a Igreja
Católica um grande, excelente e especial Pregador da Palavra de
Deus.
Que o seu exemplo e as virtudes de sua vida sejam um
penhor para a melhoria de Alagoas e de todos os Estados, cujo chão
foi palmilhado por um justo e santo: Frei Damião de Bozzano.

Em 1975, tomou-se cidadão pernambucano, mediante
iniciativa do Deputado Severino Almeida da ex-Arena

_Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado.

Não apreciava ser comparado ao Padre Cicero do
Juazeiro e sobre isso exclamava:
"Fico desgostoso quando me comparam com o Padre
Clcero. Ele foi um fanatizador rebelde que chegou a ser
suspenso de suas ordens religiosas pelo Papa Eu,
apenas, prego o Evangelho, ensinando o caminho do céu
convertendo almas e purgando os pecados da Terra".

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre

Senador José Fogaça.

Era tempo perdido pedir a Frei Damião para parar de
trabalhar. Com 98 anos, a atividade tisica é totalmente fora de
propósito pelas próprias condições de alta senectude.

Dignas de notas, no entanto, são as explicações dadas
pelo médico pneumologista, Dr. Blancard Torres, que acompanhou
o emérito Capuchinho.
Diz o Médico: "Em outras circunstâncias, o trabalho
seria desaconselhado, mas as missões, as viagens, suas pregações,
eram a sua vida Sem isso, ele não teria motivação para continuar a
viver''.

E acrescenta: "Frei Damião era uma pessoa que gostava
de viver, amava a vida e as pessoas e se realizava ajudando aos
outrosn.

A titulo de ser fiel ã história de um renomado Frade
Capuchinho, não posso deixar ·de registrar que a sua -TmeiiSapenetração popular se exteriorizava na respeitável literatura de
cordel. Perdoem, Vossas Excelências, alguns dos titulas hilariantes:
"História do Protestante que tirou a barba de Frei DamiãO", "A
mulher que virou cabra por zombar de Frei Damião", ''Protestante
que virou urubu porque quis matar Frei Damião", "O rapaz que
virou bode porque profanou Frei Damião", " A moça que virou
cachorro porque deu uma banana ao padre Frei Damião", e
"Exemplo do crente que profanou Frei Damião".

-

-- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

sr-s e

Srs. Senadores, venho a tribuna

para comentar a estrondosa derrota de ontem do Governo Jacques Chirac: na

França.
Creio que é um tema que merece a nossa atenção porque. tendo
acontecido há apenas um mês da vitória do Labor Party na Inglaterra, fomece um
bom material para reflexão.

Antes de mais nada, creio que é importan1:e ressaltar o regime, o
sistema institucional e politico francàs. a beleza do sistema parlamentarista.. a
extraordinária qualidade democrálíca. Mais do que intensidade, o sistema tem
qualidade dernocritlca. tem meios de respirar, de buscar alento na opinião pública,
de se reciclar mediante consultas pennanentes. Essa é a beleza do regime
paoiamemarista.
O Presidente Jacques Chimc tinha 80% da Assembléia Nacionaj
Francesa. mais de 400 deputados a seu tado. Apresentou um programa de
reformas do Estado, houve _uma_ re:~q_ dª' opinião púb_lica _e ele _dissolveu a
Assembléia. Essa dissolução não foi um ato antidemocrático, ditatorial, mas um ato
constitucional. legitimo, democrático e da natureza do regime: desmancha-se a
Assembléia Nacional e rocorre-se às umas. ao povo, à opinião pública, para otmr
das ruas e da nação o que se pensa a respeito daquilo que está sendo proposto
pelo governo.
A beleza do regime partamantarista é aquilo que, talvez., mais nos
chame a atel"'lfã9 no sistema itlStitiJeional francês- e, particularmente, nessas
recemes eteiçõeS. Houve uma surpresa por parte do Presidente, que viu suas

derrotadas pelo povo, que não as deseja implantadas. Se as
tiâerançaaaum-ótitro lipO oe orientação
potítica. Mas o fato importante a ressaltar é que o sistema tem essa capacidade de
se revigorar mediante novos ak!ntos de sustentação democrática buscados junto a

propostas

S8f8m

d9s8ía:. ãu -as iCeitã. Só medíaiile-a
popujação.

-uma CjU8siaO-critic3.~i<iv8. -um PKiblerria- pOlémiCO.

extrerilamOnte- -

discutfvel, não é decidido por gabinetes, não é deddido sequer pelos
parlamentares. Quem vai decidir se o programa económico Va.J ser Implantado é o
povo. Dissolve-se o Congresso, a população vai às ruas, chama-se as umas as
talas, e o resuhadõ está ai.
Eu poderia aqui deter-me mais na análise do conteúdo do resuhado. no mérito
desse resultado, mas considero ma1s 1mpor1ante ressaltar a quai1dade democr<illca
do sistema politico trances. EmbOra náO s8- poSsa de1xar tambêm de -levar em,
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GUO há algumas resultantes politicas importantes, a veniade é que a
França é o país m;us estatizado da Europa; cobra em Impostos dos seus cidadãos
o equivalente a 45% do PIB. Um cidadão francês paga muito mais impostos do que
um cidadão brasileiro, não só em termos absolutos, o que já seria ~aturai, mas
também em termos proporcionais. Proporcionalmente, um rico lrancés paga muito
mais, um homem da classe média paga muito mais e mesmo um cidadão pobfu, na

França. paga muito mais impostos do que quaisquer classes sociais ou económicas
pagam no Brasil.
Quarenta e cinco por cento da PIB trancê$ é o que representa a
arrecadação dos impostos anuais. A França está vivendo um problema de
desemprego. Não há expansão da oferta de emprego, porque não há investmwntos
e alguns olham para a lnglatana na tentativa de comparação.
Na Inglaterra, os Governos anteriores, principalmente o Governo
Thateher e o Governo Major, reduziram essa taxa percentual do PIB, de Cerca da
40% para em tomo de 2B%. Note--se que num País onde a população hoje paga
muito meoos knpostos - somente 28% - na Inglaterra, o nível de desemprego está
em apenas 6%. Num Pars onde a população paga 45% do PIB em impostos, o
desemprego está em 13%.
Ao olhar o panorama da Europa, a situação é ba.sicamenle a mesma.
ou seja, o gigantismo estatal está na dirota proporção da perda de investimento e
da não-expansão da oferta ocupacionai no Pais. Rcou claro que o povo é contra a
reforma do Estado. Portanto, o Ministro üooel Jospin vai ter que enfrentar questões
como, por exemplo, a crise da moeda francesa, que é uma crise talvez dramática,
porque não há aitemativas nem de tampo nem de espaço, já que a criação do euro
-a moeda tina européia- está para ser ofiCiaHzada no final do século; os 13% da
desemprego; uma campanha intensa pela redução de irnp()stos por parte da classe
média francesa e, ao mesmo tempo, um grave déficit dos programas sociais. Há
uma crtsa de recursos do Estado, que, mesmo contando com 4SO/o do PIB, não tem
dinheiro para expandir os ~ soclals.
Se não timrmos daf alguns enSinamemos. se nós. brasileiros, não
extramnos dai algumas liçôes, é porque não queremos ter olhos para ver, não
queremos enxergar as coisas. Parece-me rnutto claro que uma refonna do Estado é
aJgo muito duro, rrwtto dificil, e só pode ser feito de maneira rigorosamente
domocrática, sob orientação de um Governo que tenha a mais absoluta confiança
popular. Ê por isso que as refOrmas do Estado não são eficazmente feitas pela
direita. Salvo os casos do Reagan e de Margarot Thatcher da JnglateiTB, que toram
os iniciadores desse processo de refonna do Estado, todos os demais casos
deram-se por intermédio de govemos sociais damocmtas ou socialistas até, como o
caso ela Espanha, onde o governo soc\alista toi quem ~lantou as retormas
estruturais.
Creio quo no Brasil só está se viabilizando um modelo mínimo de
reforma do Estado • digo minimo porque as reformas na verdade não são
estruturalmente profundas; até agora, não fizemos nada drástico, definitivo -,
porque, junto ao Governo, na figum do Presidente, expRJssa-se um pensamento
politico que te!"" uma basQ de confiança popular, uma base de confiança nacional.
E muito tmportante fazer essa reftexão, porque há momentos em que
as forças politicas. longe das ele~ longe das situações dQ audiência à
população, gostam de abocanhar partes consideravelmente mafores nas suas
parcelas de poder, sem levar em conta o quanto a popufação tem de ser respeitada
e ouvida sobre isso.
Niio tenho nenhuma dúvida de que, tivéssemos um siskma
pariamentarista, que pudesse agora escutar a população, a divisão das parcelas de
poder que hoje vingam no Brasil se refaria e se reconstruiria.
Note-se quo estadistas com uma visão modema e reformista do
Estado têm sido extremamente bem-sucedidos, porque não se despegam da'
confiança popular e realizam as reformas que são necessárias, sob pena cte a crise
no setor pUblico se transformar em algo Btlsolutamente caótico, incontrolável.
Tony Blair, do Partido Trabalhista - talvez o pal1ido traballista que
tenha o eorte marxista-leninista mais acentuado. apesar da :-eduzlda gradação de
poder desses grupos dentro do partido-, no primeiro momento, no primeiro dia, cria
a independtlncia do Banco Central, ação que alguns supõem ser de direita. No
entanto, trata-se da única maneira de a pátria se ver livre das inQuéncias do
dinheiro, porque o poder do dinheiro sempre chega ao Banco Central por intermédio
dos políticos, e a influência á sempre viabilizada pelo meio político. O Banco Central
indepencente significa que esse tipo de influência não vai mais existir na Inglaterra.
Por outro fado, é bom lembrar também a figura de C&nton. BiU Cfmton
manteve no Banco Central dos Estados Unidos da América o Sr. Alan Greenspan,
Presidente do Banco Central nomeado no govemo republicano, no gove~o anterior
do Sr. George Bush. O que é que isso significa? Significa que o Sr. Bill Clinton
aprova o nfvel de independência do Banco Central que tem o Federal Resetve!
Board, nos Estados Umdos, mesmo sendQ um homem que está. dentro do espectro
polftieo: à esquerda. nos Estados Unidos; sabe que isso é uma questão minima
essarn:sal para o Estado funcionar, para a moeda ter estabilidade, para o Pars ter
ll'l1 mínimo de ordem monetária.
·
Agora temos o Sr. Lionel Jospin a governar a França. um socialista
sob a presidência de um liberal. um presidenta mais à direita e um pnmeiro ministro
mllts a esquerda, uma coabltacion como chamam os franceses. Parece-me que o
que está embuttdo na mensagem das urnas é que as reformas podem ser feitas
desde qt.Je sob a liderança e sob passos confiáveis
lmagmo, Sr. Presidente. Srs. Senadores. que é com esse tipo de
dilema que se vai debater o Sr. Uonel Jospin. Mas queria extrair desse falo e
dessas fatos poHiiecs rGCentes esta lição, para o Brasil, esta ven:lade1ra Jei da
politica: !et dos pêndulos dos extremos. E murto dificil, é quase impossível, que
uma reforma do Estado que tenha a aparência de um contéudo neoliberal e que,
supostamente, atende a algumas diretnzes económicas liberais. venha a ser feita
etãcazmente por um govemante que tenha origem na Oirerta.
E, possivelmente, tal como Anthony Blair, na Inglaterra. tal como Bill
Clinton, Willian Clinton. nos Estados UnidOG. lion&l Jospin tenha agora diante de si
a mesma m1ssão. Se ele não reformar o Estado francês. o desem!Jrego va1
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aumentar e efe será varrido do Governo e, em seguida, haverá a convocação de
uma nova eleição e a França poderá fazer retomar a Unlcn pour la République,
qua é o Partido do Sr. Jacques Chirac.
.
_
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, daqui tu·o esta conclusao: no Brasil, as
reformas só estão se viabinzando porque estão sendo empreendidas por um
Presidente da República sustentado por uma visão politica que tem origens na
SOCialdemocracia e numa política de centro-esquerda neste Pais.
Esse é 0 ponto de equilibrio do pode~. O ponto d& equi\ibri3 d? P?der
não é a capacidade de articulação, não é a capacida~e ~ comandl?, nao e o Jogo
interno que as elites sabem fazer. O ponto de equlilbrio é respeitar o papet, a
dimensão e a ~la que têm as forças políticas que se identificam com essa
ViSão, com esse projeto e, seguramente, com esse passado e com esse presente
do Presidente Ferr1;p1do _Henrique Qardoso. _ _ .
Se fotmos justos e criteriosos na análise dos .res_uttadOs franc_eses.
creio que também poderemos fazer justiça e ter melhores criténos para ana.hsar a
situação do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

_ .Durante _o discurso do Sr. José Fogaça, o
Sr. Geraldo Melo. 1° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Bianco.

O SR. PRESIDENTE (José Bianco)- Concedo a patavra ao Senador
RomeuTuma.
O SR. ROMEU TUMA. (PFL-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
rellisão do orador.) • Sr. PresidE!nte, Srs. Senadores. antes de iniciar meu curto
pronunciamento, eu queria cumprimentar o Sanador José Fogaça pela brilhante
análise que fez das eleições francesas.
_ .
Não me atrevi, Senador. a apartaá-lo para nao mterromper a
coerência do seu pronunciamento. V. Ex' falou sobre a busca na França de um
ldeário de reformas politicas, que venha da esquerda ou da direita, que venha da
centro-esquerda ou da centro-direita, e fez uma analogia disso com o
comportamento da centro-esquerda brasileira.
_
,
--- -- - -- Queria cumprimentá-lo. Terei o cuidado de ler com atençao o diSCUtSO
de v. Ex'. mas- acredite- entusiasmou-me essa análise que V. 'Exl fez com ~o
CUidado com tanto carinho. E chamo a atenção dos nossos políticos para que letam
nos vot~ dos e!edores franceses a decisão de substituir a poJítica atuaJ do seu
Govemo por uma nova experiência, principalmente em fmção das aflições que
passam causadas pefo desemprego.
Queria só salientar que, quando da última visita que fiz à INTERPO~.
6f'll Lyon. Jacques Chirac, por causa do alto índice de desemprego, prete~ta
diminuir a idade ctaquefes que ingressam no mert:a.do de trabal~ Houve. entao,
urna mação violentfssima nas ruas daqueles que quenam garantlf seus empregos.
Presenciai ações violentas. como quebra-quebra e vários episódios de confronto
entro a. população e a policia francesa.
Quero cumprimentá~lo. Esporo qua os nosso políticos consigam
entender a linguagem das umas nas últimas ele~s ~sas.
Sr. Presidente, queria, com alegria e respeitO, na certeza ~ ~
fazendo isso em nome dos nobres pares, saudar Suas Majestades lmpenrus do
Japio, o Imperador Aklhito e a Imperatriz Michiko, o~ em visita ao ~1. pela
primeira vez nessa qualidade. a oonvrte do Exce\entfssltTio Senhor Presidente da
República Fernando Henrique Cortloso.
Se o sol precisa da 24 horas para passar sobre o me~o ponto da
Terra e se compartilhamos as 12 horas do dia e as 12 horas da notte em partes
iguais com o Japão, podemos dizer que, juntos, t;Jrasi&eiros e j~ses, possufmos
tOdo 0 tempo do mundo para sonhar e realizar. E com ~ simbehsmo que ~to a
vinda de Suas Majestades Imperiais ao Pais, que se ennquece, desde 18 ~e JUnho
de 1908, com o traballo, as idéias, os usos e os costumes ~ 1,5 mühão ~e
cidadãos nipo-brasileiros, penencentes ~ cinco geraÇôeS herdenas da ~ona
milenar e da determinação histórica trazidas a estas plagas pelos. prtmelfOS 781
imigrantes do vapor •Kasato Maru•.
. .
. .
Acolher com entUSCasmo Suas Majestades lmpetlals constrtu1 um
emoc;onante ato dEI gratKião a _tOdo O poVo- q.~e fídei'ãili ·e represe~. Assim eu
me sinto nesta momento e assim devem sentir-se todos os brasileH'OS. Saudar o
Excelantissimo Casal imperial significa ainda reverenciar 01: t.rajetótia d~ estonte~ta
desenvolvimento de uma nação que, apta a nos propsc13r as mrus produtiVas
parcerias, pode ajudar-nos na busca permanente de bem estar, ordem e progreSSo
para o nosso =~ncio. assim. um país que soube aproveitar. com seriedade e
dediCaçãO, todas as possibilidades da soerguimento suf9!da~ após ~ ver arrasado
pekl guerra. alâ consegu1r retnieiar a camtnhada pelas propnas pernas e maravilhar
tOdos nós com a 1ecnologia e a criatividade. _Ê o segundo Produto Nacional Brut~
entre as nações. possui uma renda "per caprta" de quase ~$8 níl. Senador Jose
Fogaça. vinte e quatro dos cinque~ ma~ores bancos e qumze .das cem maiOf'as
corporações mdustrials do mundo. E um samurat da economta umiJ~rsal que, desde
1980, pratica 0 governo partamentar e. para felic!dade mUtua, possw um Tratado da
Amizade. Comércio e Navegação cem o Brasd desde 5 de novembf'? <:!e 1885,
portanto. há ma1s de um secuto, o que foi comemorado por uma corntssao mista
Brasii!Japáo com murtas festividades.
.
.
Bern--vmdos, Imperador Aklhito e lmperatnz Mlchlko. Sintam-se no
prolongamento do lar da Vossa$ Altezas no solo ame~o ~ue acolhe o malOf"
nUmero de japoneses e seus descendentes fora do Japao. S1ntam·se em casa e
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Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de ele-

vada consid~o.

Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, o
Sr. José Btanco deixa a cadeJra da Presidência
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, JO Mce-

Pnndente.

~Emdo

Ao Excc:lentlssimo Senhor Senador Antônio Carlos Magalhâes,
Dignlssimo Presidente do Senado Federal,

BRASÍLIA-DF.
D SR. PRESIDENTE (Goraldo Uelo) • O Sr. Senador Pedro Slmcn
enviou discurso à Mesa para ser publicado na fotma do disposto no art. 203 do
Reg;monto Interno.
S. Ex' será atendido.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) • Sr. Presidente. S ... o Sra.
Senadores, no dia 14 de maio coaente, o Plonirio do Senado Federal aprovou o
Parecer ng 207, de 1997, da Ccmisaio de Assuntos Econ6micos sobre o Offdo •sn' 36, de 1997 (n' 1.0f17/97, na origem), do Presidente do Banco ~do Brasil.
encaminhando soücitaçio do Govumador do Estado do Rio Grande do -Sul, para
emissão de Letras Ftnanceiru do Estado do Rio Grande do Sul .. LFTRS.
deltJnada& ao giro da Olvida Mobiliária do Estado, vencível no 111 sernestRI de
'"!197. Oito Parecerconclufa pe&o atendimento do pleito do Governador do Estado, o
- · opnwado, rooultou na flooolução ri' • 1, de 1997.
A meu pedido, naa Raolução datenninava, em HU art ~ § 111 , que:
•a publicação do anOncio do leiLio para oferta dos titulas referidos neste artigo aerá
teitl. com antecedlncia mínima de tr6a dias de-. reüzaçi.o".

Em • ~•• alerta púl>lca doa Tiluloa
~. por 387.733.132 Lotru F'IIIOIICeiru do T......, do
Estado do Rio G'"""" do Sul (LFTRS). ao
do R$ 1.00, a roa~~z~r...
no dia 15 de maio, nu praças da Porto ASegnt, Sio Paulo e Rio de Janeiro, foi
pc-. do ampla divulgação peta impnlnsa. c:cnformo 01- eXOflllllor do
onúncio dabldo do 12 do maio ccnwnto, ;rneg-. da documonlaç6o anexa a este
JM'(InUnCiamento. lguaknente, foi dada divulgaçio do Resultado do Leillo, mediante
anúncio publicado em 16 da maío, taiT'Ib«n anexo.

pniÇO-

É Importante .........,que o s - . . ~ foram- pelo
pcwço estipuiado no amn:io, sem nenhum deaágio, portanto,
Por fim, dando cumprimento ao dispoo1o no § 2" da roforida
Re.okJçio, actWCido também a meu pedido, o Sr. Govemador do Estado do Rio
Granda do Sul vem de encaminhar, ao Sr. Presidente do Senado Federal, c Offdo
GG n• 0241/97, de 19 de malocccronte,--- da cfocumenlaçào nóativa à
oterta e colocaçlo de tltuloa,. a fim de que dela seja dado C:Oha'lecimento à Comiai.o
do Aaauntos Eccnómicos.

Assim, Sr. Presiden1e, para ~ue fique registrado nos Anais do Senado
FoderaJ e lX'8S& seMr como parlmetro do pracedimontos a serem adotados pelos
demait Estados • Ml.lllcfpios que venham a esta Casa para adicitar autorizações
deGa naturua, poço a V. Ex& que fsça publicar, juntamente com este mau
pctiiUlCiamento, a documentaçi.o que encaminho em anexo.
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DEPAITAMEITO DA

DESPESA PÚBUCA

ESTADU.AL

RIO GRAHDI! DO SUL
SECltETAIUA DA FAZI!NDA

OFERTA DE TfruLOS ESTADUAIS
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - I.FT - RS
O Doponamonlo da

'*-

P6bliea Esradwl faz sabor às

instiNisáu financeinD o ao pública em gen~l que o COMUNICADO SEROIP

n• 133, de 12 do maio do 1997, encontra- à disposôçáo dos inhnoaodos
no Banco do Esfodo do Rio Grando do Sul S/A • BANRISUL, Rue Capiléo
Morrtonha, ln, Porto Alegno; Av. Praidonlo Vargos, 463 .. Rio do Janeiro o
R»a Formosa, A09, 2• andar, São Pouio. "~~~"'..
-"
O morido Camunicudo hab da oforlo de LETRAS FINANCEIRAS
00 TESOURO DO ESTACO 00 RIO GRANDE 00 SUL • LFT • RS, no
quantidade do ató .400.000.000 ISfUC), com data baM em 15-05·97, cujas
poopostas soróo naobidas "" às 12 hatas do dia 15..05-97 nc forma •
-condições ali ortoboloóciOL
·
Porto Alegro, 12 do maia do 1997.
ClÁUDIO VINfOUS FERREIRA PACHECO
Dimtor do Doplo. da
Pública Estadual
CEZARAUGUSlO BUSATIO
Socrwlária do &fado da Fazonda

'*-

Documento a que se reftre o Sr. Pedro

DEPARTAMENTO

Simon em seu Discurso:

DA DESPESA
PIÍW ESWliW.
Porto Alegre, 19 de maio de 1997.

0.{; GG n• O:U//97

/'

·.·,~, ..... ~·~ ~.

. •'
. '
RESULTADO DE LEILÃO

:·:

Senllor Presidente:

O Estado do Rio Grande do Sul emitiu em 15/05/97, através de
oferta pública, nos termos da Reo::ohJç~o Senatorial n" 4 t m, l.etras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS) na quantidade de 387.733.132,
ao preço unitário de RS 1,00 (um real).

Em cumprimento ao quedetemunao § 2", letra i do artigo ]!'da
citada Resolução, estou encaminhando, para exame da Comtssão de Assuntos F.conõmicos, a documentação referente a oferta de titulas realizada em I S/OS/9í.

1, 1S.OS·'1007
~

-- torto Aiegn. 16 de maio de 1997.

________________

;,__

ClÁUDIO VIN(CIUS FERREIRA PACHECO
Dirwlor da Dopto. da Desposa Pública Estadual
ctzAA AUGUSTO BUSATIO
S.U.t6rio d• &todo da fazenda

-----------_-_---=---=--=----------
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O SR. PRESiDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária
de amanhã, às 14h30min, a seguinte

(Para proferimento de parecer, nos termos do
art. 346, III, do Regimento Interno)

ORDEM DO DIA

MENSAGEM Nº 68, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

-1PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1997
Segundo dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n 2 4, de
1997 (nº 1/95, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput
do art. 28, ao inciso 11 do art. 29. ao caput do art.
77 e ao art. 82 da Constituição Federal (reeleição)
tendo
Parecer sob n2 127, de 1997 da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, com votos contrários dos Senadores Antonio
Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador José Eduardo Outra.
· ·

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 72, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 373, de 1997- art. 336,b)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n2 72, de 1997 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n2 293, de 1997, com voto contrário do Senador
Lauro Campos), que autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, no valor equivalente a seis pilhões e vinte milhões de ienes japoneses, destinado
ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do Estado do Ceará.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno
- Requerimento n9 368, de 1997)
Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de suas respectivas autarquias, Inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.

-4-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem nº 68, de 1997 (n 2 271/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor .Ricardo Luiz Viana
Carvalho, Ministro de
. Segunda Classe do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
dQJlrasil iumcH)_8~pública do Zimbábue.

de

-5MENSAGEM N 2 99, OE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n° 99, de 1997 (n° 509/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
s_tJbmete
delib_e_rgção do Senado _o nome do Senhor Marcos Castrioto de Azambuja, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil]unto à República Francesa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havenâo a . tratar, está encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h20min)

ª

ATA DA 69" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM
2ll DE MAIO DE 1997
(Publicada no DSF de 29 de maio de 1997)

RETIFICAÇÃO
Na pagina 10665. t• coluna. no despacho referente à conumicaçio de
rccd>imento do Recurso 0° 4, de 1997,

Onde se lê:
A matéria ficari perante a Mesa durante cinco dias úteis., para
recebimento de emendas. de acordo com. o -=disposto no art. 23S. II, ~·~"· do
Regimento Interno( ... )
Leia-se:
A matéria ficari. perante a Mesa durartte cinco dias úteis, para
recebimento de emendas, de acordo com o disposto no art. 235, IL ..e... do
Regimento interno ( ... )
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Ata da 72ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Cartos Magalhães - Antonio Carlos Valadares Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da SilvaBeni Veras - Bernardo Cabral - Cartos Bezerra Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emflia Fernandes - Epitâcio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -'
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho João França - João Rocha - Josaphat Marinho José Agripino - José Bianco - José Eduardo - José
Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise Lauro Campos - Leomar Ouintanilha - Levy Dias Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marina Silva - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel
Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima- Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing
- Waldeck Omelas.
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário, em exercício, Senador Epitacio Cafeteira, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGENS

Plaaejammo e Orçamento, o texto de» projeto de lei qUe ~Autoriza o Poder Executivo • abrir ao
Orçamcruo F'w:al da Uniio, em favor de Encargos FiiWl<:eiros da Unilo - Recuncs Sob SupeM5lo
do Miniscerio da Fazenda. crêdilo especial ;nt o limite de RS IOD40.000.000,00, para os fins que
especifica-.
Brasília.

EM nt 042/MPO

2 8 de maio de 1997

Brasilia. J.sde

ltlal.O

de 1997

Excdentissimo Senhor Presidente da R.eptililica.
O Miniszério da Fuenda solicita a ab<:rtura de crédito especial ate o !imite di!
RS 103.340 000.000,00 (cento e trés bilhõe$, trezentos e quarenta milhões de reais). em favor de
Encars:os fin&ncaros da Uailo- Recursos S<lb Supervisio do r-.iiaiuêrio cb. Fazenda.

2.
De acordo cem a esmtégi& governamental que via a promover o ajuste fi~ dO$
Estados da Fcdençlc, fomn~da.s as Medidas: Prnvisorias ri' I.SS6, de 18 de dezembro de 19%,
e rf 1.560, de 19 dedQ:embro de 1996. as quais vusam sobre os seguintesas51JntOS:

a) MP t.ss6 - Esubdece rneanismos objetiva»do incentivar a nduç1o da. presença do setor
pQbüca estadual Dl a.tivid.ade financeira b:ncaria. mediante fuwk':l&lnemos pua a privatlz:ação, extinçlo ou uansformação em mmtuiçio Ido financeira. inclusive agência de fomento,
de instirul;õcs financeiras sob comrole aconario de Unidade da Fedmçlo;
b) MP 1.560 - Estabelece criterios para a ccnsolidaç!o, assunçio e o rc:financiamento. pela
Unilo. da divida pUblica mobilliiria e outru que espeetfica. Ce respons:abilidade dos Esu.dos
e do Distrito Federai. no imbito do Programa de Apoto a Rcestrurunçlo e ao Ajuste Fisal

dos.Eswlos.
3
A Unilo pagan as aquisições de concrnle e de credito. e conctc~cra os fuanaamentos
de que ~ratam u atadas Medidas Provisorias. por mC'Io da crrussão de mulas do Tcstn~ro Naaonal
Ot! mediante sec:t~mtzaçio das Clbn~es
.;
O credito proposto objetm :uender. amda..as despesas relattvas ao setVIço da di'lllda
em 1997, decorrente da assunç;io de obrigaçocs. aquisição de auvos e finanaamentos as Unidades lU
Fedm.;lo. nos termos das respearvas MedidãS-P!Ovisorias
O quadro a :segujr demonstl'll. a eon:figuraçio do crCdito pretendido
71000·~ftrt:U~CC~rosdaU!UJo

71101-~Sob~doM.ill.\.sténCcb.F.:zzmda

--

,.,....,..

I,'!-""'~

Pn.ciP"'-dl
Dh'IU,.r
Co~t .....

"-'-

DlvRb lb.IJIIW Deocll'rcntt da II::Qmç;lo de I 200.000 000
~ Aqmado de AIMl$ e FtDU~;~.a- i
~~ Emdos (MP$ n°t 1..$56/96 c

1.300 000.000

-

·-~

RS!OO

T_,
1.700.000.000

I

=:;-o~~F:.::I

3.210,000.000

&.lao ooo ooo

Prop-.. de Apolo :1 ~ c ~I
AJ1.1Ae f1sc:ü. odes &e.d.ol e dtl O!muo Fede-

93.360000.000

93.360 000.000

101 ~OOOOóo

lOJJ.WOOOI.lOO

Budna fMP n• 1 'M/'96)

I

n.lrMPn•! '601961
~00000000

l

soooooooo

6.
O pleno vi.abiliur-se-i. medilllte Projeto de Lei. a ser submetido i aprecaç!o do
CongteS$0 Nac:iClnal, por se. tr.íl.tar de credito csp:ectA1. face ao acendimemo Qe despesa pant as q~
nio conswn d~~õa COIWgnadas na Lei Orçamentaria. ab~das as prescrições do an 167, inci·
so V. da Constituiçlo. e em confumudad~ com o are. 43, § t'.J.Dciso IV. da Lei IP!4.320, de 17 de
março de 1954

Nessas condições. este Minísterio manifcstll·$C favocave.!mcrne ao atcndimemo da

MENSAGEM N° 309, DE

1997~CN

presente soliataçâo, ru.ào pela qual subtne'Io a elevada deliberação de Vossa Excdênaa o anexo
Pro~_g ~ !,.,e_:.._q~~-~_!l:lt_Einzat a abertura_~ _referido aedtto especal

(n• 607/97, na origem)
ScMores M~brcs do Congresso NaaoDill.
Nos termos do amgo 61 d.a Consmu~o Federal. submeto a elevada deliberação de
Vossas E:cce!Cnciu. acompanhado de: Exposíçb de Motivos do Setlt!Of Ministro-de -atãdo do

Respeitosamente.

l

I ' .
.,..--

I

é_

·)

ANTONIO KANDrR
Mirustro de Ei!.~~ 49
F!ancJamento e Qrçamemo

I
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMETIO No.c.;2 DEl~ I C5 I 97

I=

7 A.ltc::r<tCóM ProooSias ca ser oreenc:hido somente na C3SO de alterado de Medidas Provisoriis1

I

T<X'O Aruol

T

P,opono

1 Sínte!e do oroblema ou da sUuacio ue reela.ma orovidCncias·

PROJETO DE LEI N"' 5, DE 1997-cN
) Allunanvu C'Xlstentes as medidas ou atos
Teauc::amerlle e a altemanv:a VI&Yel

OCCI!!C!S'IOS

4 Custos
RS 103 340000.000,00 {cento e ttCs bílhões. trettntO$ e quarenta mí1hó6- de reais}

deconerio de oper.a~cs de cred!.ta. re&lizada.s pela Scaetan& do Tesauro Nacicn:al. do Miaislério
da Fazenlb.

O CONGRESSO NACIONAL dea-eta:

5 Razões auc rustifiouem a unzênc!A

Att. Jt_F.:a o. .Poder_E:ceçuti~·o .autoriz.a.do a abrir 10 Otçamcmo FtSCJI. C& Urulo (Lei
n1 9.433. de 26 de l"evcrciro de 1997), c:idilo espcclll ate o limite de R.$ 103.340.000.000.® (r:ento e
trés bilhOes. tren:mos e quucnta milhOCS de rttt$,. cm f&vor de Eneugos Financeros d& Uníio - R=rsos.
Sob Supervislo dC? ~o_d& ~_f'U_! _l!_~er_i. pco~o COII$WI!_1: do _Anc;:ro l_dcm Lc~

6 lmomo ~bre o me10 :unb1entc

An. Z! Os recutSOS_ ~os a exe_cu;lo do d!spost~ n_~ aniso aJl!encr_ dcco.rretio de
opcfições de ci6:iíto. !MJín-rlüjle!.fS~ dô TesõufONaCiõ!W. do MiníStCno ib. fW:odi
-

Art. 3! Esu Lei crnr.a cm vigm n1. duz de .mr. publicaçilJ

.......

71000
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
7f101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERID DA FAZENDA
CREDITO E:ir~Cill.
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PRESIDJ!NCIA DA REPúBLICA
CASA CIVIL
NOTA N•1488/97

: E.M. n• 42, de 15.5.97
TIPO
ORIGEM : MPO
..
.
.
·- -· . ...
NUP
:
ASSUNTO: Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em
favor de Encargos Rnance~os da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, créd~o especial até o limite de R$ 103.340.000.000,00.
'

I

TRAMITAÇÃO INTERNA

~

I

MANIFESTAÇÃO

SUBCHEFIA OE COORO. DAAÇÃO GOVERNAMENTAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES

SIM O

NÃ00

DATA

I

SIM O

NÃ00

DATA
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOSJURfDICOS

..

•

GILMAR FERREIRA MENDES
StbchefePara Assuntos Juridicos

197

/97

SIM 18]

NÃ00

DATA

16/5/97

OBSER'/A ÕES
Encaminhar a Subchefia para Assuntos Partamentaces, para as providências cabiveis.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 31 Pua os fins dcst& M~ Provisõria. podcra 1 Unlio.

1

seu exclusivo criterio

I- &dqwrir o comrnlc da imthuiç.io finulccin. exclushmnente pua -pl'iva~W!-11. ou

LEI N"9.438. DE26 DEFEVERElRODE 1997.
0 • fmancW

Estima a RecctUI e rlX!.a Despesa da. IJnilo pua

I

tlttÚlç.iO

OU

uznsfonnaçlo Qa insmuiçlo financelt& em instiruiçJo nio

úrt&DD:in. quando rezlizada por seu rt:SpCCUVO contrOlador~

o exc:rcicio fuwx:ciro de 1997.

MEDIDA PROVISOIUA N" 1.5!6-10, DE 'J

DE

~O

DE 1997.

Est&bcltce mecamsmos objeüvand() incentivar a rcduçlo
da presença dG ,setot publico ~. u. .uM~e
~ bmcarn.. c1ispae sobre ll privattr.açia de
tns=itwÇI)Q firwlearas.. C da Owti.S ptoVIdCadu,

IV • 1équir.r eretlitos eomr:t\l:tl$ que :1. in$1ltuiç~o financ:cir:\ ddCI11u comra. seu
comrob<!or e enticbd~ por este concro!:~da~ e rdinlneJ:Ir 01 ercditos usim ade"[uiridos:.
V· em car:r.ter elCCe;leJO~I c :!.tendidas u condições especificadas no an 61, fiRJ.nci.r
parci&!metue prognma de ~ne:ttncnto da instituição financei~. que neccss:mllnu:nte contmtllllra sua
capnahz:açlo c mud11.nç.u no seu processo de se,tiio e:~puo= de usesur:~r SWI ílrcfiu!oni\li:uç!o;

Vl • prcsn.r saranti<t :r. fin:mci:r.menta concedido pelo D:r.tlco ('enlr:~l do BfUll
§ I' A &doçiio da~ medid:u pre'ii$1U ne$1e :migo seni prec:edid:J dns mnonuçOe:s que n
fizerem neceuari.u na h:gll!.içJo da Unidade cb Fcderaçlo respcçt1v&

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuiçio que lhe coafae o an. 62 da
Constituiçio. adcu. a sr:guune Medida PrO'.'Isclria. com fOf'Ç.I. de lc:i::
A:t. J• A rcc:iuçlo d& ~do sc:cor público estad11al na atividade linmccira bucaria
sc:ra Incentivada pelos meamsmQs csubcleados DeSta MeOida PrcMsOri:l. e por nonnu twudas peJo
Ccnsdho Moaeano N.aaonai. DO imblto de '$U& competênc~a. prefereneWmc:me medwtte a p~o.
~ ou tn.nsfoml&çla em msntwç!o n1o fiaance1ra. Inclusive agCnaa de fomento, de ~
fin&acearu sob contn;~k: aacnano de Uni!Udc da Fedcraçto

§ 11 A~ das liUtltuio;Oe$ ~s a que se trlere c capot deste artigo podei
d&r..sc por mtennéd10 de ~ de mc:orporac;;io, fuslo. caio ou qualquer outta. fomu~. de
reor~ soae~aru. ~ admlud.l
§ ~ O Conselho Monetano Naaona.l tC'gUlunentL-a o funcu:m~ento d&s :~~gênau de
fomcmo prr:vtStU neste amgo.

An. ~ A &doçlo d.u me.:ildu adequadu 1 ~ca 'euo eond'r:to d:u~se-& • cxdusivo
auerio ca Ullilo. 'lflCci:mte what&Çlo do ~ alnuoi&dOT, atendidas u condlçOes e:nabclcodu
nem. Medida ProvisOnr.

§ l" 01 crcd1tos. de que tf3{& o. inciso IV d~e :artiso sedo aquele-s Cltincntes em ll de
março de 1996. aen:seiàos dcs JUros contr:IN:l!S rro nca die ale a d:tt:a d:a aqUISIC~o. de acorck) ~m u
eondiçóe:S e encargcs linance1ros -ptev~~os nos eomn.tos ori3inab
§ 31 O ref:nanci3JI'ItNO de que tr.ua o Ulciso IV deste :tnigo srn. precedido d.1. •uunç.lo.

pela Umdade da Fcdtr::~~o. cbs di.,.id.u de Tdpensabilidl.de cbs entidades !K'I' ela eontrolac!.u

Ar!. 4" O linomci:amcnto dos aj~mes prêvios nnprescindiveis a. priV::Itil:ar;!o da innituiç5o
fii!MCCira. de que tl'3ta. o incso nt do a.ruga antenor, concedido pela Um~o ou pclo Banco Central do
Bra$ii. rwrui~e-~ :aos ows cm que boi ia.
l • wtorizar;!o leg't$b;ti~a da UnidadcU Feder:JÇio p:ua.·
a) a privatiuç~o. dentro de pnzo &COrdado com a Uni5c. da re:spee!LVII instin11ç.to
b) a Uhliz:c;lo do produto d:il privauuçlo no pag~~menro do fin:~~t~oarnento ou
rdiNin<:ta.memo de que tr.II:Jm ~ 1nc1SO~ III e IV do lrltSO antcnor ou, 1 cmcno cb. Unilo, de outra
divida pan. com Clll...
c) qU:IIlldo ror o caso. o oferecimento cm
da irumUiçlo firumertra a ser pnvauudl, ou

~r:~nt1:~

cUs

~çõc:"J

de

~tlll

propricd:ldc no capital

n -a desapropri:l(;~O em favor da Uniio das açõc:s do cpital sociil da instiruiçlo
fi!WICara. na forma do Oe<:re1c-tei n' 2.321. de 2S de fevereiro de !9S7
Art. st O Banco Central do Brasil.
tma.em. Medida ProVI sei ria. podcra:

nos flnanciamemos que conceder, panos fll'l:l de que

1- ~nw eltclusiv::~mente com a ganrnia da Uniãc:
n -aceitar, como ganntra. hWlos ou direitos rt:latlvos a cp=çtlcs de responsabilidade do
Tc:Kluro NII.Clonal ou de cnudath::s da Admintstraçlo PUbliCJ. F'cdertl imtif"etL
Pari:sn.ro ltnico. E:u:eto- nos ~s em que as svantl:ts de qt1c trata ~ inciso [I deste
artigo sc}am reprcscntad.u por l~tu]OS da diVIda pUblica mobiliiril, fcdcnl, negociados cm k:iJ6cs
compemivos,. o valor nominal de tus gu;miu d~ c:xccde:r cm pelo fi1CI'101 vinte per cem: o o mcatantc

SJBlllldO

•
Art,

6~ N;s bipCtcses dns incisos III c V do an. 31• qumndo ~ ·~ traMferênci& de

detendo ::1 Unidade da Fedenç;lo a ~ioria do c:lf'ltal social. em mlis de ama
remanescet" algul'M msmuio;ão fin:anccn. sob seu comrolc. ll p:mu:ipaç:lo da Unilo
c do Banco Ccmnl do Bn.sl! na-o pcdcra ultn.pass:tr t1nqucma por cerno dos recursos ~
dcYendo a Unidade da Federaç!o adoc::tr. clenm outras. as ~mies medidas. envolvendo. em COC'Ij\IDtO
ou iscb.d2;mcntc. recursos cm momantc pclo mcnes cquiVah::nte ao da panic1paç;l.o da Unilo

contrclc acionano.

011.

ir~SuwiçJo fanance~r&.

I - quilaç1lo :mcc1~a de dívidas do controlador c de cn!Íiildcs por este comrolad» junto
ii inslituíçSo finana:ua:

U- &!Stlnç;lo de dividas de instituir;:lo flflanccira jumo :t tm:cil'l». CltÍsterucs cm. 31 ciCl
man;:o de 1996 e reg.stra!:las cm b:ll:tn;e, Htclwndo pasSIVO$ de naturcz:1 :~mana\ ou trabalhista:,

An T·' Q•JJno;!o.?. part.tc:p:u::ic da üni5o se der (');ciust~~;~mcmo: Mcdi:mte: a llliliz:Jc!o Co
prevtsto no UIC:SO IV do an. :1~. a aqutstçlo dos cratitos. cstar:t eondiCJonacb a qne !aja a CQmptlcnlt
.nltonuçio lea:is.l3uva pano a pnvati7.1ç;ic ou en1DÇ:lo da tnsttruiçlo finance.T'I. ou sua tnmformaçio em
iMtitwçio nlo finanec\ra, rCSJalvldo o d1sposto no pm11gn.fo único dele anrso
Parasr.aro ltnico C.uo a Q!Stituiç!o fm:tnccira detentc;!ra do credi1o llio tenha o seu

:"~~=0~~~~~": :~~~': ~=o;:ct;~~~~:.u~~~~i:, =:-v:s.cC:::

pela Umi.o, cm moaiV!tc equivalente .a. no mmimo. c:nquCI'lt& por cento do tctll rc6n&Dciado, pm. fins
de postcnor amortu:açio.

Art. S" Nos cuos de que tratam o an. ~ c o par.lgn.fo ltnioo do .an. 71. a acSoçlo du
mc:did= aworiwias nesta Medida Provi:wí& dependera. ainda de decis5o de Comdho Moneúrlo
Nacional, I qual :e dan. • visa de

Parigr.afo Unlco. Os benl. direao~ c açOes serio Jccitos a preço de mercado, qtlõlndo nlo
houver preço de mercado. o preço :scri estabelecido com b;ue cm a~iaç.iio rc~lízada per tris consu!tore5
indc:pcndct1tcs 1:011tr.m.dos pelas panes
An. 16. Ocom::ndo impomua!idadc no pasamcnto de tinan<:~amcnto ou rcfinam:izmcntc
de que trata esta Medida ProvisoriL a Unidade da Fcdmç;io devedora pas:ar~. a partir do vencimento da
obrigaç!o. enc:tf'SOS financeiros cqu1valerues 110 custo media de captaç.io do TCSOW'O Nacional.
acrescidos de mera de um per cento ao rn,:,, Incidentes sobre o monl:tmc cm atraso, sem ~uim du
dcma1s cotnmaÇ(les lcgats ou contn.nuis.
f,rt 17 Os cal\tr:ltos de !inõlllciamento ou
Provisória d~!o Ser cdcbrados ~té 30 de junho de 1997
financt~ras

dccom:mes de5ca Medida

ref~nei:uncrno

A."''. 18 Obstr"o"ildo o disposto no ani~o sc;'Jinte. a pmr.tti7.1Çlo das in5tituíçiks
que tenham s.:u ccntrcle ~dquindo com base nesta Mcdidn l'roviscria. das que tcn~ suas

açõcs dcsapropri.ldas. conforme: as dispoSlçócs do D«rcto-tCI n~ :!.:;::!: I. de l'lS7. e de outnl~ ins.tnuiç~

fmanccir:a.s iPcluidas no Programa :O.:;cton.:.l de OcscstJtiZ:tç;:o,
uqurada igualdade de eondíçõcs o todos os eone:om:ntes

~erla

feira mcdiamc ofcr= public:a.

Art. 19 Os pro=s de printi.t:IÇ3o ou capit~.li:t.1çio prC'<'t~os nesra Medid:~. ProviJCria.
poderio comcmp!ar a pan<c:p:lç:!o d~ Cmj'lft::!;~dos das trut1tu1çlles Jin;'ln<;CH'11S obje(o dos mcaacmadas

,.,..,.,,

Art. :!0. O regime de :tdmimstr:lo;ão cspec:bl tcmpor.lria a que mej11m submctidu
instituio;ae. tinano:ins tst1du.1.1S podc:n SCT prorro~do, por ué 1SO dt:S. cm :~djçllo .10t pmms previsto•

no Oeefcco-Lci n• :!.321. de 1987. se a respectiva Unid:de da Fcdcraçio uver firmado, r:ocn o Governo
Fcdcnl pn:nocolo plr& a lmplcmcnl:.çio das medidas preV!St.lS nesta. Medido Proviscm.. ou se a
inniwiçJo financ:cir:t estiver cm processo de pnvMi~. dcvidafllCI'1tC ajustado com o Banco Central. do
Brasil.
Art. 21. :-lo procC$SO de n::duçlo da panicip:I.ÇAo do sctor público C11adual na alividade
financeira baru:an::.. a L'ni~ podcra auton:u u mst11uicó~s linanccir.IS fcdcr.us 1 asruT!IIr os pantvos
lkt1d.OS.JUirt'0

aO publiCO

:JCI3S 11'1SI111l1C(l~ t'1n:1,nCCIUS

CSIJ..;U:!.,$,

§ 1• A Un~o assegurara õl lnsti!uiç.io firnmccira fedc:r:ll que a~sumir os. p:usivo5 junto ao
püblieo a equaliaçlo da dt[erença cUstente c:n1rc o valor rco:bido da institmç~o Cinanceira esfldual cm
d~ ela opcr.>'f'lo c ~ v:~~ler .1 ii'C!' pago ao 6.1nco Ccncrd do D~l ~lo' r.:cursos obcidos cm linfQ

de fm&neiamento c:spedtic::t para dar supcne aos passivos am.1mido1

§ 'Z" Oscr6:1itos d.l Unilo dcconaucs da aplieaçSo do di~f'OSto no pani.;r:a.ro anterior sio
de responsa.bilicbdc do controlador, por força do dispo$1o n;u Lcis n21 6 024, de 13 de março de 1974,
6.~. de tS de dezembro de [<;176. c 9 447. de 14 de març_o de 1997, podendo:. Unilo rcfinanQir a
divida nos termos da Medida Provisória n1 I 560-4, de 1Sdc :tbrill997
~

J• A eqtCliuçilo de que t!'ala o § 1• obsc:rvvá o previsto no nn. 91

Art. 22. O P\lder C.-.:ecytivo regul:untf!tari o dispcsto nesta. Medida Provisória.
[- aprovaç:l.o, pelo B:uteo Cennal do Bruil de projeto de s.,nc::~mento da instiwiçlo
financcra que ncccwioamcnte inclua sua capltaúzaçio e rnudUIÇI.s em seu !lSICfla de ges~lo capua de
assegunr :R.t& proflSStonaliuçlo:
II- parecer Cavoravd da Secretaria do Tesouro Nacional do

Ministéri~

Art. 23. Ficam c~ldados os aros
rfll,556-9, de 11 de abril de 1997.

da Fazenda qtW\tO

pnticaclo1 com base

na

Medida Provisória

Att. 24. Ena Medida Provisória crnra. cm visor na data de SUl pubiÍC&Çlo.

=~~~ti:,~~~~ do EsW!o c.omro!ador com o esforço exiwdo pc!~ projdo de

Bruilia.. 9 de

.W.O

de 1997: 176' dollndepcndêncil c I()!)I da R.cp.iblica

Art. ~ A Umào p:1g1n u &!liiiSÍi;Ocs de contf'ote c de C!iános c ccneedcri. os
fin2nCUme:\los de que tnta o .m. ~·. com utulos do Tesouro ~~on:tl 01.1 mediante sca.tritiuçlc du
o~ cem pr:l%0 de ressatc C:Juro5 estU!elecldos cm ato do Mmistro de Estado da Fucndt. ouvido
o Mimstcrio do PIAnejamCI'!tO e O•rçamenlo
:\IEDID•.\ PROY1SORL\ :-1'

Pariynfo unico Os lttulos do Tescuro Nacíonal emitidos rtes termos do u.put deste
m:~go, quando detidos por msutuiçóc:s fina.1e0ru. poder.io ser trocados por titulas de cmtSSio do Banco
Ccnual do Brasd, em condições 8 serem esu.beleodu pelo Cons-elho Mont~~rio Naconal,

Art. I I. Na htpótcse do incis~ I! do an. 41, o n::sult:u:lo liquido da privatizaç.lo da
msutuiçJo linancetra ~ ut1hZõ1do pela Unt!o na qu11ar;ão to:nl ou parc1al do fi!WICUimento ou
refinanaamctr~o concedido com

base: nesta Medida Provl!.Oria

Art. 12. Podcra ICf eu:rt1da por pc:1:101 juridica.. a crit~o do llanco Ccmnd do Brull, a
ge::sdo du imocituiçOcs fin;!.IICC!ras que tcnh.1m seu controle lldquir1do n:1. fontlll. do ar.. J•. ii'ICIJO I, bcln
assim dat~uclu que tcnh~m suas açües dc:s:t.propruda$. conforme u dispcn1~&::s do ~o-l.cl rf- 2.321.
de 1qg7

A."''.

ll O firnmci11mcnto ou refinanct:tmcnto «~acedido com buc nesta. Medida
Provtscma devera. contar eom õ1dcqwd:u g~ranuu ou comnparmu, que incluirão, obrigacori&me!ICC. &
VlfiO.II&;to dereecuas propnuc dos rccunos de ~uc tl'lltames ans. lSS, 157 c 159, inaso I, lctt& "a", c
~n.aso _11, da Consmu1ç.1o. bem us11D. quando íor o c.aso, aç~ repre1emauvu do contrOle acionirio da
t!'lllllutÇ.io lin&~"~Car&

M. 14 O, con1ratos de tin&noamento ou refin:tnciomcmo de que m.cu. esta Medida.
Provisorl.a c!cverlo prever, alr:m das g:uantla.s c eonm.g:n·amias rcfcrid;u no 1111ga antcrio!"
I ·estar o Tesouro N:~c::1onal autcruado a sacar, ~ cuo de inlldimplcmcmo, comra. as
c::omubancuiu dcpos11an:u das rccct~u proçmas c recun~n de que lrata o aniso merior, o montante
dcs valares n.lo pagcn. c:om os acrci:sclmos lcgats c comraruais;
II· que os lJ3~mentos deles dccorrmtes n!o estarão sujci1os a limiic:s cst&bc!ecidos cm
ler, resolucio ou ll:SlJWncntc postcncres a sua cclcbtaçlo;

15 A c:);c:lusivo cn.terio da Um!o, poderio ser rceebidcs bens, direitos c &ÇÓCS de
propnedade de ~nid:!dc ela feder.lÇjo cm daçto em pagamento das d1V1d:1s cor.t~1du "" ferm1 desta
Medtda ProVlltln&-

:~

DE

:.\:~

DEI99"1,

O PRESIDENTE. DA REPi!BUC.\. no \1$0 da atnbulç;te cu~ lh~ confere o a:! ~ r1a
COIISiiru!ç:io, :uiou.a ~e ~cdilb. PI'O\'JStlftl. com :'orça de \C!

An I' F~CJ :r. UnWl. r.o imbtto do Pro~. de .-\po1o a fl~n.mnaç.to c :o AJuste
F'ISCII dos Esu.dos c nO$ tcrn\os desta Mechda. Provtsonz.autonuda. .l!e 30 iie IUMO de 1997, a

I • auurrur .a davida publica mobiliina dos Estados c do D~t:uo Federal, bem CORIO, ao
do Pooer Execu!IYC Federal ouuu obnpçóe$ deco!Ta'lles de opcnç6es de cn:dlto

~ cmeno
lfUniO CCII:h:rnO~

ri •IUSUallf os empn:stimos tomados pelo1 Estados c pelo Dumto federal junto' .. C.w:a
Eccnômica fcdcnJ.. com .1111puo na Rcsoluç.to n" 70, de 5 de dezembro de 1993, do SCDido Federal,
m~compenur, ao aclusiva criterio do Minmeno da fucnda. os crednos cntio
com cvcnnws crccbtos de naturc:z;l comrillual. l!qt.:J.aos. ermo~ c el!lgrvets. cirndos pc:!u
Urudaodc:!: da fccl~o comr.a a UIU1c.

U~Um~dos

(V- reimanctll.l' ns aedtcos óec~esda U.SU11t~O .l ouc u rc:'e:c o 1aCISO !, )Umamerne
com aiditos ul'lli.ados pcl.a L'rulo contra u Unidades da Fccler.aç.;io. ~ccs ol t.'(dusr.iO cntcno 110
Msnlstmo da fuexta

t 11 As dMd.as de qcc trata o mciso I ~;lo IC:ue!JS constn~idas ate 31 de março de 19% e
u que. consr.m.nd.a.s .apos css.a dua.. ccnsubstanctar."l 11mpies rol.1gc:n de W\,das ~nter~orcs
§ 21 ~Jo scr.io abn.noda.s peta assunçio " que se referem os tllCISOS l e fi. nem pelo
rdinanCiõiJ'llento a que se refere o mc.1io 1\'

f.l as obng1çocs on!_!tTUrt:tS de conm:uos de naturez.:~ mercrml,
blas ubr,gaçoes decorrente ae oper.~Çoc:;. com

li! -que, na hlpotcse de ~o transfcrêt1cia do ccn1rolc: tcton.:~rio da 1nstituiçlo ou da nlo
tr.~nsiormaç;lo tn'l mmtutç~o nào finMCCil'a. pelo menos cmqt~cnta par cento dos d!Viclcrnlos por cla
d1Str1bu1dos ao connola<.lor scr.io unlizados p3f'l a amoniZllçio d.1s obn{;llções financeiru prtVIstiS no
toncnto
M

DE

Esuoclcec cmc:no1 p;u~ 1 ~onsouciac:io. a :wuncõlc e o
rcrinancu.mcmo. p~1a Ln.tio. u.a dlndl [:Cbbt:.S mt.ll;ah;u~:a
c outru que espct~llc:a. ac rei!!OII$atnlidac!c aos Esuao~
e do Ommo fcdcraJ.

Art. 10. Pua efeito do d1sposto na alinea "b~ do inci!o I do art. 41• o alitnantC da
financctra repousaiõl ao Tesouro Nac:tonal. cm ate cinco dias uteis. os valores recebidos cm
moeda ccrrente ou tm !ttulos da div1d:a. pUblica fcdenil
insr.itui~o

Plri.sn.fo único Titules e cm::! nos nllo compreendidos no ~:1.11111 deste aniso. adnriridoa
como me.o de Pll:~ento da :1\tcruç!o da msmuu;;l.o tiTUncC'Ira. dcvc:r.l.o ser 1ubstituidos. pelo alicnurte,
por tllulos da divida pub~~ fedc:nl. pan. efC!to de JC'p&s$C ao Tesouro NaCional.

1.560-~.

Cll$ ol::ne~çoc~
L'rucl.:ldes
f'e:lcr.lt
~ara

~il

~ J~

~~

\• uper:zeocs Jutonzadu neste

Fe-Jcr.?.tJ"'
-

~~

orl;laru.mKJ~

Gn:tnCClfOS tntcmac.!ona•~.

retinanctacas pe:.l L'ntõio

Pro.:r:una ac
·

~rm:o ..l.:t~cnllcno

R.:csuururac:~.o,. ·tlc .>.,,u~1l:

1>>C;U.

.:o

ola~ct=ento,

~'ordado ~cm

\rt ~ n Pr<'l.:r~m~ ol~ ~~C,Ir".I!UI'.lC.lO ,. \IC 1.•\l'lc' r•,ç;lj ,,~m .:<I~ r>C«:ll\tl~
CJO:t. L'I\IÇll.<lC UJ 1~.:crJ,.;:o. ,untcn uon~.llcn:~memc met:l.~ vu ,urnpromt>>UI Uu:u!to a

o

~du
Gu\'cii'O

C'.llC1::rlCO~
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I • ,d&Vlc!J. !i11:meeor: ~ rerac:!.o a rt:e~lt:l noiJflla r=. RUL

II· rdUL!::Q:C

rln;111~e:r:u.

:1~m:mo.

III • .J=e$...""S cem

erm:nCidO .:amo

.1 ~;~~icreu:.:&

cn1re as recacas c descesas n!o

A:t. r A Uailo pod«i conamr tom íalrituiçlo linanccira !)IJbliQ fcócnl. os KrYicol de
agcxe 1lnm:cita p~mc:debraç:lo... ~o c eonttok das OOtlUU01 óc ~de qut
uu. ena MêtilCI. Pro11iióri.a, CUJ1 ~ suá. 110:1 termos dOI toatAtOl de
·
CUitCICla pdu Unicbdo da f~.
- -·--- -Art. <,iii O Minill:erio da Fueada. ax:aminhui. _is COIIIiu6ts de F'~ lb
dos
Dcputadoa c do Satldo Fcdeni cópia das ~ d.a ~ ~ ncst1. Medida

am.n.

runaon:m~mo Jlt.:oilco.

PruWáriL
·
An.IO, AUniiopodcra~uobripQtksltiiU!I:OduouC!I!IIiártílumdoTacuro
N'lcional, com fixma de coJoc.çlo. pram de rapace juros Cllabelcddo.l cm .:o do~ da Eado

~=:m~d~~· ann\'Dw•~dolrccunos;

pammorual.

VI • uesp~s ac: l:t".'esumcnto em rcl.lç5o a. RL?...

Art.U. A ft!Câta

Pan~r:uO un:<::o. Emende-se ccmo reeelt:l ltquu;l:~. real. pat:~. os efe&tofo Ce:ot.\

; _;.J.

?ro.,1SOrta.::. reo;cna. rc::m..::c:.1 m.lS do%e mC'lcs ;uuenores ao rru:s lml:l:Ua::unerne antcnor aquele cm ~ ..
esti'>"Cr 30UI'llrtilCI. -::<:c:nn:!::s u rKCUl 'Pr'O'VeiUentes ::se OJ?CnçCn:s ae aed.ttc. de ahcnaçio oc ten...- _
tnnltez:êncu vcuun:= ou oc ooac:ões r~l<l.u com o 1un CS~~CC~Iito de atendu despcu ele apta.
r. o ruo aos Estacas . .u transreretlc1u aos i\.h.uucp1os por p:W.1CIO~ç6ei c:cr.sutuaC!W$ c 1~

taxa minima de ~ per cerno ao ano,

~~~~~=~~~...!'m'::a:~
o~ drrprbdiOVCr& re~peetWJ.~."

Azt. 1~ ·F~a~~~ comralidad01
1.560-4, de IS deabclde 1997.

1:r P:~~ ~r.IC~I) do -.'3!or a ser rcfln:~nc:::~clo rc:iatt\'G a diV1da lll!lbiliiría. :~.S çoltdio;6es
nG c:aput poder:lo rc(TOa,:~r ::.:e 31 de: rn:u'~O de 1996

~c:t::tlt::o;.;l<J

;:o

con~to ~=

a
no

~c:r ~crin~n~:aao :~i:UI\'U
c:~put Tl..lJt:'!:::: retroa.:1r

:ctir..lnCl:u:lC!IIO. \)lJscn.·õH.Ja. .;.::Jmo bi!Ute.

~

pdo Sc!W10 !'tcer:U
.~ :i~

<J

.... pat~X~a a

~Cf

:mon=d.::. 1'1:1. :';)r:na ,;.,

~:-: o~

d.ic.a

:-=:u

.1

(n'608/97, na origem)

Urulo ucar cem os cvcrmw~

Seobores Membros do eoap:sso NaciOCII!.

i

! 2 ~amo :1 Wvid.1 lilunC"eln. (1.1 l:mdaé.c <la Fc!~cic for supenor a sua RLR .ani.W.
.J comrat:::. ae ~ctin::~.::~~::-r.to ~~~\·er:t. prc\'er o;:.u.: a t:ntd:t.d.: ..:a F.."'lenç;io.
prC'\1Sto~

.ti rt1o eua.:ra .:mmr novos utUlos ~ubhc::~ ~o m~<let mu:mc. c:tCCto nos QSciS
no .m J3 <.lu ~to J:u Ol~post~O~s <.:~o~rmuutti)IU.IS fr:t.,mDn:l$.

Jnt~rusmcs

r:tl some:ne "C'ICCr:t ..ontrllt ::ovls Ji·•tu:,. :-:awt•e ~moresnmos .:~ernos 'umo !
::n:mccuos t:::~m:~.cro::;:~ts. ,.,: ~u::ntm: .1~ :rn=.b rei:IU\.h : ~J,JCa tinanccr.t :-..1 tralctonl

~sUDc!cac:~ no Pro!,!C"aml.

Nos tcaDOS do artigo 61 da. Co_~ç!D F~. submeto .i elevada deli~ de
VOSIU Excdbx:W, .compclhado de .Exposiçlo de Motivos llo Sccbor Minístm de Estldo do
Planejamemo c Orçamcmo. o texto do prcjcro de lei que ..AutoriD. o Poder E=:utívo a llhrlr-aO-

O!çame:nto F~~-g~.~fil!o~~~~-~-tct-~-~?S_~_
do ~o da Fa:r.ez:da. _crédito SUE~ ~ ~O!' de RS 3~~~-000!.~_. ~_os ~ que

"'l""ifica".
Br:as:fli:.

e) llio poaetl&tnbutr :1. suas mmrw~Ocs linaru:~~ l :uhrun:maçio de urulos eswtu.s c
m".mu::tp~ JUW:o .a. CC!lU'ZlS llc: cuscoda de: utulcs c Y&lore:s mobilü.nos.
~ ~

de 1997; I7~da1odcpencli:aaa.e tCJ91-d&.Repub!K:a.

u:i.o

MENSAGEMN° 310, DE 1997-CN

poccr.l ser atualiucia de :r.cnrdo cem

r.:eo1eses ;!cs p~~ratcs :lntcnu:-es ~:Ibera
custos d~..orr:ntes 11c: suaao:1e.J.r;jo
4Y

atos pnticadas com lwc ~ Medida. ProviJóri& rf

À Comissão Mista de Planos, Orça·mentos Públicos e Fiscalização.

l> dcm:us obnpçóes, H
ate !'!O dias an«:nOrc:lõ a
o.l.t aprovaçjo do prococolo

disposto no~ I"
·~

01

Art. 1-4. Esta Medida Prcvisc.iria mra. em vigor n&.dat&. de sua public&çio,

Bruilia. 1S de

tii=Da:lr:~.S o;wcas cst:mc:u:c•ll.ls

q 2~ P::..-a .:OI.!l'3dci du ">'all)r
~ondieõ~s ::n:~r.c~.r:r.s ll.UICJ.i ~~r;,belec::d:ts

CODCitdldol aos!
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsectetaria de Coordenaçllo Legislativa do Congresso Nacional)

LEIN"9.438, DE26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício fmanceiro de 1997.
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

--cc----------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As
mensagens que acabam de ser lidas encaminham
os Projetes de Lei n2 s 5 e 6, de 1997-CN, serão despachadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n2 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação dos projetas:
- até 8/6: publicação e distribuição de avulsos;
- dia 16/6: prazo final para apresentação de
emendas;
-até 21/6: publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
-até 1/8: encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo prevista no art. 91, § 32, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias.
- Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1995, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que altera a
redação do art. 59 do Decreto-Lei n2 7.661, de 21 de
junho de 1945, que dispõe sobre falências;
-Projeto de Lei do Senado n2 129, de 1995, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes das comunidades dos
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e
- Projeto de Lei do Senado n2 255, de 1995, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que altera o
art. 1.216 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, bem como o inciso IV do
art. 82 e o caput do art. 22 da Lei n2 6.830, de 22 de
setembro de 1980.
As matérias foram aprovadas conclusivamente
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais.
Os Projetes vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n2 89, de 1993 (n2
1.497/91 , na Casa de origem), que institui, em todo o
território nacional, a notificação compulsória para os
casos de intoxicação humana por produtos e substâncias químicas ou agentes biológicos, que tenham
recebido atendimento hospitalar ou ambulatorial e dá
outras providências;
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-Projeto de Lei da Câmara n2 190, de 1993 (n2
2.816/92, na Casa de origem), que dispõe sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de nascimento;
- Projeto de Lei do Senado n2 136, de 1995, de
autoria do Senador Guilherme Palmeira, que dispõe
sobre a participação dos trabalhadores na gestão
das empresas e dá outras providências; e
-Projeto de Lei da Câmara n2 17, de 1997 (nº
1.435196, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a doar estoques públicos de alimentos, nas condições que menciona.
Ao projeto de Lei do Senado nº 136, de 1995,
foram oferecidas sete emendas que vão ao exame
da Comissão de Assuntos Sociais.
As demais matérias não receberam emendas e
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
São as seguintes as emendas oferecidas
EMENDAS (de plenário)

Oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº136, de 1995, que Dispõe sobre a
participação dos trabalhadores na gestão
das empresas e dá outras providências.
EMENDA N2 2- PLEN
Acrescentem-se ao parágrafo 22 do projeto as
seguintes alíneas:

d) convocar a representação dos trabalhadores a participar na decisão dos seguintes assuntos:
1. questões referentes à ordem da empresa e à conduta dos trabalhadores dentro
dela;
2. começo e fim do horário de trabalho
diário, incluindo os intervalos, assim como a
divisão do tempo de trabalho pelos diferentes dias da semana;
3. diminuição ou aumento temporário
do tempo de trabalho normal na empresa;
4. data, lugar e modo do pagamento
dos salários;
5. ela.Ooração de princípios gerais sobre as férias e do plano de férias;
6. introdução e aplicação de instalações técnicas que tenham como finalidade
controlar a conduta ou o rendimento dos trabalhadores;
7. forma, organização e administração
de instituições de caráter social, cujo raio de
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ação esteja limitado à empresa, à companhia ou ao consórcio;
·
8. moradia, alimentação e vestuário
oferecidos aos trabalhadores, tendo em vista a existência duma relação de trabalho, assim como a fixação geral das condições de
uso das mesmas;
9. questões referentes à fixação de salários, especialmente à elaboração de princípios de pagamento e à introdução e aplicação de novos métodos de pagamento, a,ssim
como sua alteração;
10. fixação das tabelas de prêmio ·e pagamentos semelhantes com base no rendimento do trabalho;
11. princípios acerca do sistema de
propostas dentro da empresa.
e) submeter à prévia consideração da
representação dos trabalhadores:
1. as intenções de admissão, agrupamento, reagrupamento e transferência, apresentando-lhe os necessários documentos de
candidatos e prestar informações acerca
das pessoas em causa;
2. toda demissão, comunicando-lhe os
motivos da dispensa, sob pena de ineficácia
da rescisão contratual, caso a consulta não
seja feita.
Justificação
A presente emenda apenas incorpora à proposição alguns elementos básicos da mais famosa e
tradicional Lei de Participação de Trabalhadores de
que se tem notícia no direito comparado: a lei constitucional de empresa da República Federal da Alemanha (Betriebsyerfassungsgesetz der Bundersrepublik Deutschlan), de 19 de janeiro de 1972. Os
princípios elencados são aqueles constantes dos parágrafos 87, 99 e 102 da referida legislação alemã e
que, sem sombra de dúvida, têm contribuído para o
bom entendimento entre o capital e o trabalho naquele País. Essa lei é considerada um dos pilares da
chamada economia social de mercado, introduzida
pelo ex-Chanceler Ludwig Erhard, quando ainda Ministro da Fazenda do Governo Adenauer, e nada impediria que também fosse considerada no Brasil
como fator de distencionamento entre patrões e empregados, em busca da prosperidade empresarial. É
notório que a integração do empregado à empresa
implica melhor produtividade e, conseqüentemente,
melhor desempenho e resultados, em termos de faturamento. para isso, impõe-se um efetivo sistema
de participação que não pode prescindir dos aspec-

tos supra relacionados.· Por isso, confiamos no acolhimento desta emenda.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senadora Benedita da Silva.
EMENDA N° 3- PLEN
Acrescenta-se ao caput do art. 32 , após 'entre
o empregador e' a expressão 'o sindicato representativo de'.

Justificação
A presente emenda tem por escopo corrigir falha de inconstitucionalidade no dispositivo em questão, tomando explícita a necessidade de que o sindicato profissional seja sujeito do processo negocial
tendente à criação da representação no local de trabalho, consoante o dispositivo no inciso VI do art. 82
da Constituição.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senadora Benedita da Silva
EMENDA N° 4- PLEN
Adicione-se ao§ 12 do art. 3° do projeto, após
'a participação mínima na gestão é a de" a expressão 'pelo menos•

Justificação
Embora esse dispositivo fale de participação
mínima, não é tautológica a adição pretendida, pois
o adjetivo mínima não diz respeito ao número da
representação de trabalhadores, mas às matérias
sujeitas ao processo de consulta, conforme se verifica no dispositivo seguinte. Por outro lado, nada obsta - ao contrário, deve-se isso estimular - que, no
exercício da autonomia normativa (negociação coletiva) possam as partes ajustar a representação mais
adequada às necessidades do capital e do trabalho.
A heteronomia normativa deve ser evitada, quando
as partes, por meios próprios e adequados, possam
entabular e ajustar regras mais consentâneas com
suas aspirações e possibilidades.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. - Senadora Benedita da Silva.
EMENDA Nº 5- PLEN
Suprima-se a alínea b do§ 22 , do art. 32 •

Justificação
É de ver que não poderia prosperar, no corpo
do projeto, disposição com tal amplitude e com objetivos tão mal definidos. Com efeito, é indispensável,
na formulação de exigência dessa natureza que sejam preestabelecidas as informações requeridas
com essa finalidade, eis que a redação com que se
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apresenta poderia criar problemas e dificuldades,
quanto ao seu atendimento. Ora, a expressão "vida
da empresa• é por demais ampla, sendo de notar
que poderá envolver observações reservadas, sigilos comerciais, que obviamente não devem ser objeto da referida requisição.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senador José Bianco.
EMENDA Ng 6- PLEN
Suprima-se o art. 42 do projeto, renumerandose os demais.
Justificação
Não há como prosperar esse dispositivo, em
face do disposto no inciso VI do art. 82 da Constituição Federal, razão pela qual impõe-se sua supressão.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senadora Benedita da Silva.
EMENDA N2 7- PLEN
Suprima-se o artigo 52 •
Justificação
Dispositivo despiciendo, além de indefinição do
preceito. Que direitos substantivos seriam os referidos? Igualmente, a que "regras legislativas• estariam
sujeitos os acordos coletivos? O artigo 52, com efeito, nada diz, nem adianta, quanto às suas conseqüências, sendo de ser rejeitado por sua forma difusa e inconclusiva. Deve, pois, ser suprimido do texto
do Projeto. Ainda assim, a justificação legislativa nenhuma referência faz ao mesmo, pelo que nada se
apreende sobre sua extensão e eficiência.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. - Senador José Bianco.
EMENDA N2 8- PLEN
Acrescente-se ao projeto, onde couber, o seguinte dispositivo:
Art. É vedada a dispensa arbitrária ou
sem justa causa do-empregado eleito para o
cargo de representação dos trabalhadores,
desde o registro de sua candidatura até um
ano após o final de seu mandato, se eleito, ou
até seis meses, caso não haja sido escolhido,
a contar da data de realização das eleições.
Justificação

É imperativo, para que o representante possa
exercer suas funções em plenitude, que goze de estabilidade provisória, como analogamente se reco-
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nhece ao dirigente sindical e ao ocupante de cargo
na comissão interna de prevenção de acidentes.
Sem essa proteção, a representação será mero simulacro de "democracia empresarial". Confiamos,
pois, no acolhimento da presente emenda, por suas
elevadas motivações.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. - Senadora Benedita ela Silva.
(Á Comissão de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que o Senador José
Eduardo Outra encaminhou à Mesa requerimento
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Decreto Legislativo n2 107, de 1996. A Presidência esclarece ao nobre Senador que a matéria, nos
termos do art. 216, IV, do Regimento Interno, encontra-se com sua tramitação interrompida, aguardando
resposta ao Requerimento n2 254, de 1997, aprovado pela Mesa em sua reunião de 22 de abril únimo,
que solicita informações ao Ministro de Estado da
Fazenda.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre- .
tálio em exercício, Senador Epitacio Cafeteira
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 379, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 160 do Regimento
Interno do Senado Federal, que a hora do expediente da Sessão Ordinária do dia 5 de novembro, seja
destinada à comemorar o "Dia da Cultura e Ciência
e o Dia do Cinema Brasileiro•.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senadora Beneclita da Silva - José Eduardo Outra Marina Silva - Eduardo Suplicy - Marluce Pinto Júnia Marise- Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - 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, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Epitacio Cafeteira.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 380, DE 1997
Requeiro, nos termos regimentais, seja o Projeto de Lei do Senado n2 136, de 1995, examinado,
além da Comissão constante no despacho inicial,
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Justificação
1. Preliminarmente, é necessário louvar as iniciativas, primeiro do atual Eminente Vice-Presidente,
à época Senador Marco Maciel e, depois, do nobre
Senador Guilherme Palmeira, em regular dois importantes institutos consagrados na Constituição Brasileira: a participação dos trabalhadores, em caráter
de excepcionalidade, na gestão da empresa (art. 7º,
XI), e a representação de um representante deles
junto aos seus empregadores.
2. A justificativa da Proposta inicial, transcrita
no Projeto em epígrafe, traduz, com precisão, a relevância da regulação de ambas as matérias.
3. Parece, no entanto, que por serem institutos
completamente distintos, a intenção de regulá-los
conjuntamente na lege ferenda pode acabar por
confundi-los e, como conseqüência, minimizar a importância e o impacto que cada um teria, por si só,
no avanço das relações entre empregados e empregadores.
4. Diz o art. 7º, XI, da Constituição:
"São diretos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
em~;~.resa, conforme definido em lei. •
Diz a Constituição, por sua vez, em seu art. 11:
•Art. 11 - Nas empresas de mais de
duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. •

5. Verifique-se que a participação dos trabalhadores na gestão da empresa, na forma constitucional, ocorre apenas excepcionalmente. O comando
constitucional nitidamente apenas a autoriza - e a
impõe - em situações de anormalidade.
Por sua vez, a representação dos empregados
junto à direção da empresa, na forma do transcrito
art. 11, deve ser constante, independente da situação conjuntural da empregadora. Deve fazer parte
da estrutura do relacionamento entre os empregados
e a empresa respectiva.
6. A intenção de regular institutos tão diversos,
data venia dos ilustres proponentes do projeto, acaba por confundi-los, tomando, inclusive, duvidosa a
constitucionalidade do Projeto.

Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. -José
Bianco.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será oportunamente incluído na Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 255, 11, c,
item 12, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
S. EJ<!I dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que me traz
à tribuna é um assunto da mais alta relevância para
o meu Estado. A 8ancaaa cio Amapá mobilizou-se
para trabalhar o Orçamento da União. Já estamos
chegando na metade do ano, e os projetas do governo estadual e os dos governos municipais estão em
fase_de conclusão.
Sr. Presidente, toda essa recessão, toda
essa situação que se apresenta grave deveu-se às
prioridades do Presidente Fernando Henrique, que
acredito sejam estratégicas, a médio e longo prazo. Sua Excelência, juntamente com sua equipe,
priorizou a estabilização da economia, priorizou as
reformas que pudessem ajustar e adequar o País
a todo esse processo de globalização. Nesses
quase dois anos e meio de governo, o Presidente
Fernando Henrique tem orientado suas ações no
sentido desse ajuste.
Agora, Sr. Presidente, já é o momento de reaquecermos a economia; já é o momento de se fazerem investimentos, para que a geração de empregos
possa fluir em todo o nosso País. Por isso, apelo ao
Presidente Fernando Henrique para que se execute
o Orçamento da União. Dessa fonna, poderemos
viabilizar as obras necessárias de infra-estrutura em
todo o território nacional.
Dentre as emendas de Bancada do Estado do
Amapá, apresentei uma - e ela foi acatada - no
sentido de viabilizarmos um pequeno linhão, um linha de transmissão de apenas 200Km, que sairia
da hidrelétrica Coaraci Nunes e atenderia aos Municípios de Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no
meu Estado. Essa E)menda, no valor de R$6 milhões, foi aprovada.
Encaminhei um documento ao presidente da
Eletronorte e ao Ministro de Minas e Energia, Raimundo de Brito, pedindo agilidade na viabilização do
projeto, já que tivemos o cuidado de alocar esses re-
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cursos de forma que a execução da obra fosse gerenciada pela Eletronorte, pois, no meu Estado, a
corrupção tem tomado conta da máquina administrativa. É um câncer, um mal terrível que tem assolado
quase todas as administrações públicas, com raras
exceções.
Sr. Presidente, energia é um bem fundamental.
Não acredito que o Governo deixe de se mobilizar
nesse sentido.
Recentemente, nós nos opusemos ao projeto
do Sivam - Sistema de Vigilância da Amazônia -,
que representava um investimento de milhões e milhões de dólares para se monitorarem dez aeronaves que voam de um extremo a outro. Com certeza,
esse projeto decorreu de imposição dos Estados
Unidos, que precisam de informações sobre a Amazônia - na imaginação americana, um possível futuro celeiro do tráfico.
Se esses recursos fossem investidos nos vários Estados da Região Amazónica - em energia,
em abastecimento de água, em aeroportos, em estradas, em infra-estrutura-, com certeza os resultados seriam melhores.
Portanto, faço um apelo ao Presidente Fernando Henrique, ao Ministro de Minas e Energia, Raimundo de Brito, e ao Presidente da Eletronorte, para
que se execute esse projeto o mais breve possíveL
Aqui estou na condição de representante do
Estado do Amapá e conto com o apoio de toda a minha Bancada para fazer este apelo, Sr. Presidente.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's. e
Srs. Senadores, os recentes escândalos ocorridos
no Pais estão a sinalizar o que poderá acontecer
nas eleições de 1998.
Se, para se aprovar o instituto da reeleição,
comprovou-se lamentável ocorrência de desvios de
finalidades, o que não ocorrerá para se garantir a
permanência no poder de determinados governantes? Existem representantes como o do meu Estado,
cujo Governo está contaminado pela corrupção e
pelo desvio de dinheiro público.
Há, pois, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a imperiosa necessidade de que a legislação
eleitoral de 1998 contenha dispositivos claros, determinados, que inibam o uso da máquina pública por
quem queira submeter-se novamente às umas.
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Estou trabalhando num projeto de lei a ser
apresentado nos próximos dias, contendo, entre outras, as seguintes proibições a quem queira recandiclatar-se a cargos do Potler Executivo, nos últimos
três meses que antecederem as eleições:
I .:_ o uso -de aeronaves-e -veículos oficiais, de
qualquer tipo;
11 - a realização de gastos com publicidades
institucionais;
III - a participação de candidatos em solenidades destinadas a inaugurações ou lançamentos de
obras •. projetas e programas;
IV -a presença de membros do Poder Executivo em eventos eleitorais;
V - a referência a candidatos, durante eventos
de natureza oficial, por membro do Poder Executivo;
VI - a divulgação, através de veículos de comunicação oficiais, de qualquer notícia sobre candidatos à Presidência, a prefeituras e a Governos de
Estado.
Essas medidas relacionam-se ao comportamento ético e legal, indispensável para a normalidade e moralidade do processo eleitoral. Se não forem
adotadas, será um Deus-nos-acuda, com desmandos de toda ordem, diante de um processo eleitoral
com certeza corrompido e corruptor.
Espero ter dos nobres Senadores e Senadoras
o apoio necessário para a sua implementação.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há mais
de um ano, o atual Governador do meu Estado não
faz outra coisa que não seja campanha. Ganhou o
GOlfemo e esqueceu-se de sair do palanque. Assim,
'udo o que se faz nesse Estado é em benefício de
campanha.
Não há obras construídas, e as poucas que a
nossa Bancada no Congresso tem conseguido realizar, ao serem inauguradas, apresentam palaques e
propagandas montadas pelo Governo, que sequer
tem direito de concorrer às reeleições.
Pelo que vejo nesta Casa, os Governadores terão esse direito até que se aprove uma lei regulamentando a situação.
Confiando nas Lideranças di:> Governo, estamos aprovando esse projeto como um todo. Espero
que, em seguida, se aprove uma lei adequada à situação, para que o dinheiro público não seja usado
em propaganda de quem quer que seja.
É muito difícil, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que um dos 35 ou 40 Senadores que daqui
devem sair para concorrer a cargo de Governador
de Estado, ganhando um salário de R$5.300, sem
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recebe;-sequer um 'litro-de gasolina nos Estados,
sem ter um carro à disposição ou qualquer funcionário para auxiliá-lo numa campanha, venha a ter condições de concorrer a uma eleição, competindo com
Governos corruptos que possuem todo um aparato
nas mãos: transporte gratuito, funcionários, segurança, documentos, publicidade.
Ainda ontem, o nobre Senador Osmar Dias
questionou, em seu pronunciamento, a maneira
como os recursos do Paraná estavam sendo usados
em propaganda. Também fiz um pronunciamento
denunciando o antro de corrupção existente na área
de mídia dos Governos. Disse, naquele momento,
que a moda atual não é 'meter a mão" para se adquirirem recursos fáceis em obras, até porque, ultimamente, não se constroem mais obras no País.
Agora é na formalidade de processos na área de pubiicidaae que os governos corruptos e sem compromissos roubam o dinheiro público.
No que se refere ao meu Estado, tira-se dinheiro destinado até aos aidéticos. Com a desculpa de
fazer propaganda para o combate à AIOS, o Governo do meu Estado sumiu com mais de R$900 mil- e
o governo está lá, impune. Por isso, faz-se necessária a aprovação de um projeto rigoroso para punir
aqueles que usarem os recursos públicos para se
reelegerem e se manterem no poder em detrimento
daqueles que têm voto e liderança. Mas o dinheiro
sempre fala mais alto.
Sr. Presidente, com a reeleição, aprovada com
está, a tendência é que os corruptos continuem no
poder.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma
preocupação dominante hoje na sociedade brasileira
reside exatamente no papel da imprensa, dos meios
de comunicação, naquilo que se convencionou chamar de mídia.
Não há um só cidadão brasileiro que não discuta esse problema ou essa solução, no pressuposto de que alguma medida deverá ser tomada na legislação do País com vistas a disciplinar, num clima
de liberdade e de responsabilidade, o papel da Imprensa nacional.
Em verdade, Sr. Presidente, não existe um só
lar neste País, por mais simples que seja, onde a mi-
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dia n·ão penetre. E cada cidadão brasileiro está infor- ·
mado de tudo o que se passa e acontece neste
País, tanto na vida pública como também no setor
privado, sobretudo nos meios empresariais.
Trata-se de uma atividade da mais absoluta
significação para a destinação de um país e para a
construção de uma nacionalidade. Não é preciso
buscar, na história, fatos relacionados com a Imprensa, nem nas biografias dos homens públicos gestos
referentes não só à liberdade de imprensa como
também ao combate à censura.
Ora, Sr. Presidente, tramita no Congresso Nacional, agora na Câmara, um projeto, que vem tendo
tramitação lenta, mas dele deve resultar uma decisão urgente e responsável por parte do Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, a AssoC:ação Mundial de Jor·
nais informa que, no ano passado, 32 jornalistas foram mortos e 180 estão presos em 22 países. Somente na última década, 500 jornalistas foram mortos no exercício da profissão por defenderem o direito à livre manifestação do pensamento e enfrentarem governos despóticos.
Em levantamento relativo ao ano passado, a
instituição norte-americana Freedom House concluiu
que não há liberdade de imprensa em 63 países; em
57 há liberdade apenas parcial, e que a atividade
dos jornalistas é livre em apenas 67 países. Ou seja,
na metade dos países do mundo não existe liberdade de imprensa: só existe liberdade, maior ou menor, na outra metade dos países.
Dentre os países onde não há liberdade de imprensa, a Turquia se destaca. Somente no ano passado, 78 profissionais foram processados e sentenciados, entre jornalistas e escritores.
Todos esses dados alarmantes foram divulgados ao mundo na abertura dos trabalhos do 502
Congresso Mundial da Indústria Jornalística, que se
realiza em Amsterdã, Holanda, com a participação
de delegados brasileiros.
Pelo menos mil pessoas, entre empresários de
comunicação e editores de jornais do mundo inteiro,
estão participando do evento, que se destina também
a premiar com a Pena de Ouro os profissionais de imprensa que se destacaram na resistência à censura.
Felizmente, Sr. Presidente, a redefinição democrática restabeleceu a plenitude da liberdade de
imprensa, trazendo-nos de volta um bem social de
valor inestimável.
No mundo da globalização e do predomínio da
eletrõnica, jornais e jornalistas não são apenas testemunhas e divulgadores da história: eles são parti-
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cipes ativos, atores destacados na construção da
sociedade. Ao mesmo tempo, enfrentam os desafios
inerentes à velocidade com que se processam as
mudanças no mundo da informação.
Uma das grandes indagações, tema de discussão no encontro de Amsterdã, na Holanda, é como a
informação chegará à sociedade no próximo milénio.
Na era da revolução digital, da interatividade e
do crescimento geométrico da Internet, viabilizar
uma parceria entre a mídia eletrônica e a imprensa é
primordial para que as pessoas continuem tendo
acesso a esses meios de comunicação.
Contudo, de nada adiantará dispor de modernos meios de comunicação eletrônica que garantam
cobertura instantânea e interativa a todos os fatos,
no contexto de uma verdadeira aldeia global, se a
censura substituir a liberdade de expressão.
Quando a nós, estamos avançando no caminho do aprimoramento da liberdade de imprensa.
Uma nova legislação está sendo discutida exaustivamente com a sociedade e no Congresso, especialmente os profissionais de imprensa, com o propósito
de aperfeiçoá-la e adequá-la aos verdadeiros interesses da coletividade.
A liberdade de expressão é, principalmente,
um direito dos cidadãos. A informação jamais deve
ser sonegada, qualquer que seja o pretexto, pois, se
assim o fizermos, estaremos impondo à sociedade
um padrão de informação distorcido e autoritário.
A liberdade com responsabilidade, essência de
uma justa e democrática legislação sobre o direito à
informação, é um inalienável instrumento que a sociedade utilizará na vanguarda da batalha pelo seu
crescimento material e espiritual no novo século que
se avizinha.
Ao saudarmos a realização do 5()2 Congresso
Mundial da Indústria Jornalística, que se realiza em
Amsterdã, na Holanda, reiteramos nossa posição de
fé na liberdade de imprensa e nossa convicção de
que só a prática ininterrupta constituirá elemento essencial ao desenvolvimento e ao progresso do povo
brasileiro.
Convém assinalar, Sr. Presidente, que o Brasil
passa, neste instante, por um espaço destinado à
discussão do papel da imprensa. Agora mesmo, fatos denunciados, através dos jornais, sobre ato de
corrupção na vida pública e política estão repercutindo no País de norte a sul. Conseqüentemente, temos o dever de aplaudir todos os jornalistas e homens de imprensa que se dedicam a investigar e a
divulgar, com todo interesse, todos os fatos anômalos que acontecem neste País, na vida pública e
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também no setor privado. É o papel da democracia e
nós o estamos exercendo com repercussão no Brasil inteiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, por 20
minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à tribuna ·
para defender a nossa instituição. Venho à tribuna
para defender métodos dignos, honestos e morais
que devem prevalecer, ou nesta Casa de leis, ou em
qualquer casa de leis do País, ou em qualquer setor
da Administração Pública brasileira. Venho à tribuna
porque nos últimos quinze dias uma campanha sórdida, mentirosa, caluniosa, está sendo levada a efeito pelo Governador Jaime Lemer, do Paraná.
Infelizmente, Sr. Presidente, o Paraná tem um
Governador mentiroso e pouco digno. Como não
gosto de falar sem provar, pretendo provar tudo o
que já falei e tudo o que vou falar desta tribuna.
Chegou o Governador a pagar, em horário nobre, no último domingo, inserções de três minutos,
em todos os principais canais de televisão do Paraná, para mentir ao povo do Paraná, como paga para
manter uma base de apoio ao seu governo medíocre, como paga para aparecer na imprensa estadual,
na nacional e na internacional, como paga para passar ao País urna idéia, uma imagem que está muito
distante da sua prática pouco digna.
Cercado por uma equipe que faz, porque ganha para isso, homenagens e mais homenagens que
rendem culto a uma imagem fabricada na mídia, o
Governador tenta passar a idéia de que o Senado
Federal está bloqueando os três empréstimos solicitados pelo Paraná, e que sou exatamente o Relator
dos mesmos. Vamos aos fatos, Sr. Presidente.
No ano de 1995, primeiro ano em que assumi o
Senado, recebi para relatar, das mãos do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos da época,
Senador Gilberto Miranda, um projeto de financiamento da Prefeitura de Curitiba. Estava Prefeito o
Sr. Rafael Greca, hoje Secretário de Planejamento.
Em tempo recorde, dei parecer favorável, porque estava acima de qualquer interesse político o interesse
dos curitlbanos, o interesse do Paraná. O projeto foi
aprovado com o voto de todos os Senadores, inclusive do Senador Roberto Requião.
Na seqüência, Sr. Presidente, recebi um outro
projeto, também do Presidente Gilberto Miranda, da
Comissão de Assuntos Econômicos, para relatar.
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tradas, que coloca as estradas vicinais e as estradas
rurais acima do nível das propriedades, para transformar as estradas;-ãrites corredoree de água~ em
distribuidores de água para as lavouras. Uma obra
copiada por muitos Estados e copiada até por outros
países, por inaicaçãoaa FAO e do Banco MundiaL Quando recebi o projeto, senti que o Paraná
poderia continuar fazendo um programa com seriedade, Sr. Presidente. Por isso, embora o Governador Jaime Lemer e seus assessores mentirosos tenham se esquecido, dei o parecer favorável, porque
naquele momento ainda cabia o parecer favoráveL
Levaram quatro meses, Sr. Presidente, para
me responder uma argüição. Solicitei dados ao Governador e S. EJcl levou quatro meses. Porque é lerdo, porque é um Governador que tem preguiça e
que, por isso, demora müito- para tomar poSições e
providências. Solicitei em julho e recebi em novembro. Em novembro mesmo, fiz o relatório. Um requerimento apresentado pelo Senador Requião, que tinha conhecimento de fatos que eu não tinha, porque
senão não teria dado o parecer favorável, solicitou
ao Governador que mostrasse ao Senado aquilo que
Quando dei os pareceres favoráveis, a folha de
todos
os paranaenses têm o direito de conhecer: o
pessoal já consumia, em 1995, 72% - e mais de
que está sendo feito com o dinheiro do povo do Pa-·
80% em 1996 - das receitas líquidas. Várias são as
raná. Solicitou os termos do &.:::o1cç :.ssinado com a
razões, Sr. Presidente. O Governador, generoso
Renault. O Governador se negou a mostrar, porque
com os seus auxiliares mais próximos, aumentou, de
esconde, nesse acordo. :~'~·o -;~9 não pode revelar,
forma brutal, os salários daqueles que lhe batem palporque senão a sua imagem de honesto cai por
mas todos os dias; com isso, removeu-se o redutor e
água abaixo. Esconde o acordo do Senado como
ampliou-se a folha, de forma a tomar irreversível
esconde do povo do Paraná o que fez com o dinheipraticamente essa caminhada acelerada para a inro. Mas a imprensa divulgou o acordo de US$300
solvência do Estado do Paraná.
milhões para atrair uma montadora de automóveis,
Em julho de 1996 - o Senado se encontrava para servir de .comercial na televisão e muito mais,
em recesso branco, em função das eleições municipara alimentar o ego do Governador.
pais -, recebi novamente das mãos do Senador GilEssa empresa estrangeira, que, aliás, fechou sua
berto Miranda o projeto "Paraná 12 meses•. Não é
fábrica
na Bélgica, vem ao Paraná não porque o Goum projeto novo, não é um projeto criado pelo Governador
do Paraná tenha prestígio internacional como
vernador, que planta no País uma imagem que de
à
população, mas porque este Senado votou
vende
longe não possui, é o Paraná rural, que executamos
leis e instrumentos que abrem a economia e porque
nos dois governos em que fui secretário, do Álvaro e
do Requião, programa que com 149 milhões de dó- -- mais de 20 montadoras estão se instalando no País.
Na semana passada, ouvi o Senador José Serlares conseguiu fazer uma verdadeira revolução no
ra, pela televisão, dizer o seguinte: •conversei com
Estado, porque cada centavo dele chegou ao produmontadoras que vão se instalar no Paraná. Não postor rural, não ficou no meio do caminho, como aliás
so, por razões éticas, dizer qual, mas uma delas distem sido a regra do atual Governo. Chegou aos prose que não precisaria dos benefícios do Paraná para
dutores rurais para fazer o maior programa de delá se instalar. Afinal de contas, o Paraná está estrasenvolvimento rural da história do Paraná e, seguntegicamente
localizado no mercado que se forma no
do o Banco Mundial, da história do próprio Banco
Cone
Sul,
o
que
interessa a eles.
Mundial em projetas do gênero. Um programa que
Mas o Governador foi generoso, deu US$300
incorporou mais de duas mil microbacias com uma
milhões, sem juros e sem correção monetária, para
área de seis milhões de terras conservadas, que
que a empresa comece a pagar no ano 2.006. Não
criou uma tecnologia própria de readequação de es-

Estávamos, então, no mês de maio de 1996, vésperas das eleições municipais. Tratava-se de um projeto de 275 milhões, que não era um projeto criado no
Governo Jaime Lemer, mas um projeto criado nos
governos anteriores, do Álvaro Dias e do Roberto
Requião, que estava apenas sendo ampliado, complementado com aquele contrato solicitado ao BIRD.
De novo, sem levar em conta que aquela autorização do Senado poderia favorecer, como favoreceu,
o Governador, que usou politicamente o dinheiro. E
não apenas politicamente, beneficiou o Governador
nas eleições municipais em 1996. De novo, dei o parecer em tempo recorde, e aprovei, porque acima
dos interesses políticos estão os interesses do Paraná e do povo do Paraná.
Não houve, Sr. Presidente, cbservacão a!auma
do Govemaaor em relação a essas atitudes tomadas
pelos Senadores do Paraná e pelos Senadores da República, de todos os Estados. Mas a administração do
Paraná é tão medíocre, a administração do Paraná é
tão perdulária que o Estado caminha a passos largos
para a insolvência, para a quebradeira
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são dez anos de prazo, não; são dez anos de carência para começar a pagar! Pergunto a qualquer empresário ou trabalhador do Estado do Paraná: quem
recebeu do Governo empréstimo sem juros ou correção monetária?
É preciso dizer que, enquanto o Governador
dava a uma fábrica de automóveis dinheiro sem juros ou correção monetária, uma fábrica de tratares
demitia, a mais ou menos 1O quilômetros do local
onde será instalada a Renault, dois mil funcionários,
por falta absoluta de apoio do Governo. Acabaram
com todos os programas que executávamos, no
tempo em que eu era Secretário e o Senador Roberto Requião, Governador, com financiamentos para
aquisição de máquinas e equipamentos.
A fábrica de tratares instalou-se lá porque tinha
uma perspectiva de crescimento da agricultura do
Paraná. Mas o Governador, com a preguiça que tem
de ir ao interior e trabalhar, abandonou os agricultores e a agricultura do Paraná. Segundo ele, quer
transformar o perfil da economia do Estado, trazendo montadoras a preço de ouro, que está sendo
pago com o dinheiro do povo do Paraná.
O Sr. Gilberto Miranda - Permite-me V. ExA
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao
Senador Gilberto Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda - Senador Osmar
Dias, estamos ouvindo o relato de um assunto sobre
o qual esta Casa já deveria ter conhecimento, como
toda a Comissão de Assuntos Econômicos tem. V.
Ex" foi nomeado por mim Relator da primeira matéria que chegou e que tratava do financiamento externo pela Prefeitura do Paraná. Em 19 dias, ela foi relatada e aprovada na Comissão e no plenário do Senado. Depois disso, soubemos, pela imprensa, de algumas alusões, feitas pelo Sr. Rafael Greca, a respeito do Senado brasileiro, ou seja, de que esta
Casa vendia dificuldades para aprovar projetes. Na
CPI dos Precatórios do Senado, votamos um requerimento solicitando o comparecimento de S. s~ na
comissão. Prontamente, enviou-nos uma carta desmentindo tudo o que saía na imprensa. Nomeei V.
Ex", Senador Osmar Dias, para os dois outros projetes de financiamento. V. Ex" elaborou o relatório e
entregou-o. O Senador Roberto Requião falou sobre
a dificuldade em ver o contrato assinado com a Renault, fez as denúncias na Comissão e pediu que eu
entrasse em contato com o Governador. Depois disso- já faz quase um ano-, entrei em contato com o
Governador várias vezes, no Paraná e aqui em Brasília. Quando me procurou, marquei uma reunião da
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Comissão Especial para que viesse trazer o· contrato. Naquele dia, a Comissão seria presidida pelo Senador Osmar Dias, devido à impossibilidade do meu
comparecimento. Naquela ocasião, o Governador
traria o contrato, daria conhecimento ao Senador
Requião e nós poderíamos votar a matéria. Mas o
Governador do Paraná não compareceu; mandou o
Secretário da Fazenda e, pior ainda, Srs. Senadores, sem o contrato. Ou seja, S. Ex" negou a informação. Acredito que o Senado da República, que os
dois Senadores do Paraná estão sendo até bonzinhos demais com o Governador do Estado. S. Ex"s
poderiam ter solicitado ao Tribunal de Contas da
União que fizesse uma auditoria no Paraná em relação a esses contratos. Com certeza, aconteceria o
que já ocorreu em outros Estados da Federação que
deram excesso de incentivos. Mas S. Ex"s não fizeram isso; ao contrário, procuraram, esperaram, pediram, só faltaram implorar que o Governador mandasse o contrato. Na última vez em que falei com o
Governador, S. Ex" me disse que não poderia vir ao
Senado, que não poderia mandar o contrato e que
teria uma outra reunião em São Paulo. Até hoje,
nada aconteceu. O Banco Central, por sua vez, fez
uma análise superficial desse financiamento, com
ba.>e em 95, nos relatórios do Estado. Na penúltima
reunião da Comissão, dadas as denúncias feitas pelos dois Senadores do Paraná, solicitei que esses
dois projetes de financiamento voltassem ao Banco
Central para que fossem atualizados e, posteriormente, voltassem ao Senado. Não voltaram até agora. Penso que os Senadores do Paraná já esperaram demais. Se alguém deve uma explicação ao Senado, se alguém deve uma explicação ao Pafs é um
Governo que gasta US$105 bilhões em publicidade
no Estado; é um Governo que deixa, como falou V.
Ex", Senador Osmar Dias, fechar uma fábrica de tratares e que, até hoje, não mandou esse contrato
para o Senado. Tenho certeza, como membro titular
da Comissão e tendo ouvido outros Senadores, de
que eles não aprovarão se não fizerem o disclosure
desse contrato para o Senado, se não o mostrarem
efetivamente. Não entendo, como Senador, como
ex-Presidente da Comissão, por que o Governador
do Paraná esconde do Senado da República esse
contrato. Mas S. Ex" tem que tomá-lo público ou não
receberá o financiamento. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Gilberto Miranda, agradeço o depoimento de V. Ex", que era
Presidente da Comissão e, portanto, tem autoridade
para falar sobre o assunto. Mesmo porque o Governador tem falado muito do Senado. Diz que esta
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Casa discrimina o Paraná; que nós, Senadores, traímos aquele Estado e que somos os seus carrascos.
Mas acredito que o povo do meu Estado tem inteligência para perceber que quem o trai é quem pega
o seu dinheiro e dá para uma empresa estrangeira,
sem cobrar juros ou correção monetária; é quem tira
financiamentos do banco do Estado aos agricultores,
nos quais se cobrava equivalência/produto. Ou seja,
para este Governador, não há dinheiro para os agricultores, mas há para as empresas estrangeiras. S.
Ex" quer contratar empréstimos, pagando juros e
correção cambial, e quer convencer a população do
Estado de que nós estamos discriminando o Paraná.
A resposta veio hoje na Comissão de Assuntos
Económicos. Por iniciativa do Senador Vilson Kleinübing, a Comissão de Assuntos Económicos reagiu a
essas acusações caluniosas do Governador do Paraná e criou uma subcomissão para analisar os negócios que estão sendo feitos pelos Estados com as
montadoras. Talvez, em outros Estados, não esteja
acontecendo essa festa com champanhe francês,
mas, no Paraná, o problema é sério. Por isso se faz
necessária uma ação do Tribunal de Contas para
mostrar quanto foi dado pelo Governo do Paraná à
Renault, porque isso é doação, não é empréstimo sem juros e sem correção monetária não se empresta dinheiro em nenhum lugar do mundo.
Não sei se vou ter tempo, mas quero dar as razões técnicas e as razões morais, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre
Senador Osmar Dias, V. Ex§ dispõe de dois minutos.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, é impossível dar essas informações em dois minutos. O
assunto é muito grave. Por isso, solicitaria a compreensão de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Senador Osmar Dias, como de costume, a Mesa terá tolerância com V. Ex" e confia no seu critério para não
se exceder.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas, como queria dizer, estão jogando dinheiro
do povo do Paraná pelo ralo. Tenho aqui provas,
contratos de obras que não foram realizadas, mas
que foram pagas pelo Governo do Estado só para
ensejar, não o pagamento da empreiteira que deixou
de fazer a obra, mas para ensejar o recebimento,
por parte de algumas pessoas que estão emprestando apoio pago ao Governo do Estado, de comissões
e propinas que estão sendo pagas pelo Governador.
Ou seja, não se trata do pagamento de empreiteira
que deixou de fazer a obra, mas sim do recebimento
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por parte de algumas pessoas que estão emprestando apoio pago ao Governo do Paraná em troca de
comissões e propinas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero que o
Governador me processe na justiça. O Governador
está pagando propina sim, está pagando obra que
não foi realizada só para pagar comissão e está superfaturando obras que custavam R$3,5 mil no nosso Governo e que agora custam R$7.250,00 mil,
mas são executadas numa subempreitada por três.
É preciso que o Tribunal de Contas verifique, com o
Secretário de Agricultura do Paraná e com o Governador, o que está sendo feito com essa diferença.
Ein uma visita que o Governador fez à minha
casa, denunciei isso dizendo: "V. Ex" toma providências ou denuncio publicamente•. Estou cumprindo a
minha promessa, porque o Governador não cumpnu
a dele. Não verificou porque é conivente ou porque
participa desse racha.
O Sr. Roberto Requião - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com prazer, ouço V.
Ex".
O Sr. Roberto Requião - Senador Osmar
Dias, um dos patronos deste Senado da República,
Rui Barbosa, cujo busto ornamenta esta sala, chamaria o Governo do Estado do Paraná de um espaço de "roubania". Quando deixamos o Governo, algumas obras ficaram em andamento, por concluir.
Um exemplo gritante é a ponte sobre o Rio Paraná,
que liga a cidade de Guaíra à de Mundo Novo, no
Paraguai. Licitamos essa ponte por US$13,9 milhões
na época. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto
coiÓcados ficaram a uma distância do primeiro não
superior a US$250 mil. Então tínhamos quatro ou
cinco empreiteiras que fariam mais ou menos pelo
mesmo preço. Deixamos o governo e o Governador
Jaime Lerner deu um aditivo de US$14 milhões para
a construção da ponte. Um aditivo! Um aditivo que
dobrou o preço. Junto com o Exército Brasileiro
construímos uma ferrovia ligando Guarapuava à cidade de Cascavel. Um esforço bonito! Os batalhões
ferroviários trabalhando jurito com o Governo do Estado. O investimento, entre desapropriações e equipamentos, com recursos próprios ·do Estado, sem
nenhum tostão emprestado, foi de cerca de US$300
milhões. A estrada foi privatizada à maneira do Jaime Lemer. Numa espécie de leilão, onde participou
só uma empresa,-úma concessão por 30 anos foi
dada pelo valor de US$26 milhões, com três anos de
carência e 109 prestações iguais, sem correção. Foi
doada! Em 1996, o Governo do Estado gastou
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.R$105 rniihõés 874 mil, segundo dados que me foram fornecidos pelo Conselheiro Nestor Baptista, do
Tribunal de Contas. São Paulo gastou R$11 milhões.
O nosso governo, quando eu era o governador, gastou uma média de R$7,5 milhões por ano. V. Exª
sabe que perdíamos o sono achando que o investimento em comunicação era alto demais. De US$7,5
milhões, moeda estável, o gasto do Paraná saltou
para US$105 milhões 874 mil. Estamos tentando
exercer o nosso dever de fiscalização do Estado do
Paraná. A função precípua do Senado da República
é colocar limites no endividamento dos Estados e fiscalizar a forma com que esses endividamentos se
constituem. O Governador paga uma cadeia de televisão para fazer um comercial; no entanto, não para
dizer que prestará contas ao Senado e explicar por
que a folha, que estava em 58% da receita líquida
disponível, saltou para 98%. Esse comercial é pago
com dinheiro público, e o Governador aparece pessoalmente na televisão, repetidas vezes, em inserções de três minutos, numa propaganda evidente, para
dizer que os Senadores do Paraná traíram o Estado
e estão impedindo que o mesmo receba recursos.
Pretendo trazer à Comissão de Economia uma reprodução em fita desse comercial e comunicar ao
Ministério Público a agressão que os Senadores sofrem, uma tentativa de difamação, injúria e calúnia.
Acho que V. Ex" fará a mesma coisa. O Governo se
cercou de uma quadrilha que emitiu US$300 milhões
de debêntures na Banestado Leasing, pagando 21%
mais TJLP, mais 5,5% de comissão para a Boasafra
do Fausto Solano Pereira, Sr. Presidente, aquele
Fausto Solano Pereira do cheque do Dr. René, o
mesmo do esquema. E o financiador do Governo? O
tesoureiro da campanha, Sr. Mario Celso Petraglia,
que nomeia e demite no Estado é o mesmo do escândalo do futebol, o suposto comprador de juízes,
envolvido no escândalo dos cartolas brasileiros. No
entanto, o Paraná tem Senadores e não vamos permitir que nosso Estado se transforme numa Alagoas.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, eu sei
que o meu tempo já se encerrou, mas eu vou usar
da tolerância•...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Nobre
Senador, V. Ex" está tendo toda a tolerância. O seu
tempo está esgotado em mais de quatro minutos.
O SR_ OSMAR DIAS - É que, Sr. Presidente,
eu disse que iria provar o que estou falando.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Perfeitamente, mas eu queria adverti-lo que há 20 Senadores inscritos e que às 15h30min se iniciará a Ordem do Dia.

O SR. OSMAR DIAS -Sr. Presidente, é que tenho em mãos uma denúncia do Sindicato dos Funcionários da Secretaria da Agricultura do Paraná,
dando conta de que as obras estão superfaturadas e
que a Câmara de Vereadores de Mamborê, no Estado do Paraná, não aceitou os contratos feitos pelo
dobro do preço pelo Governo do Estado. São obras,
repito, muitas delas pagas - e, aqui, trago uma relação - e não realizadas.
Só para exemplificar e deixar registrado aqui,
para que não digam que estou inventando: um trecho de 11,23 quilómetros, na estrada para São João
do Caiuá, a estrada Hélio Doró, foi paga mas não foi
realizada - basta ir ao local e verificar. Entretanto, já
receberam pelo pagamento dela, e não foi um empreiteiro que recebeu. O Secil"etáno da Agricultura do
Paraná, que junto com o Governador coordena esse
processo, deve explicar quem recebeu.
A outra estrada - a dos índios - Orlando Bordim, na PR-467, de 12,85 quilómetros, foi paga,
igualmente, e não foi realizada. A estrada Moncalvo,
de 9,20 quilómetros- a estrada Pereira para o Matadouro - foi paga, também, e não foi realizada.
Há três maneiras de se desviar o dinheiro do
Estado nessas estradas: primeiro, superfaturando (e
todas estão superfaturadas); segundo, pagando e
não realizando; e, terceiro, pagando o preço superfaturado e subempreitando pela metade do preço. A
outra metade, evidentemente, fica nessa divisão que
o povo do Paraná desconhece e que estou denunciando desta tribuna, esperando que o Tribunal de
Contas do Paraná faça uma auditoria nas obras realizadas no Estado, porque vou denunciar ao Banco
Mundial o que está sendo feito com o seu dinheiro e
com o dinheiro do povo do Paraná, Sr. Presidente.
Não tive tempo de fazer as outras denúncias
hoje, mas terei tempo, porque tenho seis anos de
mandato e vou continuar denunciando pelos dois
anos que restam, ou menos que isso, o Governador
que mente ao povo do Paraná, porque tem um governo medíocre e paga para dizer o que não faz e
para não dizer o que faz, porque o que faz tem que
ficar escondido, como o acordo com a Renault.
O Senado reagiu, graças a Deus, e mostrou
que isto aqui não é, como o Prefeito de Curitiba disse, um "clube de amigos onde se aprova tudo". S.
Ex" disse, está nos jornais: "um clube de amigos
onde se aprova tudo e, portanto, é frescura dos Senadores do Paraná". Segundo S. Ex", seria a mesma coisa da Coca-Cola revelar o seu segredo. Muita
pretensão, Sr. Presidente! O dinheiro da Coca-Cola
é privado, ela não precisa revelar o segredo. Mas o

---------

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

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

··Governador Jãíme.Lemer, que tem preguiça para as
outras coisas, não pode ter preguiça para isso, não;
precisa revelar o que está sendo feito com o dinheiro
do povo do Paraná, porque agora, Sr. Presidente,
mexeram numa caixa de marimbondos grandes e todos os dias estarei cobrando isso.
Sr. Presidente, há um Senador pedindo aparte,
posso conceder?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Osmar Dias, lamento ser obrigado a lhe pedir
que não conceda esse aparte, porquanto a Mesa
não tem autoridade para modificar o Regimento. Não
posso ser liberal.
O SR. OSMAR DIAS - Só quero encerrar, Sr.
Presidente, dizendo que um funcionário demitido por
corrupção do Governo atual, porque assaltou uma
empresa da Secretaria de Agricultura e foi nomeado
para um cargo DAS-2 no dia 6 de maio, pelo Governador atual. Ele demitiu por corrupção e nomeou.
Ele gosta de ladrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há dois
oradores inscritos para uma comunicação inadiável.
Então, na forma do art. 158, § 22 , do Regimento Interno, prorrogo a Hora do Expediente por 10 minutos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Sebastião
Rocha, por 5 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCO-AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SJ"'!s e Srs. Senadores, na
quarta-feira da semana passada, registrei da tribuna
do Senado a minha repulsa à matéria publicada no
O Estado de S. Paulo, domingo dia 25 próximo passado, e também divulgada por outros jamais de
gra!lde circulação nacional, difamando e denegrindo
a Area de Livre Comércio Macapá e Santana ALCMS, no meu Estado do Amapá.
Nesta oportunidade, gostaria de ler uma nota
divulgada pelo setor empresarial do nosso Estado,
publicada no jornal O Dia, no dia 29 de maio de
1997. A nota busca também trazer a limpo a real situação da Zona de Livre Comércio de Macapá e
Santana, repudiando essa matéria danosa, não só
para o Estado do Amapá, mas para todo o seu povo.
A nota diz o seguinte:
•As Entidades Representativas do Comércio, da Indústria e da Agricultura do Estado do Amapá, em vista da reportagem produzida pela Agência Estado sobre a Área de
Livre Comércio Macapá e Santana ALCMS, publicada em jornais de grande cir-
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culação regional e nacional, nas edições de
domingo, dia 25 de maio passado, vem de
público manifestar o seu mais veemente repúdio à matéria, por considerá-la ofensiva à
honra e à dignidade do povo amapaense.
Associar a ALC ao tráfico de drogas,
prostituição infantil, contrabando de mercadorias e sonegação fiscal não é só não conhecer a realidade do nosso Estado, é também uma demonstração cabal de improbidade profissional e má-fé. Não há um só fato
na reportagem que justifique essa conclusão. Os emos grosseiros acerca da realidade factual deixam suspeita de que a matéria
deve ter sido feita de encomenda para atingir fins não confessáveis.
Como todo trabalho que não tem ccmpromisso com a verdade, esse não se pautou por qualquer regra do jornalismo sério.
As informações não combinam com os fatos. As generalizações são grosseiras. Não
há indicação de que qualquer dado tenha
sido checado. É tudo como se o único objetivo fosse fomnar uma idéia negativa sobre o
nosso Estado.
·
A grande preocupação é que, tendo
sido publicado em veiculas de elevado conceito e de grande penetração no público, a
reportagem foi lida por milhões de brasileiros
que assim foram conduzidos a formar uma
imagem falsa acerca de um dos poucos
exemplos da política oficial de incentivos fiscais que deu certo.
A ALCMS é um instrumento de desenvolvimento regional criado por lei e regulada
por regras muito rígidas que a monitoram
permanentemente. É uma leviandade veicular que o seu funcionamento se faz ao arrepio da ordem legal. Que existem problemas
não se pode negar, mas certamente o que
deve estar incomodando é a posição que o
Estado começa a assumir no cenário econômico e político do País.
É de se lastimar que uma agência de
notícias com tanto crédito não tenha percebido isso e seja levada a prestar um serviço
tão pouco edificante, contrário à verdade.
As entidades signatárias esperam, por
uma questão de justiça, que a própria agência se obrigue a restabelecer a verdade em
toda sua plenitude. Afinal, essa gente que,
no passado, pagou com o próprio sangue o

''..e::.:il

74

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

-------------------=-=~--~====

preço de ser brasileiro e que, no presente,
constrói com trabalho e dedicação, nesta
parte mais setentrional do País, um dos melhores Estados do Brasil, merece respeito".
Portanto, Sr. Presidente, assino embaixo o teor
desta nota e, mais uma vez, manifesto um intenso repúdio à matéria que tinha como fundamento principal
deneg~r a imagem do Estado do Amapá e do seu
povo. E lamentável que o Governo do Estado do Amapá não tenha se posicionado nesse episódio em defesa da Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana
Aliás, o Governo do nosso Estado tem se mostrado ausente nessa questão e, talvez em função
disso, estejam sendo abertas essas possibilidades
de que matérias como esta sejam lançadas. Porque
um Governo omisso na defesa de uma importante
fonte de recursos e de geração de empregos para o
nosso Estado, logicamente só pode permitir esse
tipo de vandalismo de um certo segmento da imprensa nacional.
Esse é, portanto, o veemente protesto que faço
desta tribuna, mais uma vez, exigindo que a Agência
Estado, que municiou o jornal O Estado de S.Paulo
e outros jornais brasileiros, responda a verdade e tenha mais respeito ao nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha
Lima, por 5 minutos.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
atraídas por uma legislação específica, destinada a
estimular as Regiões Norte e Nordeste, algumas empresas ali se instalam para gozarem desses benefícios, ora concedidos pela Sudene, Sudam ou pelos
próprios Estados através de legislação especial.
Muitas dessas empresas, eu diria a maioria delas, após o decurso do prazo da concessão dos benefícios, seja de incentivos fiscais ou mesmo de
isenção concedido pelos Estados, permanecem instaladas e até ampliam o seu raio de atividades. Outras - e ainda bem que são poucas ·, ao cabo do período em que gozam as isenções fiscais, encerram
as suas atividades e buscam benefícios em outras
regiões que lt":e proporcionem atrações desse porte.
E outras ainda, Sr. Presidente, fazem mais:
após o decurso do prazo e após terem gozado o benefício de isenção fiscal, encerram as suas atividades às escondidas, negando o fato aos governantes,
omitindo o lato à sociedade e ainda anunciando as
suas decisões de forma distorcida.

Isso ocorreu há poucos dias na minha cidade,
Campina Grande, onde a Indústria Azaléia de Calça·
dos, ali instalada há mais de dez anos, anunciava a
demissão de quase 500 empregados. E, ao ser interrogado sobre esse fato, negou ao Prefeito, negou ao
Governador do Estado, negou ao Secretário da Indústria e do Comércio e negou ao Presidente da
Companhia de Industrialização do Estado. Informava
apenas que estaria dando férias coletivas, porque
necessitava de prazos para substituir os equipamen·
tos obsoletos por outros mais modernos.
Imediatamente, no dia seguinte a essa informa·
ção, a empresa demitia quase 500 empregados, a
despeito do interesse demonstrado pelo Governador
do Estado, pelo Prefeito, pelo Sr. Secretário da ln·
dustria e do Comércio, que se deslocou até a cida·
de. A empresa, simplesmente, resolveu encerrar as
atividades, sem qualquer comunicação, como se
isso não trouxesse transtornos sociais para a cidade,
após o desemprego de quase 500 pessoas.
A Sudene, que tem legislação específica para
conceder benefícios fiscais a essas empresas, deve
evidentemente buscar modificar essa legislação de
forma mais rígida e rigorosa, para não permitir que
fatos dessa natureza se repitam. Não é a primeira
vez que acontece, pelo menos no meu Estado; não
é a primeira vez que, certamente, ocorre no Norte e
Nordeste do País. Mas fatos dessa natureza não podem se repetir. Urge que os próprios Governadores
da região elaborem· em· conjunto, em comum, uma
legislação para impedir procedimento desse porte,
desse tipo, e que a Nação possa conhecer o procedimento aético, o comportamento anti-social dos diretores dessa empresa, que receberam esses benefícios e adotaram esse comportamento.
Rca, Sr. Presidente, este registro e a sugestão
à Sudene e aos Governadores do Norte e do Nordeste para a modificação urgente da legislação que
trata dos incentivos fiscais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Levy Dias.
São lidos os seguintes:
OF/A/PSB/93197
Brasma, 3 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Pedro Valadares (titular) e Nilson Gibson (suplente) como membros da Comissão Mista
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t!estii1ada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n2 1565-5, de 28 de maio de 1997, que "altera
a legislação que rege o Salário-Educação, e dã outras ;:~ovidências•, em substituição aos jã indicados.
Atenciosamente, - Deputado Sérgio Guerra,
Líder.
OFICIO N2 915/L-PFU97
Brasília, 3 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Valdomiro Meger, como membro suplente, para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em substituição ao Deputado João
Maia.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 381, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 22, do art. 50, da
Constituição Federal, sejam solicitadas, ao Exm2 Sr.
Ministro de Estado do Trabalho, as seguintes informações sobre a gestão dos recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que
os dados a serem apresentados em valores pecuniários devem, concomitantemente, ter como referenciais as moedas Dólar e Real:
1) levantamento das receitas anuais do FGTS,
ano a ano, de cada Estado da Federação, de 1986 a
abril de 1997;
2) saldos disponíveis dos recursos oriundos do
FGTS no dia 12 de janeiro de cada ano, desde o ano
de 1986 a 12 de janeiro de 1997, Estado por Estado
da Federação;
3) discriminação do montante de recursos do
FGTS aplicado em cada modalidade de financiamento, ano a ano, pelos Estados da Federação, de
per si, no período de 1986 a abril de 1997;
4) Discriminação do retomo, em pecúnia, desses financiamentos aos cofres do agente operador
do FGTS - CEE, ano a ano, Estado por Estado da
Federação, desde 1986 a abril de 1997;
5) especificação da remuneração dos recursos
do FGTS aplicados, tendo em vista cada contrato de

financiamento, ano a ano, desde 1986 a abril de
1997, Estado por Estado da Federação;
6) montante de refinanciamentos atinentes aos
recursos do FGTS, Estado por Estado da Federação, no período indicado supra;
7) saldo dos recursos do FGTS de que dispunha
o agente operador- CF-em 12 de maio de 1997;
8) critérios aluais utilizados para aplicação do
FGTS em cada Estado da Federação, com especial
destaque para o Estado do Tocantins.
Justificação
O levantamento das informações discriminadas
tem por objetivo a elaboração de estudo sobre a
aplicação dos recursos do FGTS, de maneira a consubstanciar eventual proposição legislativa de aprimoramento dos critérios de aplicação dos recursos
desse Fundo, com vistas a que esta se proceda, no
tocante às regiões mais carentes do País, de forma
mais equânime e paritária.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997.- Senador João Rocha.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - 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. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 382, DE 1997
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n2 17, de 1997 (n 2 1.435/96, na Casa
de Origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos, nas condições que
menciona.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. José Eduardo Outra - Jader Barbalho - Sérgio Machado - Elcio Alvares - Francellno Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
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Dispõe sobre prazos para encerra·
mento de liquidações e extinções de ór·
gãos públicos e dá outras providíwews.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O ato que dispuser sobre liquidação ou
extinção de empresa ou de órgão público conterá,
necessariamente, definição de prazo para encerramento do respectivo processo, o qual não poderá
exceder de dois anos, a contar da designação do liquidante ou inventariante.
Parágrafo único. O liquidante ou inventariante será
exonerado ao final do prazo mencionado no caput, proibida a recondução além do máximo estipulado.
Art. 2 2 O ato referido no art. 12 disporá, ainda,
sobre:
I - o órgão público que deverá suceder a empresa ou órgão extinto em suas atribuições, se for o
caso;
11 - o órgão público que assumirá a representação judicial e extrajudicial após o encerramento
do processo de liquidação ou extinção;
III - a sub-rogação de obrigações, contratos vigentes e dívidas, incluindo o passivo trabalhista;
IV - a sub-rogação de direitos, contratos vigentes e créditos a receber;
V - a destinação de pessoal ativo e inativo,
acervo documental, acervo técnico, equipamentos,
instalações, bens móveis e imóveis bem como de
estoques;
VI - a destinação de dotações consignadas no
orçamento corrente;
VIl - a supervisão ministerial do processo de liquidação ou extinção bem como o órgão de controle
interno encarregado de sua fiscalização;
VIII - outras definições imprescindíveis ao rápido
andamento do processo de liquidação ou extinção.
Art. 3 2 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação aplicando-se, no que couber, aos processos em andamento.
Art. 4 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A experiência administrativa brasileira tem colocado em evidência as dificuldades e a lentidão
com que se processam as extinções de entidades
governamentais, sejam órgãos de direito público, sejam elas empresas, sujeitas ao rito determinado pela
Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
A opinião pública tem estranhado e cobrado,
com toda razão, o fato de que em alguns casos o

processo se prolongue por anos a fio, persistindo o
ente extinto como um cadáver insepulto, com centenas e às vezes milhares de funcionários, prédios,
veículos e tudo o mais, acarretando despesas inexplicáveis, já que as funções ou serviços antes prestados foram interrompidos.
Cada vez que o tema vem à baila, a tendência
normal é a de se responsabilizar os liquidantes e inventariantes pela demora, vislumbrando-se, sempre,
uma voluntariedade na lentidão, como forma de se
prolongarem situações pessoais vantajosas para
eles ou· para corporações atingidas pelo processo.
A proposição ora apresentada à consideração
dos ilustres pares não despreza essa possibilidade.
Assim é que a primeira regra sugerida diz respeito
ao prazo máximo que deverá ser observado na liquidação, o mesmo prazo pelo qual o dirigente poderá
permanecer como responsável, recebendo os estipêndios correspondentes. É visado, com isso, tolher
qualquer intenção de se prolongar indefinidamente o
processo a partir do desejo.de continuar percebendo
as vantagens salariais.
COntudo, se impõe prazo, importante também
é proporcionar condições para o desempenho da
missão. Por isso é que o art. 22 detei'IT'ina q·.Je a decisão política de se proceder à liqu:daçao ou extinção já traga, em seu bojo. todas as definições necessárias ao bom andamer.t:; : -; ;;rocesso. Isso é
importante, porque alega-E;: . -"a demora e os percalços devem-se em granae parte às indefinições
ofiCiais sobre direitos, obrigações, acervos, atribuições outras que contribuem para potencialiar as já
normais dificuldades que a burocracia impõe a qualquer empreendimento. Haveria, segundo se diz, uma
má vontade latente de outros órgãos em absorver
problemas do órgão extinto, o que não é hipótese a
ser descartada.
Pretende-se, assim, estabelecer regras claras,
tanto para o efetivo desenvolvimento, quanto para o
encerramento do processo de liquidação ou extinção
de entidades governamentais.
'
Sala das Sessões, 3 de junho de 1997. - Senador Júlio Campos
LEGISLAÇÃO CITADA

e

LEI N2 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por

ações.

.................................................................................................. .
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.)

------------------------
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.O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto
será publicado e remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.507-20, adotada
em 28 de maio de 1997 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, 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 §§ 42 e 52 do art. 2 2 da Resolução n 2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

BeiJo Parga
Francelina Pereira

Freitas Neto
RomeroJucã
PMDB

Jader Barbalho
Ney Suassuna

Gilvam Borges
Fernando Bezerra

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 28-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.511·11, adotada em 28 de
maio de 1997 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que 'dá nova redação ao art. 44 da Lei n2 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição
do incremento da conversão de áreas florestais em
áreas agrícolas na Região Norte e na parte norte da
Região Centro-Oeste, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSDB.
Beni Veras

Jefferson Péres.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Suplentes

Titulares
PFL

RomeroJucá
Jonas Pinheiro.

Bernardo Cabral
Odacir Soares

PTB
Valmir Campelo

PMDB

Emitia Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes.
PFL

Manoel Castro
Luciano Pizzatto

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Lúdio Coelho

Jefferson Péres.

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS).
Raimundo Santos
Ciro Nogueira

PPB

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Gonzaga Mota
Luís Roberto Ponte

Edinho Bez
Hermes Parcianello.

Veda Crusius

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

PFL

Silvio Torres.
Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado
PMN

Bosco França

Epitacio Cafeteira
Titulares

PSDB

Neiva Moreira

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Murilo Pinheiro
Maria Valadão

Rogério Silva
OsmirUma

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
João Thomé Mestrinho
- Mário Martins

José Priante
Confúcio Moura
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PSDB

Celso Russomanno

Luiz Fernando

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Neiva Moreira

Pedro Novais
Colbert Martins

Ricardo Rique
Pedro Yves
PSDB

José Machado
Sebastião Madeira

PV.
Fernando Gabeira
De acordo com ii Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
·
Dia 3-6-97- designação da Comissão Mista.
Dia 4-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97- prazo para recebimento de emen. das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 13-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 28-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n° 1.523-8, adotada
em 28 de maio de 1997 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis
n°s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5 2 do art. 2° da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

RomeroJucá
José Alves

Bello Parga
José Agripino

Neiva Moreira

José Machado.
PPB

Arnaldo Faria de Sá

PSDB
Artur da Távola

De acordo com a Resolução
1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 28-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.524-8, adotada em 28 de
maio de 1997, publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano e republicada em 2 de junho do corrente ano, que
"dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Titulares

Sebastião Rocha
PTB

Emília Fernandes

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Carlos Wilson

DEPUTADOS
Suplentes

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PFL
Roland Lavigne
Murilo Pinheiro

José Agripino
Bernardo Cabral

José Bianco
Freitas Neto

Valmir Campelo

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Eurico Miranda
n2

SENADORES
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Coutinho Jorge

Ceci Cunha

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

""'""'

Bloco (PMDBIPSD!PSL) .

Lael Varella
Luiz Moreira

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PTB

PFL
Raimundo Santos
Eliseu Moura

Antônio Joaquim Araujo
Magno Bacelar

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PSDS
Danilo de Castro

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Suplentes

Cláudio Chaves
Elton Rohnelt

Edson Silva

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Neiva Moreira

José Machado

Maurício Requião
Djalma de Almeida Cesar

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3·6-97- designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 7·6·97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 28-6·97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.565-5, adotada
em 28 de maio de 1997 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "altera a legislação que rege
o Salário-Educação, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5 2 do art. 2º da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
José Bianco
Romero Jucá
PMDB
Ney Suassuna
Marluce Pinto

Gerson Camata
João França
PSDB

Artur da Távola

Zé Gomes da Rocha
Darcísio Perondi

PSDB
Dunio Pisaneschi

Waldeck Omelas
Francelina Pereira

PFL
Aldir Cabral
Jairo Carneiro

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

PTB
Paulo Heslander

Emilia Fernandes

rrtulares

Neuto de Conto
José Aldemir

Roberto Valadão
Teté Bezerra

Titulares

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Coutinho Jorge

Alexandre Santos

Octávio Elísio

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

Neiva Moreira
PSB
Pedro Valadares

Nilson Gibson

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-6-97 - designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97 - instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 13-6-~7 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 11 1.571·2,
adotada em 28 de maio de 1997 e publicada no ·
dia 30 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre
amortização e parcelamento de dívidas oriundas
de contribuições sociais e outras importâncias
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e hospitais integrantes
do Sistema Único de Saúde - SUS, ou com este
contratados ou conveniados, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5° do art. 2 2 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
'
Suplentes

Titulares
PFL
Freitas Neto
Edison Lobão

RomeroJucá
. Júlio Campos
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúdio Coelho

JUNHO DE 1997

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Gilberto Miranda
Jonas Pinheiro
PMDB

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Jader Barbalho
Nabor Júnior

TitUlares

Suplentes

PSDB
Osmar Dias

Lúdio Coeiho

José Eduardo Outra

Sérgio Barcellos
Rogério Silva

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
José Luiz Clerot
Reginalino
Roberto Valadão
Neuto de Conto
PSDB
Roberto R~_ha

Regina Assumpção

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
José Machado

Titulares

Suplentes
PFL

João Mellão Neto
Manoel Castro

Valdomiro Meger
Hugo Rodrigues da Cunha

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Zaire Rezende
Sandro Mabel

Armando Abílio
Noel de Oliveira
PSDB

PL
José Egydio
2
De acordo com a Resolução n 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-6-97 - designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 13-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 28-6'-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.572-1, adotada em 28 de
maio de 1997 e publicada no dia 30 do mesmo més e
ano, que "dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e
dos benefícios da Previdéncia Social'.

Emilia Fernandes
DEPUTADOS

Welson Gasparini

Neiva Moreira

Sebastião Rocha
PTB

PFL
José Carlos Vieira
Ursicino Queiroz

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)

DEPUTADOS

Luiz Buaiz

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Jovair Arantes

Luciano Castro
Bloco (PT/PDTIPCdoB)

Neiva Moreira

José Machado
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-6-97 - designação da Comissão Mista
Dia 4-6-97 - instalação da Comissão Mista
Até 4-6-97 - prazo para recebimento de emen·
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 13-6-97- piazo final da Comissão Mista
Até 28-6-97- prazo no Congresso Nacional
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u :SH. t'HI::SIUt:.N 1 t:. (\:ieralao Melo)- Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-PTSE. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores,
como é do conhecimento desta Casa, no início do
ano de 1995, por iniciativa do Senador Pedro Simon,
foi encaminhado à Mesa requerimento para a criação da chamada CPI dos Corruptores, com número
regimental de assinaturas.
A instalação dessa CPI ficou dependendo da indicação de representantes de dois Partidos: o PSDB e
o PFL. Portanto, ela não foi instalada em função disso.
Em 15 de dezembro de 1995, a CPI foi arquivada, devido ao encerramento da sessão legislativa.
Em 8 de março de 1996, o Senador Pedro Simon, que foi o primeiro subscritor do requerimento,
apresentou recurso à Mesa solicitando que fosse desarquivado o requerimento de criação da CPI e também para que o Presidente do Senado, caso os Líderes dos dois Partidos não fizessem a indicação,
indicasse os representantes.
Essa reivindicação tinha base no Regimento
Comum do Congresso Nacional, que dá esse poder
ao Presidente do Senado.
A partir desse recurso, o então Presidente José
Samey acatou, em parte, o requerimento do Senador
Pedro Simon; S. Exª não acatou a parte que solicitava
que o Presidente da Casa fizesse as indicações pelos
Partidos, porque no seu entender isso não seria regimental, mas acatou o recurso no que dizia respeito ao
desarquivamento do requerimento da CPI.
De acordo com o Diário do Congresso de 15
de março de 1996, que reflete a sessão do dia 14 de
março, a partir da questão de ordem levantada pelo
Senador Pedro Simon, o Presidente respondeu:
A Presidência, considerando a argumentação do Senador Pedro Simon no seu
requerimento, e não desejando, de maneira
alguma, ser acusada de obstaculizar o andamento das suas comissões, defere, em
parte, o pretendido pelo nobre Senador,
para o fim de determinar o desarquivamento
desse requerimento, ao tempo em que recorre, ex officio, dessa sua decisão para
toda a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Na mesma sessão- do dia 14 de março-, foi
lido um comunicado da Presidência ao Plenário da
Casa, que eu passo a ler.
Senhores Senadores.
Na sessão realizada no dia 08 do corrente mês, o nobre Senador Pedro Simon
encaminhou à Mesa expediente cujo teor
consta de seu pronunciamento proferido naquela ocasião, recorrendo da decisão que
considerou extinta a Comissão Parlamentar
de Inquérito criada pelo Requerimento nº
402, de 1995, destinada a apurar denúncias
.sobre agentes corruptores, pretendendo,
portanto, seja aquela CPI convalidada.
A Presidência defere, em parte, o pretendido pelo nobre Senador, para o fim de
determinar o desarquivamento daquele requerimento, ao tempo em que recorre, ex
officio, desta decisão, sem efeito suspensivo, para a douta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Portanto, Sr. Presidente, considerando a decisão tomada pelo então Presidente da Casa, Senador José Samey, e considerando que até o momento a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
não se manifestou sobre o encaminhamento ex officio da decisão da Mesa, solicito à Presidência que
tome a mesma decisão que foi tomada no ano passado; ou seja, que desarquive o requerimento, sem
prejuízo do encaminhamento para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, pois a matéria já
está lá desde o dia 8 de março de 1996.
_, Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A rigor, V. Exª não apresentou questão de ordem.
Entretanto, em atenção a V. Exª e ao assunto a que
se referiu, a Presidência vai tratar da matéria junto
ao ex-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, hoje Ministro !ris Rezende, e junto
ao atual Presidente, Senador Bernardo Cabral, trazendo uma informação mais completa posteriormente a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Apenas
mais um esclarecimen~o. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Pois não.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A partir
dessas informações, a Presidência tomará decisão a
respeito da matéria?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Depois que tivermos essas informações, eu as darei a V. Exª, em primeiro lugar, e, posteriormente, ao
Plenário. Daí, então, tomaremos uma decisão de
acordo com o Plenário.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito abri·
gado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex'! tem a palavra, Senador Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB·MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Projeto de Resolução n• 42, de
autoria da Mesa, depois de examinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - lá aprovado e, posteriormente, aprovado pela Mesa -, está
apenas esperando a pauta para ser votado.
Não apenas os Senadores do meu Partido, mas
a quase totalidade da Casa deseja que V. ExA o inclua
na Ordem do Dia, até para nos organizarmos e organi·
zarmos os nossos gabinetes ainda neste mês.
Era essa a solicitação que eu desejava fazer a

v. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Vou examinar o pedido de V. Ex'! e, posteriormente, informarei V. Exª sobre a decisão.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço a
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 4, DE 1997
Segundo dia de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997 (n• 1/95, na Câmara
dos Deputados), que dá nova redação ao §
52 do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11
do art. 29, ao caput do art. n e ao art. 82
da Constituição Federal (reeleição) tendo
Parecer sob n2 127, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável à Proposta, com votos contrários
dos Senadores Antonio Carlos Valadares e
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Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador José Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará na 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. Transcorre, hoje, o segundo dia da discussão em segundo turno.
Em discussão a proposta.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. S.
Ex' dispõe de 1O minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO- PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. li, hoie, na imprensa.
que o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, que
se encontra na Europa nesses dias, resolveu propor
que o povo brasileiro discuta reformas políticas, dentre as quais a questão do número de representantes
do povo por Estado. Disse ainda que considera uma
boa idéia a consulta popular, o plebiscito ou o referendo para decisões de grande relevância.
Ora, Sr. Presidente, uma questão de extraordinária relevância para o destino da democracia no
Brasil, uma questão que está por romper com as
normas aceitas por todos os Constituintes, todas as
Constituições brasileiras, desde a Proclamação da
República, têm como característica o fato de não
permitir o direito de reeleição dos governantes. Estamos por quebrar esse princípio. Portanto, seria extremamente importante se aceitássemos o referendo
popular para confirmar ou não aquilo que estamos
por decidir esta semana.
A reeleição é matéria polémica, que ganhou
ainda maior importância por causa da decisão de se
aprovar ou não o direito de reeleição, em função da
denúncia, da pressão exercida pelo Palácio do Planalto, do conjunto de ministros junto aos diversos
Deputados Federais por ocasião das votações ocorridas na Câmara dos Deputados. O episódio culminou com a denúncia da compra de votos, com a
confissão de dois Deputados Federais - inclusive foram expulsos do PFL - de terem aceito R$200 mil
para votarem a favor do direito à reeleição.
Esse é um problema seriíssimo de violação da
dignidade do Congresso Nacional e envolve a apuração completa dos fatos. Acreditamos que deveria
haver uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar esses fatos - a Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados está tratando
da questão.

·::
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Há uma outra solução para o problema, de forma maior, de forma inclusive a podermos caminhar
na direção de uma solução consensual, que viria a
unificar a Nação, a ganhar o respeito democrático de
todos: o referendo popular para a decisão do direito
de reeleição.
Temos a proposta do Senador Pedro Simon,
que sugere o referendo popular para o direito de reeleição. Somos inteiramente favoráveis a essa proposição, ainda que eu esteja convencido de que não é
saudável para a democracia o direito de reeleição.
Alexis de Tocqueville ressaltou, em Democracia na
América, que, se de um lado poderia ser de bomsenso que um bom governante pudesse permanecer
no cargo, se essa fosse a vontade da maioria da população, de outro, poderia haver desvantagens muito grandes. Por que razão? Porque quando aquele
que está à frente de um governo tem como objetivo
principal a sua reeleição - a história o tem dito, e os
fatos estão aí para mostrar -, ele passa a utilizar o
seu poder extraordinário à frente da máquina administrativa e abusos passam a ser cometidos com freqüência. Então, é màis saudável para a democracia
não haver o direito de reeleição tanto de Presidente
quanto de Governadores e Prefeitos.
Mas há aqueles que sinceramente estão convencidos de que poderia haver o direito à reeleição.
A melhor forma de ultrapassarmos pacificamente,
com tranqüilidade, sem questionarmos a legitimidade da decisão da Câmara dos Deputados, é acordarmos a respeito da necessidade do Referendo. Na
semana passada, o Senador Pedro Simon ressaHou
que a base governamental preferiria que essa decisão fosse tomada com rapidez, que não se modificasse, portanto, a emenda tal como apreciada e votada pela Câmara dos Deputados. Sabemos que o
esforço da maioria governamental no Senado será
nessa direção.
A outra saída para o Presidente Fernando Henrique Cardoso seria sua própria iniciativa de acatar a
sugestão formulada em ofício encaminhado pelo Senador Pedro Simon ao Presidente da República e acredito - já encaminhada pelo Sr. Presidente do
Senado ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
- aliás, gostaria de saber se o ofício já chegou às
mãos do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Seria uma alternativa o Presidente da República encaminhar ao Congresso Nacional Proposta de
Emenda propondo referendo popular sobre o direito
de reeleição.
O que podemos avaliar, Sr. Presidente, é que,
uma vez encaminhada essa proposição, haverá um
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esforço conjunto da base governamental e da oposição para que o referendo popular sobre o direito de
reeleição seja tramitado o mais rapidamente possível. Essa seria uma maneira extremamente adequada. na.ta~se de uma proposição feliz do nobre Senador Pedro Simon.
Por ocasião do final do meu pronunciamento,
Sr. Presidente, seria próprio que o Sr. Senador Pedro Simon formulasse a pergunta que, a meu ver, é
do interesse de todos nós.
VoHando à questão, eu gostaria de saber se a
Presidência do Senado - na semana passada o nobre Senador Geraldo Melo interinamente encontrava-se na Presidência, mas hoje já está de volta o nobre Presidente Antonio Carlos Magalhães - entregou
ao Presidente a carta do Sr. Senador Pedro Simon
com a proposta tão lúcida de S. Exª, que é do interesse da pacificação do Brasil?
O Sr. Geraldo Melo- Permite V. Ex* prestar o
esclarecimento pedido?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Com muita honra
O Sr. Geraldo Melo - A carta do Senador Pedro Simon foi entregue ao Presidente da República
no mesmo dia em que o Senador passou às minhas
mãos na Presidência da Mesa.
O SR. EDUARDO SUPLlCY - Então, dada a
providência tão expedita do Presidente em exercício
e Vice-Presidente do Senado, Geraldo Melo, basta
aguardarmos a resposta do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Espero que, logo que chegue,
seja tomada pública, dada a relevância da questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS- (Bioco/PT-DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr&s e Srs. Senadores,
•A intriga e a corrupção são vícios naturais aos governos eletivos. Quando, porém, o
chefe de Estado pode ser reeleito, tais vícios
se estendem indefinidamente e comprometem
a própria existência do país. Quando um simples candidato quer vencer pela intriga, suas
manobras não poderiam exercer-se senão sobre um espaço circunscrito. Quando, pelo contrário, o chefe do Estado mesmo se põe em
luta, toma emprestada para o seu próprio uso
a força do governo.
No primeiro caso, é um homem com os
seus frágeis meios; no segundo, é o próprio
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Estado, com as suas imensas reservas, que
intriga e corrompe.
Quem diz isso não sou eu; quem disse isso foi
Alexis de Tocqueville, um dos maiores viajores do
século passado; aquele que previu, entre outras coisas, que os Estados Unidos e a União Soviética seriam neste século as duas grandes potências do
mundo.
Continua Alexis de Tocqueville, nos alertando a
respeito daquilo que ocorreu nos Estados Unidos. A
herança norte-americana, o fato de, ainda, os Estados Unidos estarem dilacerados, em parte, com a
separação e com a Guerra da Independência, fez os
Estados Unidos pensarem e praticaram a possibilidade de reeleição permanente, indefinida, infinita, do
Presidente da República dos Estadcs Unidos.

·o simples concidadão que emprega
111anobras culpáveis para chegar ao poder
não pode, senão de maneira indireta, prejudicar a prosperidade pública; se, porém, o
representante do Poder Executivo desce à
liça, o cuidado do Governo toma-se para ele
o interesse secundário; o interesse principal
é a sua eleição. As negociações, assim
como as leis passam a ser para ele nada
mais que combinações eleitorais; os lugares
tomam-se recompensas de serviços prestados não à nação, mas a seu chefe. Mesmo
que a ação do Governo não fosse sempre
contrária ao interesse do País, neste caso,
pelo menos, não mais lhe serviria. E, no entanto, ela é feita apenas para o seu uso.
É impossível considerar a marcha normal dos negócios de Estado nos Estados
Unidos sem perceber que o desejo de ser
reeleito domina os pensamentos do Presidente; que toda a política da sua administração tende para esse ponto, que as suas menores providências são subordinadas àquele
objetivo, sobretudo que, à medida em que
se aproxima o momento da crise, o interesse individual substitui-se no seu espírito ao
interesse geral. Por isso, o interesse da reeleição toma a influência corruptora dos governos seletivos mais extensa e mais perigosa. Tende a degradar a moral política do
povo e a substituir o patriotismo pela habilidade".
Essas palavras parecem saídas da consciência
profunda da sociedade brasileira. No entanto, são
palavras de advertência proferidas no século passa-

do pelo sábio Alexis de Tocqueville. Portanto, não
tenho dúvida de que a derrota de amanhã não será
a derrota do PT, não será a derrota do Bloco de
Oposição, não será a derrota dos partidos de oposição; a derrota de amanhã será a derrota do País, a
derrota da democracia, essa árvore tão tenra, tão
fraca, tão frágil que não poderá aguentar indubitavelmente a avalanche que vai partir do Governo reeleito
e do processo de reeleição, que utilizará tudo - as
emissoras, o poderio e, ainda mais, aquilo que já deveria ter sido sanado: essa contribuição através de
bônus eleitorais, que choverão, obviamente, nas cabeceiras do poder para desigualar, cada vez mais, a
disputa que deveria ser igual.
Portanto, não tenho dúvida alguma de que não
cerderemos sozinhos amanhã. O futuro do Brasil é
tai como o dos Estados Uniaos, cujas disposições
que permitiam a reeleição indefinida foram substituídas quando Franklin Delano Roosevelt conseguiu se
reeleger três vezes. Aí, então, foi reduzido esse direito para apenas duas reeleições.
No Brasil, não tenho dúvida alguma, essa presença do candidato Presidente da República na liça
eleitoral irá colocar um fim na democracia eleitoral
brasileira, que começa agora a respirar e a conquistar os seus pequenos espaços.
Gostaria de chamar a atenção para um trecho
do parecer do eminente Senador Francelino Pereira,
a respeito da emenda do Senador Carlos Patrocínio,
que pretendia mudar a data da posse.
Afirma o douto Senador Francelino Pereira: "A
emenda do nobre Senador Carlos Patrocínio afeta
dispositivos irreforrnáveis da Constituição, por alterar
a periodicidade da renovação dos mandatos além do
previsto na própria Constituição (art. 60, § 42 , 112)."
Ora, se não se pode mudar a data da posse,
pode-se mudar quem vai tomar a posse, quem vai
disputá-la e quanto tempo vai-se ficar na posse da
Presidência.
Portanto, são argumentos que apontam para
dois lados opostos e tão frágil é a estrutura que tenta
justificar essa constitucionalização do absurdo, que
vemos como se aplica a rigidez da interpretação,
como se aplica o temor de se mexer na Constituição
no que diz respeito, apenas, ao dia da posse. E
como se é ousado, atrevido, desabusado ao se praticar as transfo.rrnações que virão beneficiar, como diz
Alexis de Tocqueville, Sua Excelência, o Presidente
da República, na disputa individual, colocando toda
a máquina, todo o poder do Estado com o objetivo
de atingir a sua meta principal, que é a sua própria
reeleição.
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Portanto, amanhã, não seremos derrotados sozinhos.
A derrota é inexorável, inevitável, porque já é o
reflexo e o atestado da presença do Executivo nesta
Casa e de como, amanhã, o Executivo estará presente
em todos os palanques, em todos os lugares, onipresente- um dos atributos de Deus Todo-Poderoso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa de
amanhã, para a terceira e última sessão deliberativa
de discussão e conseqüente votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 72, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 373, de 1997- art. 336, b)
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n2 72, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n2 293, de 1997,
com voto contrário do Senador Laura Campos), que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao The Overseas Economic Cooperation Fund- OECF, no valor
equivalente a seis bilhões e vinte milhões de
ienes japoneses, destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do
Estado do Ceará.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando teve a sua discussão
encerrada.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
f1nal, que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N2 296, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 72, de 1997.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 72, de 1997, que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto a The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, no valor
equivalente a V6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses), destinado ao financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do Estado do Ceará.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de junho de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteRonaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Emília Fernandes - Lúdio Coelho.
ANEXO AO PARECER Nº 296, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aorovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto a The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, no valor
equivalente a 116.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses}, destinado ao financiamento parcial
do Projeto de Energia Eólica do Estado
do Ceará.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É autorizado o Estado do Ceará, nos
termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto a
The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF
(Fundo de Cooperação Económica Ultramarina), no
valor equivalente a até ~6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada destina-se ao financiamento parcial do Projeto
de Energia Eólica do Ceará, a ser executado pela
Companhia Energética do Ceará - COELCE.
Art. 22 É a União autorizada, nos termos da
Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a
conceder garantia à operação autorizada no artigo
anterior.
Art. 32 A operação de crédito será realizada
nas seguintes condições:
a) mutuário: Estado do Ceará;
b} mutuante: The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF (Fundo de Cooperação Económica Ultramarina); ·
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c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantidor: Estado do Ceará, mediante cotas de transferências constitucionais e receitas
próprias;
e) valor: ~6.020.000.000,00 (seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses), equivalentes a
R$53.724.888,00 (cinqüenta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito
reais), em duas tranches, sendo a tranche I de
~.242.000.000,00 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões de ienes japoneses), destinada
a financiamento de obras civis, e a tranche 11, de
lfl78.000.000,00 (setecentos e setenta e oito milhões
de ienes japoneses), destinada ao financiamento de
gastos com consultaria;
f) juros: 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre c saldo devedor do principal, a partir de caaa desembolso, exceto quando parte do empréstimo for
destacada por cobrir pagamentos a consultores,
caso em que a taxa de juros será de 2,3% a.a. (dois
inteiros e três décimos por cento ao ano) sobre a
parcela a ser destacada e a partir do respetivo desembolso;
g) juros de mora: 3,0% a.a. (três por cento ao
ano) acima da taxa operacional;
h) disponibilidade: sete anos a partir da data de
entrada em vigor do acordo de empréstimo;
i) destinação dos recursos: execução do Projeto de Construção de duas Usinas de Energia Eólica
no Estado do Ceará;
j) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e sete parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o período de carência de
sete anos;
- dos juros: semestralmente vencidos;
I) comissão de crédito: 0,1% ( um décimo por
cento) flat sobre cada desembolso, descontado do
valor total do empréstimo;
Art. 42 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contado da data de publicação desta Resolução.
Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final (Pausa).
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N241, DE 1997
. (Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento
Interno- Requerimento n2 368, de 1997)
Projeto de Resolucão n2 41. de 1997.
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que
acrescenta dispositivo à Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas respectivas autarquias, in·
clusive concessão de garantias, seus limites
e condições de autorização, e dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos.
Para proferimento de parecer, nos termos do
art. 346, III, do Regimento Interno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando foi retirada da
pa!Jia, nos termos do art.175, do Regimento Interno.
-· Nos termos do art. 140 do Regimento, designo
'o Senador Esperidião Amin para proferir parecer, em
substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr§s e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
gostaria de pedir, na forma que o Regimento faculta,
que V. ExB me concedesse 24 horas para poder
apresentar esse parecer na sessão deliberativa de
amanhã.
Se V. Ex" me conceder, juntamente com o Plenário, mais um pouco de atenção, gostaria de me
justificar da seguinte forma: recebi esse processo,
para relatar, no final da semana passada. Ele foi
apresentado pelo nosso Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Precatórios, Senador
Bernardo Cabral, na tentativa de antecipar a nossa
ida ao encontro de providências moralizadoras, no
caso, especificamente aquelas atinentes a leilão.
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Esse prazo relativamente pequeno que peço
nenhum prejuízo significará, porque já estamos tomando, em todos os processos que têm sido aprovados pelo Plenário do Senado, uma providência
assemelhada àquela proposta pelo Senador Bernardo Cabral.
De forma, Sr. Presidente, que com esta justificativa e considerando até a relevância da matéria,
peço que seja postergado por 24 horas o prazo para
apresentação do meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Regimento não ampara a solicitação de V. Exl'.
Entretanto, acho que em nome do processo de moralização que estamos tratando, em relação a títulos
públicos, seria de bom alvitre que o Plenário atendesse à solicitação de V. Exl', daí por que solicito ao
Plenário que aprove a solicitação do Senador Esperidião Amin.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria constará da pauta da Ordem do Dia
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- As matérias constantes dos itens 4 e 5 da Ordem
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
16h20min e volta a ser pública às
16h43min.)

São os seguintes os itens apreciados em sessão secreta:

-4MENSAGEM N2 68, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 68, de 1997 (n2 271/97,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor Ricardo Luiz Viana de Carvalho, Ministro
de Segunda Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do Zimbábue.

-5MENSAGEM N2 99, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 99, de 1997 {n2 509/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Marcos Castrioto de Azambuja, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Francesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A sessão volta a ser pública
Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 382, de 1997, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara n2 17, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à apreciação do Requerimento n2 379,
de 1997, lido no Expediente, de autoria da Senadora
Benedita da Silva e outros Senadores, solicitando
que a Hora do Expediente da sessão do dia 5 de novembro próximo, quarta-feira, seja dedicada a comemorar o Dia da Cultura e da Ciência e o Dia do Cinema Brasileiro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de 5 minutos, nos termos do art. 14, do Regimento
Interno.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, pediria a atenção do
Senado, porque, de qualquer forma, isso atinge a figura de cada Senador.
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repudiar - da forma mais eloqüente - parte do texto
da reportagem intitulada "Vale-Tudo Pela Zona Franca de Manaus•, na parte em que a mim diz re,.;;.;,:t~
e assinada pela profissional Mirian Guaraciaba.
Alise lê:
"A última cartada de Amazonino teria
sido dada pelo Senador Bernardo Cabral
(PMDB-AM), Presidente da CPI dos Títulos
Públicos, há pouco mais de um mês. Cabral
teria pedido uma reunião com os Ministros
da Fazenda, Pedro Malan: do Planejamento,
Antonio Kandir, e com o Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, para tratar do
relatório da CPI. •
Continua a reportagem:
"Segundo o relato de um dos participantes, feito à cúpula tucana, o Senador teria dito: Se Fernando Henrique honrar o
compromisso firmado com Amazonino em
relação à chefia da Suframa, o relatório final
não apontará o BO como um dos principais
responsáveis no escândalo dos precatórios. •
Chamo a atenção dos Senadores:
"(••. ) o relatório final não apontará o
Banco Central como um dos principais responsáveis no escândalo dos precatórios.
Passam pelo BC todos os processos que
autorizam essas operações financeiras pelos Estados. •
Sr. Presidente, meu repúdio é tanto maior porque,
em nenhum instante da minha vida pública, propus ou
insinuei qualquer barganha a quem quer que seja.
Nesse passo, quero dar conhecimento ao Plenário e ao País da Nota conjunta emitida pelos Ministros
Pedro Malan e Antônio Kandir, que dá bem a dimensão da irresponsabilidade da matéria
Hoje, pela manhã, recebi um telefonema do Ministro da Fazenda, que teve a delicadeza de tomar a
iniciativa, chamando-me a atenção para o fato e dizendo que estava emitindo uma nota conjunta com o
Ministro Kandir, para dar publicidade à imprensa, e
me enviou a cópia.
É a seguinte a nota:
"Nota de Esclarecimento
Com relação à matéria "Vale-Tudo
Pela Zona Franca de Manaus", publicada na
edição de hoje (316/97) do Correio Braziliense, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento têm a esclarecer o seguinte:

1. Durante o encontro entre os Ministros
da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento,
Antônio Kandir, o Governador do Estado do
Amazonas, Amazonino Mendes, e o Senador
Bernardo Cabral, não se tratou, em nenhum
mQmento, de questões relativas à Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos
e, portanto, da posição Banco Central no relatório daquela Comissão. A propósito, o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, não
esteve presente ao encontro.
2. O encontro limitou-se a questões relativas às finanças públicas do Estado do
Amazonas e à Zona Franca de Manaus. Em
nenhum momento se admitiu a substituição
do Sr. Mauro Costa pelo Sf-! Marlênio Ferreira, na Superintendência da Zo:1a Franca ae
Manaus.
3. Se a jornalista que assina a matéria
se tivesse dado ao trabalho de checar o teor
da reunião com os participantes, certamente
não teria transmitido aos seus leitores a
idéia absurda de que o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos
Públicos, Senador Bernardo Cabral, que
vem conduzindo com absoluta correção os
trabalhos daquela CPI, pudesse ter proposto
qualquer barganha envolvendo o relatório da
referida Comissão e a questão da Zona
Franca de Manaus.
Brasma, 3 de junho de 1997"
Apesar, Sr. Presidente, do veemente desmentido da NOTA, devo declarar aos meus eminentes Pares que não me quedarei inerte ante tão infamante
reportagem que atinge profundamente minha honorabilidade de Senador, razão pela qual tomarei as
providências judiciais que o caso comporta, tanto na
área penal, quanto na área cível.
É, por enquanto, o registro a ser feito.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão,
como Líder.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, não podia deixar de assomar à tribuna na tarde de hoje tendo em vista a circunstância
de que o Senador Bernardo Cabral, o honrado Senador Bernardo Cabral, é membro de meu Partido, o
Partido da Frente Liberal.
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· Tenho para mim que a nota conjunta, assinada
pelos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, já traz à tona a verdade dos fatos e coloca
uma pá de cal no assunto. Não haveria, portanto,
necessidade de eu me expressar aqui agora, mas o
faço para demonstrar que ficou bem claro que, em
nenhum momento, S. Ex" tratou do assunto referido
pelo Correio Braziliense. S. Ex" não mencionou a
substituição do Superintendente da Zona Franca de
Manaus, mas tratou, isso sim, de questões relativas
à sua situação financeira e às finanças públicas, de
maneira geral, do Estado do Amazonas.
De mais a mais, a nota traz a idéia de que o
Senador Bernardo Cabral apresentaria um relatório
excluindo o Banco Central da CPI dos Precatórios.
Ora, Sr. Presidente, ao que me consta, o Relator
não é o Senador Bernardo Cabral - este é o Presidente da CPI -, mas sim o Senador Roberto Requião, que também, ao que me consta, jamais se
deixaria influenciar em sua decisão final senão pelas
suas próprias convicções e pelos fatos emanados
dos autos e dos depoimentos que têm sido tomados
naquela CPI.
Para finalizar, trago o apoio e o endosso do
Senador Romeu Tuma, que gostaria de fazer suas
as minhas palavras. S. Ex", membro zeloso que é da
CPI dos Precatórios, disse que traz a sua solidariedade ao Senador Bernardo Cabral.
Creio, Sr. Presidente, que, neste momento, era
o que cumpria à Liderança do PFL dizer, somando a
solidariedade do Senador Vilson Kleinübing, que
acaba de decliná-la, como membro também atuante,
participante e sumamente responsável da CPI dos
Precatórios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDBIPR.
Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a respeito do pronunciamento do Senador Bernardo Cabral, tenho a dizer que S. Ex", por gentileza
e delicadeza, deixou de ler a continuação da matéria, na qual a jornalista afirmava que este Relator
não teria tido conhecimento da reunião. Realmente
não tive conhecimento da reunião porque ela não
existiu. O Senador Bernardo Cabral, pelo respeito
que tem a si mesmo e pelo respeito mútuo que mantemos - eu, Relator, e o Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão ·, jamais faria tal proposta
de barganha. Além do mais, essa proposta, como
disse com objetividade o Senador Hugo Napoleão,
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não poderia ser concretizada. O relatório da CPI
será produto da convicção deste Relator. Jamais,
sequer em conversas privadas ou pessoais, o Senador Bernardo Cabral se referiu ao relatório ou ao seu
teor, ou ainda, de qualquer forma tentou influir na
opinião do Relator.
Pela redução ao absurdo, a matéria é improvável. A hipótese da reunião para tratar desse assunto
é absolutamente inexistente. Solidarizo-me com o
Senador Bernardo Cabral e repudio, de forma dura e
definitiva, a matéria do Correio Braziliense.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência se associa às manifestações do Plenário endereçadas ao Senador Bernardo Cabral pela
sua correção em relação a este e outros assuntos
que estão sob a sua guarda. Daí por que dá pleno
apoio às palavras dos diversos oradores. O próprio
Senado se manifesta de pleno acordo com as suas
palavras e traduz, neste instante, uma demonstração
de apreço e de respeito à figura do Senador Bernardo Cabral.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
Vai falar V. Ex" como Líder do PTB?
A SRA. EMILIA FERNANDES- Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes, como Líder do PTB.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Como
Líder. Sem· revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
como integrante da CPI e representante do PTB,
gostaria de dizer que não há necessidade de repetir
o que foi dito pelos Senadores que me antecederam.
É importante que se registre a nossa solidariedade, a nossa posição, o nosso respeito e a nossa
admiração pela postura do Senador Bernardo Cabral
na Presidência da Comissão de Inquérito.
Portanto nos associamos às manifestações--dos representantes dos outros partidos.
A Srt Júnia Marise - Sr. Presidente, como Líder, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
-o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para uma comunicação inadiável, concedo a palavra
à nobre Senadora Júnia Marise, como líder do Bloco.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupei essa tribuna
duas vezes para trazer ao Senado a nossa preocu-
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pação" coni um problema que atinge de perto a população de Minas Gerais e, particularmente, a de Belo
Horizonte: a situação que se criou em tomo do Hospital da Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais.
Praticamente o único hospital universitário do
Estado, hospital-escola para os estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a instituição presta assistência médica a todas as pessoas de baixa renda. Para
isso, conta com recursos do Sistema Único de Saúde. O Hospital das Clínicas detém, inclusive, o privilégio de ser praticamente o único no Estado a realizar transplante de medula óssea.
Na semana passada conversei com o Ministro
da Saúde e lhe falei da preocuoacão não apenas
nossa, mas também da população Beio Horizonte e
de todo o Estado de Minas Gerais em razão do atraso do repasse dos recursos provenientes do SUS,
fator de equilíbrio econômico-financeiro na manutenção e sobrevivência do Hospital das Clínicas.
Este ano, o Hospital das Clínicas não recebeu
um centavo sequer dos recursos provenientes do
SUS, atrasados desde o ano passado. Este ano, o
Ministério da Saúde repassou os recursos referentes
aos meses do ano de 1996.
Hoje, a imprensa de Belo Horizonte destaca o
grau de preocupação de toda população de Belo Horizonte com o que ocorre com o Hospital das Clínicas.
O jornal O Estado de Minas traz em sua primeira página:
"Hospital das Clínicas Entra em Coma.
Faculdade de Medicina suspende aulas práticas por absoluta falta de recursos."
Diz mais:
•o Hospital das Clínicas entra hoje em
regime de estado de coma. A crise financeira que já obrigou o hospital a reduzir drasticamente o atendimento, deixa, a partir de
hoje, cerca de 1.400 alunos do curso de Medicina da Universidade Federal sem aulas. A
medida atinge todas as disciplinas do chamado ciclo profissional, que vai do 52 ao 122
período do curso. O objetivo da decisão é
preservar o nível da formação. Com a desativação gradativa do HC, os estudantes estão perdendo espaço de prática. •
Sr. Presidente, nessa mesma matéria ainda se
comenta esse assunto que está na pauta de toda a
imprensa de nosso Estado, mostrando, exatamente,
a situação a que chegou aquela instituição, sem que

JUNHO DE 1997

se tenha encontrado a solução desejada pela administração do hospital e por toda a população de Belo
Horizonte.
"A crise financeira do Hospital das Clínicas começou a matar, ontem, o curso de
Medicina, deixando em estado grave a formação de, pelo menos, 1 ,4 mil alunos do 52
ao 122 período".
Por isso quero mais uma vez enfatizar que,
apesar das promessas feitas pelo Governo, especialmente pelo Ministério da Saúde, até hoje, lamentavelmente, o Hospital das Clínicas não conseguiu
promover o seu equilíbrio econômico e financeiro.
Nesses últimos seis meses, o Serviço Único de Saúde não repassou um centavo sequeraos cofres daquele hospital. A emergência e a enfermana estão
fechadas; a área de leitos está praticamente desativada. Agora, a situação culminou com a Faculdade
de Medicina de Minas Gerais suspendendo suas aulas práticas no Hospital das Clínicas, por falta de
condições. São 1.400 alunos que, a partir de hoje,
não terão suas aulas práticas em razão da situação
caótica e do sucateamento a que chegou a saúde
em nosso Estado.
Estamos tentando uma audiência com o Ministro
da Educação, para levar àquele Ministério a reivindicação do hospital. No ano passado, em virtude do PDV,
cerca de 486 servidores pediram a sua aposentadoria,
e o Hospital das Clínicas teve que recompor seu quadro de funcionários, contratando médicos, enfermeiros
e servidores. Com a situação agravada pelas aposentadorias desses quase 500 servidores, a folha de pagamento teve um acréscimo de R$1 milhão por mês,
trazendo prejuízos para o equilíbrio econômico e financeiro do Hospital das Clínicas.
A nossa expectativa é que o Ministério da Saúde coloque em dia os repasses devidos ao Hospital
das Clínicas e que o Ministério da Educação determine imediatamente a contratação desses servidores
por parte da Universidade Federal de Minas Gerais,
para que aquele Hospital possa compor e equilibrar o
quadro salarial de médicos, enfermeiras e servidores e
volte à normalidade no seu funcionamento.
Com essas palavras, Sr. Presidente, mais uma
vez, fazemos um alerta ao Governo. A população de
Belo Horizonte iniciou a campanha "SOS Hospital
das Clínicas•, com cartazes e faixas demonstrando o
sentimento da população. O Governo não tem dinheiro para a saúde, não repassa dinheiro para o
Hospital das Clínicas, mas tem dinheiro para tapar o
rombo do sistema financeiro. Com essas compara-
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ções, a população de Belo Horizonte e de todo o Estado de Minas Gerais faz seu protesto e dá uma contribuição de R$1,00 para que o Hospital das Clínicas
possa voltar a atender à população de baixa renda
do nosso Estado. Essa a situação a que chegou
nosso País na área da saúde pública
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Guilherme Palmeira.
(Pausa)
Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes.
A SR 1 EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trago
hoje a esta Casa um tema que tem despertado extrema preocupação às fammas brasileiras e que já
foi motivo de um pronunciamento meu em novembro
do ano passado, quando adverti para a possibilidade
de chegarmos à situação verificada hoje.
Trata-se da denúncia feita pelo jornal Correio
Braziliense, do Distrito Federal, no último final de
semana, envolvendo a falta de vacinas na maioria
dos postos de saúde do País, particularmente a vacina tríplice, que previne o tétano, a coqueluche e a
difteria e a vacina contra a hepatite B.
De acordo com a matéria do jornal, "caso ocorra epidemia de uma dessas doenças nos próximos
dias, o governo não terá condições de proteger a população", pois o último lote de 1,022 milhão de doses da vacina tríplice, distribuído em 20 de maio, é
suficiente apenas para atender 15 dias de procura,
enquanto os estoques da vacina contra a hepatite 8
estão no fim".
A mesma matéria também informa que, segundo o Ministro da Saúde, Carlos Albuquerqce, o Governo já comprou 6 milhões de doses de vacina tríplice diretamente das fornecedoras da Organização
Panamericana de Saúde, que chegam ao Brasil em
10 de junho, mas que só estarão disponíveis para
utilização - este é o alerta que queremos fazer- em
30 ou até 60 dias, depois de liberadas pelo Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.
Diante de tais informações, chegamos à conclusão de que o País poderá ficar, no mínimo, cerca
de um mês sem vacinas, um período em que - Deus
nos livre disso! - milhares de brasileiros estarão submetidos a uma situação de risco, uma situação incompreensível para uma sociedade que acumulou
grandes conquistas no campo da educação e da
prevenção dessas doenças nos últimos anos.
Aliás, tal fato toma-se ainda mais difícil de explicar, se considerarmos que o ano de 1997.foi esco-
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lhido pelo Governo Federal como o Ano da Saúde,
e, o mais grave, que, desde 1960, pelo menos, nunca vivemos uma situação de tamanha dificuldade por
parte do Poder Público para atender essa demanda
-diga-se de passagem, mínima- da população brasileira.
No ano passado, mais exatamente na sessão
do dia 26 de novembro, eu trouxe a este Plenário
denúncia divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo,
dando conta das dificuldades vividas pelos laboratórios oficiais do País, em conseqüência da falta de
pagamento de cerca de R$48 milhões de reais, à
época , devidos pelo próprio Governo Federal aos
12 laboratórios estatais.
Naquela ocasião, advertimos para o fato de
que os laboratórios oficiais não poderiam estar submetidos a tais dificuldades, pois eram - e são - responsáveis pela produção de 50% dos medicamentos
distribuídos pela rede pública de saúde, e utilizados
no combate às doenças como AIOS, malária, tuberculose, diabetes, cólera, meningite, hipertensão arterial e leishmaniose, entre óutras.
Ainda, no mesmo pronunciamento, registrei
que, já naquele momento, faltavam vacinas contra a
hepatite B na maioria dos Estados e, também, vacina tríplice em 25 Estados da Federação, incluindo o
Rio Grande do Sul, onde cerca de 100 mil crianças
tinham deixado, por causa disso, de serem imunizadas contra a coqueluche, a difteria e o tétano.
Ao mesmo tempo em que apresentei os dados
e fiz o alerta para as conseqüências da continuidade
daquele quadro, encaminhei à Mesa do Senado Federal um requerimento de convocação do então Ministro Interino da Saúde, Dr. José Carlos Seixas,
para que viesse a esta Casa prestar informações a
respeito da situação do setor, bem como apresentar
as iniciativas que estariam sendo adotadas pelo Governo. Esse é o registro para o qual queremos chamar atenção.
Até hoje, em relação ao requerimento de audiência que apresentamos no ano, passado, não obtivemos a resposta do Ministério da Saúde, nenhum
telefonema ou correspondência, dando ciência das
medidas tomadas.
Paralelo à importância do assunto que estamos
tratando, quero registar a consideração que determinados Srs. Senadores têm, merecem e recebem dos
representantes diretos do Governo, que são os ministérios.
Algumas iniciativas, entretanto, foram tomadas
a respeito das dívidas, que foram pagas em parte,
contribuindo, sem dúvida, para impedir, naquele mo-
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mente, que os laboratórios oficiais paralisassem
completamente suas atividades, cem graves prejuí-

zos para o País.

·,

Nesse meio tempo, no entanto, a situação
agravou-se, chegando ao ponto de ocorrer a distribuição de vacinas contaminadas, provenientes da
Índia e da Suíça, que, aplicadas sem o devido exame de controle de qualidade, resultaram na morte de
crianças, segundo informações de vários órgãos da
Imprensa.
Agora, diante dessas novas informações, dando conta do mesmo tipo de dificuldade, acredito que
a sociedade brasileira, as instituições da área da
saúde e, especialmente, esta Casa não podem deixar de tratar o assunto com a gravidade que ele merece, pois estão em jogo vidas humanas, que não
podem estar sujeitas a tal ordem de problemas.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex'l um
aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES- Ouço V. EJ<ll
com prazer.
O Sr. Ramez Tebet- Senadora Emília Fernandes, tenho observado que o tema saúde tem sido
uma constante preocupação de V. Ex'l aqui nesta
Casa. V. Exª sempre tem enfocado o assunto com
muita propriedade e persistência. Quero, então, louvar essa persistência, pois acredito que um dos mais
graves, senão o mais grave problema que existe
hoje, no Brasil, é o problema da saúde. Agora mesmo estiveram reunidos no meu Estado, o Mato Grosso do Sul, o Governador e a maioria dos prefeitos,
louvando recursos que virão do Ministério da Saúde
para o combate à dengue. Estamos também necessitando, como todo o Brasil, de prioridade absoluta
no setor da saúde, a fim de eliminar as filas intermináveis nos hospitais, as mortes pela falta do pleno
atendimento, enfim, esse verdadeiro colapso que
está a exigir decisões do Senado da República,
como a que V. EJ<ll, como representante do Estado
do Rio Grande do Sul, vem adotando nesta Casa.
Penso que deveríamos continuar persistindo nisso,
para que possamos minorar um pouco o grave problema da saúde no Brasil. De todas as questões sociais, esta se sobreleva, como V. EJ<ll afirma, já que
diz respeito à vida das pessoas. E o problema é do
Brasil inteiro, não de um Estado ou de outro, ou de
um município ou de outro; é realmente um problema
que afeta toda a população brasileira. Quero, portanto, cumprimentar V. Exi e juntar a minha voz a sua
na busca de uma solução para este grave problema.
A SRA. EMIUA FERNANDES- Agradeço o aparte de V.~. que enriquece, sem dúvida, as nossas argu-
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mentações, sempre no sentido de buscar alternativas na linha da advertência, da prevenção. O que
realmente aconteceu com a saúde brasileira - e conÜi!.J<~ acontecendc[- é que a ela não se deu prioridade, não foi defi~ como compromisso de Governo
e da sociedade como um todo; então, chegou aonde
chegou. Essa situação atinge Estados, Municípios,
capitais. Recentemente, ouvimos aqui a Senadora
Júnia Marise, clamando, também, por recursos para
o hospital lá da sua capital de Minas Gerais.
Temos também recebido correspondências,
constantemente. Recentemente, uma cidade importante do Rio Grande do Sul estava com o seu hospital quase que liquidado, acabado. O que fez a nova
administração? Assumiu o compromisso, fez uma
campanha de SOS junto à comunidade, à classe
empresarial, recuperaram o hospital - estou me reiarindo ao hospital da cidade de Esteio, da região metropolitana de Porto Alegre - e abriram as suas portas, colocando-o novamente em condições de começar a atender a população daquela região. Todavia,
não há recursos para manter o hospital. Estão até
fazendo um apelo para que o Governo estude uma
forma de adiantar alguns recursos provenientes do
próprio SUS, para que possam manter o atendimento. A comunidade, com dinheiro do próprio bolso, já
o colocou em condições de funcionamento.
A sociedade não pode continuar sendo tratada
dessa forma. Não podemos continuar pedindo
R$1,00 para cada um, como foi aqui denunciado,
para que possa dar sobrevivência e condições aos
hospitais. Temos é que abraçar a questão da saúde
como prioridade de Governo e de País.
O Sr. Ramez Tebet - Em vez de ficar reclamando, Senadora Emitia, que venham os recursos e
que sejam distribuídas as vacinas. Está faltando até
vacina no Brasil. Esse é um fato de enorme gravidade. Não é possível, estamos virando o século! Estamos chegando ao ponto de interromper até aquilo
que vinha sendo realizado com alguma regularidade.
Em muitos lugares, há até falta de vacinas. Houve
um esforço enorme, por parte do Mato Grosso do
Sul, para receber as vacinas. Vamos recebê-las agora, para atender a todos os municípios. Foi imensa a
luta junto ao Ministério da Saúde para a liberação de
recursos para o combate da dengue. É inadmissível
ficar brigando por uma coisa que deveria chegar
automaticamente aos Estados, como o programa de
vacinação. Quero, mais uma vez, cumprimentar V.
Ex'l pela persistência e pela oportunidade com que
vem defendendo melhores condições de saúde para
a população brasileira.
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• . A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço,
ma1s uma vez, o aparte de V. Ex".
O Sr. José Bianco - Permite-~e V. Ex" um
aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES - Ouço com
prazer V. Exª.
O Sr. José Bianco - Quero reforçar as suas
palavras, eminente Senador Ramez Tebet, e cumprimentar V. Exª pela forma competente e brilhante
com que trata esse assunto. Na semana que passou, fiz eu também aqui um pronunciamento, procurando alertar as autoridades da saúde para uma decisão já tomada, no sentido de que ela seja reviSta,
. uma vez que a resolução do Ministério de extinguir
pura e simplesmente a Cerne, o INAN, operando
uma mudança muito profunda, na verdade, quase
que extinguindo também a Fundação Nacional de
Saúde. Em meu pronunciamento procuro alertar o
Sr. Ministro da Saúde e as demais autoridades do
setor no sentido de que não sei se para os Municípios do Estado que V. Exll tão bem representa, o Rio
Grande do Sul,. a Cerne, por exemplo, a Central de
Medicamento, tem tanta importância quanto para os
nossos municípios do Norte do País e creio que também para os do Centro-Oeste. Por que essa diferença? Nossos municípios são recém-criados, possuem
arrecadações absolutamente irrisórias, na realidade
chegam a ser ridículas, e não têm nenhuma condição de adquirir remédios para distribuir à população.
A alegação do Ministério é a de que acabando com
a Cerne os recursos serão repassados aos municípios para que estes façam a aquisição de remédios
e os distribuam à população. Ora, entendemos que
isso não passa de uma balela, o termo a ser usado é
esse mesmo, tal fato poderá até ocorrer no primeiro
ano, mas nos anos seguintes isso não mais acontecerá: ~os anos seguintes os municípios irão adquirir
remed1os por um preço muitíssimo mais caro, porque irão comprá-los no varejo, nas farmácias dos
municípios, pagando um preço muito mais alto do
que aquele que o Ministério tem condições de pagar.
Alega-se que há corrupção no sistema. Penso que
há de haver competência para o combate à corrupção e a punição dos corruptores com o maior rigor
que a lei determina. Fazemos um apelo ao Sr. Ministro, para que tenhamos pelo menos a possibilidade
de discutir, mais amiúde, essa questão. Se vão extinguir essas entidades e organismos, pelo menos,
devemos discutir uma forma de assegurar o pouco
remédio que hoje existe nas prateleiras dos nossos
postos de saúde e nos hospitais da Região Amazónica; certamente, esses são ainda originários da
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Cerne. No momento em que esses organismos forem extintos, preocupa-nos, sobremaneira, que nem
esse pouco medicamento lá existente possa conti·
nuar existindo. Cum_primento V. Exª peloseu pronunciamento. Estamos solidários ao posicionamento
de V. Ex!'.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço a V.
Ex" pelo seu aparte, que incorporo, com a maior satisfação, ao meu pronunciamento. Inclusive, quero registrar
a minha posição em relação ao que V. Exª explanou.
A preocupação de V. Exª também é a nossa:
Nesta ocasião, não trouxemos para o plenário desta
Casa essa discussão específica sobre a questão
das vacinas, mas é muito oportuno que V. Exª lembre esse assunto, alertando esta Casa para as medidas que o Governo tem o direito de tomar. Mas o
Governo deveria ampliar essa discussão. Associamo-nos a isso também.
A Central de Medicamentos é importante também para o Rio Grande do Sul, mesmo com todo o •
nosso nível de desenvolvimento. Clamamos ao Governo para que este troque idéias com o Congresso
Nacional, com as entidades e com a sociedade
como um todo. Isso não ocorreu no ano passado.
Desde o nosso primeiro pronunciamento em que falamos a respeito das vacinas, não obtivemos resposta ao requerimento de solicitação da presença do Sr.
Ministro. De qualquer sorte, renovamos o apelo ao
novo Ministro: que S. Exª, atento a essas conclamações do Congresso Nacional, busque o diálogo e o
esclarecimento.
Encaminho-me, Sr. Presidente, para a conclusão do meu pronunciamento, acrescentando que a
sociedade brasileira quer saber, entender o que está
acontecendo de fato. É falta de planejamento? Estão
faltando recursos para o Ministério da Saúde atender
à demanda do setor? Ocorreram cortes nas verbas
previstas pelo Orçamento da União para a área da
saúde? Assim como em outros setores, a dificuldade
está na área econômica? O que afinal está provocando este retrocesso inexplicável? Essas são perguntas e questionamentos que temos.
Ainda, é preciso aclarar com profundidade
quais são as verdadeiras dificuldades que envolvem
a aquisição das vacinas, no que diz respeito às licitações, particularmente em relação à Lei das Licitações, de n~ 8.666, que estaria sendo utilizada pelos laboratórios estrangeiros para inviabilizar as compras
no caso de perder a concorrência, como ocorreu recentemente com os laboratórios coreanos.
Por outro lado, também é importante esclarecer qual a dimensão da alternativa proposta recente-

94

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mente pelo Governo, para superar essas dificuldades, que, inclusive, resultou na assinatura de um
protocolo com a Organização Panamericana de Saúde, que, na prática, resulta na dispensa de licitações
internacionais para a compra das vacinas e na compra direta das empresas que já forneçam seus produtos à instituição.
Tudo isso precisamos discutir mais: será que
realmente é suficiente o fim das licitações internacionais? Parece-me que, aqui, cabe até ressaltar, como
ponto positivo, a decisão nesse protocolo assinado,
que as empresas são obrigadas a ter registro do produto no Brasil e comprovar a sua utilização no País
de origem. Isto é muito importante, porque as vacinas tríplices que para cá vieram, causaram mal as
nossas crianças e jamais foram utilizadas na população daquele país. São fatos importantes que estão
sendo decididos, mas sem o envolvimento maior da
sociedade e dos Poderes representados.
Precisamos exatamente responder a essas
questões se vamos enfrentar esse problema, se vamos ampliar a nossa dependência das vacinas do exterior, ou se vamos investir em nossos laboratórios oficiais, ou extingüi-los ou liquidar com estas instituições.
Diante dessa situação, realmente o assunto
adquire uma grande importância, pois sabemos que
os órgãos governamentais estatais são responsáveis
pela produção e distribuição de 50% das vacinas no
País, cumprindo uma posição estratégica que deve
ser preservada e ampliada.
Concluindo, chamo a atenção para a urgência
no enfrentamento da situação, em especial diante do
grau de credibilidade, de abrangência e de integração com que a sociedade brasileira abraçou, tem
apoiad!" e participado do Programa Nacional de Imunização que não pode, e não deve, de forma alguma
retroceder do estágio que alcançou nesses últimos
anos.
Por fim, reafirmo a minha preocupação com a falta de vacinas e de medicamentos na rede pública,
principalmente por estar em jogo, como já afirmei, a
vida das pessoas, de forma especial, a vida das crianças e dos idosos, o que não justifica qualquer forma de
omissão ou desleixo no tratamento do problema, que
deve merecer toda a atenção não apenas das autoridades, mas desta Casa e da sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Emília Fernandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rona/do Cunha
Lima, 1ºSecretário.

O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da
Silva por permuta com o Senador Pedro Simon.
A SRA. BENEDITA DA SILVA {Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.Senadores, no final da semana passada tive oportunidade de participar do XV Congresso da Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresa, em Sergipe, Aracaju. O tema
enfocado foi O Caminho para a Paz Social.
Foi importante a participação naquele contexto,
não com surpresa, porque entendo que aqueles que
conhecem o Evangelho e o exercitam sabem que
existe uma doutrina que não permite que o lucro seja
o único objetivo de quem tem um empreendimento.
Como, pela primeira, tive oportunidade de participar de evento dessa natureza, o tema O Caminho
para a Paz Social enfocado por empresários cristãos
tinha, para mim, uma nova conotação. Em primeiro
lugar, porque não se tratava de representação partidária. Em segundo, porque eram empresários fazendo questionamentos sobre o comportamento empresarial brasileiro e tomando posições que antes eram
consideradas como típicas de Partidos de Oposição.
Tive a oportunidade de acompanhar a reflexão
feita sobre o mundo globalizado e suas conseqüências para os trabalhadores e a sociedade.
Vimos transformações ocorrerem tão rapidamente que não nos foi possível adequar as necessidades sociais ao crescimento económico. Contradições, conflitos, a evolução da sociedade, tecnologia,
tudo isso prese!lciamos sem que tenhamos criado
um espaço para o debate com vistas a elaborar um
projeto estratégico para que este País combine, no
processo de globalização, o crescimento económico
com o crescimento do indivíduo, ou seja, um crescimento social.
Ali, no encontro da Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresas, dizíamos que _era importante
dar condições- ao homem- à -mulher de reconhecerem seu trabalho como digno e, para isso, eles precisam ser capazes de honrar seus compromissos com
-a remuneração do seu trabalho.
E chamamos a atenção para um princípio cristão
que é muito claro para nós: "submeter e dominar a terra". Ao longo dos anps tem sido parte do trabalho do
homem submeter e dominar a terra. Obedecendo a
uma visão distorcida, o homem foi forçado a trabalhar
incansavelmente sem receber uma justa remuneração
que lhe permitisse sentir que o seu trabalho dignifica,
porque ele pode honrar seus compromissos, porque é
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. justo o seu salário e porque dele não tem de se envergonhar diante de sua famflia.
"O homem, senhor da terra" -a doutrina cristã
conhece isso - "O homem, senhor dos recursos".
'Recursos a serviço do homem". O contrário não é
verdadeiro. A doutrina cristã não reconhece: "O homem a serviço da terra e de seus recursos".
A concepção cristã foi parte da reflexão feita no
XV Congresso da Associação de Dirigentes Cristãos
de Empresas.
Desde a Revolução Industrial tem havido a utilização da mão-de-obra como se ela fosse mão-deobra escrava. O trabalhador é tratado igual a uma
máquina. É exploração. Os resultados decorrentes
dessa exploração eram chamados de 'eficiência".
Eficiência em quê? No lucro, na economia e do emprego.
Com essas justificativas, explorava-se o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Cresceu entre
nós o desejo de mudar, de inverter essa relação de
capital e trabalho.
Os Partidos de Esquerda, considerados por alguns como dinossauros, sempre mostraram a necessidade de a organização dos trabalhadores buscar não somente melhores salários mas também direitos de cidadãos.
Por outro lado, para aqueles que não reconhecem a organização dos trabalhadores, para aqueles
que não entendem que o trabalhador é um cidadão e
que portanto..tem direitos, a organização dos trabalhadores não deve ter compromisso com a política
estabelecida no País, deve apenas se preocupar, no
seu gueto sindical, com salários. Nada além disso é
de sua competência.
Foi importante a minha participação no congresso. Ali estudamos a Encíclica Rerum Novarum.
E o que ela diz? O Papa Leão XIII, motivado pelo
surgimento da nova classe operária nascida do processo de industrialização, fez a defesa daquela classe. Falou contra a exploração da mão-de-obra, defendeu o justo salário, o princípio do bem comum, da
dignidade da pessoa humana, das condições material, intelectual, moral e institucional.
Ora, foi o Papa Leão XIII - e não o Partido dos
Trabalhadores ou uma esquerda retrógrada -, quem,
expondo o pensamento social cristão, apontou para
as necessidades que tem o ser humano. De outra
maneira, de que nos serviria o trabalho?
O Papa João Paulo 11, na Conferência de Puebla, dizia em relação ao trabalhador que "sobre toda
propriedade privada recai uma hipoteca social", ressaltando a responsabilidade social da propriedade.

- - - -
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Tratou como um todo esse ser humanó trabalhador:
as suas necessidades de salário, de educação e de
participação no lucro da empresa.
No XV Congresso da Associação dos Empresários e Dirigentes Cristãos de Empresas, discutimos a importância de o Brasil precisar mudar a sua
relação com o trabalhador brasileiro. A classe empresarial, independentemente de ser cristã, deveria
fazer uma reflexão juntamente com os seus parceiros e aliados empresários cristãos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer a
leitura de um trecho da Doutrina Social Cristã - 'O
Caminho para a Paz Social' -, muito interessante.
'Ainda segundo a Rerum Novarum, o
JUSTO SALÁRIO deve corresponder a todos os direitos que competem à Pessoa Humana, prinCipalmente:
- direito à vida digna;
- direito à digna criação de família;
- direito à formação de propriedade privada digna;
- direito à livre expansão dos dons e
potencialidades;
- direito à participação ativa dos processos económicos de produção. •
Esse é o princípio que a organização precisa
dar à Associação de Dirigentes de Empresas Cristãs.
Mais adiante - isso é muito bom para
chamar a atenção -, a mesma encíclica diz
ainda que 'a Igreja reconhece a justa função
do LUCRO, como indicador do bom funcionamento da empresa: quando esta dá lucro.
Isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados, e as correlativas necessidades humanas, devidamente
satisfeitas. Todavia, o lucro não é o único indicador das condições da empresa. Pode
acontecer que a contabilidade esteja em ordem e simultaneamente os homens, que
constituem o património mais precioso da
empresa, sejam humilhados e ofendidos na
sua dignidade. Além de ser moralmente
inadmissível, isso não pode deixar de se refletir futuramente de modo negativo na própria eficiência econômica da empresa. Com
efeito, o objetivo desta não é simplesmente
o lucro, mas a própria existência da empresa
como comunidade de homens, qu_e, de diverso modo, procuram a satisfação das suas
necessidades fundamentais e constituem
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um grupo especial a serviço de toda a sociedade. O lucro é um regulador da vida da empresa, não o único; a ele se deve associar a
consideração de outros fatores humanos e
morais que, a longo prazo, são igualmente
essenciais para a vida da empresa. •
Parece que essa concepção, essa doutrina social cristã, implementada por esse pequeno grupo
ainda dentro de uma visão empresarial começa a
surtir efeito quando ali foi feito um balanço do alcance das atividades dessas empresas que tiveram a
oportunidade de dar ao trabalhador participação no
lucro, no seu crescimento, no seu potencial de crescimento e do retomo social e no implemento também
de novas políticas na área de educação e de saúde.
Vimos que esse processo de globalização demanda também uma outra situação para o mercado,
que é a questão de qualidade. É importante ressaltar
que, se não houver um investimento na qualificação
profissional, nossos trabalhadores não terão como
competir com a mão-de-obra das empresas estrangeiras instaladas no País.
Faço este pronunciamento para alertar o empresariado brasileiro sobre esse processo de globalização, essa corrida desenfreada ao lucro, sem atentar para a dignidade do ser humano.
Baseei meu discurso na reflexão que fiz com a
Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas apesar de ser cristã, não sou empresária -, mas
achei pertinente, por ser do Partido dos Trabalhadores, que tem uma política clara em relação ao trabalhador e aos seus direitos, aos direitos humanos em
geral. Há uma nova visão empresarial brasileira e,
muitas vezes, não somos entendidos. Pensam que o
Partido dos Trabalhadores odeia os emP.resários,
como se não tratássemos da causa dos trabalhadores voltados também para a questão da produção e
o empresário é o fator primordial nessa relação na
política de emprego. Portanto, essa dificuldade que
temos tido também preocupa a outros setores.
Estou colocando este fato aqui porque o considero importante, já que compreendemos que, apesar
da aparente estabilidade econômica e da aparente
situação social crescente, existe descontentamento
na base empresarial por parte dos trabalhadores e,
quem sabe, até daqueles que dão sustentação ao
Governo Federal
Não podemos ter medo de fazer o debate nacional com relação à globalização. Também não temos que temer o debate sobre o projeto neoliberal.
Teremos que fazê-lo e estamos buscando fazê-lo,
mas entendemos que há uma insatisfação q_ue preci-
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sa ter espaço, pois nem todos estão pensando dà ·
mesma maneira, mesmo sendo da classe empresarial. Temos, pois, visões diferenciadas, mas, na medida em que temos oportunidade de participar de um
congresso onde a relação empresarial com o trabalhador é colocada como princípio na busca da paz
social, temos que contribuir com a nossa postura,
com a nossa idéia. E foi o que fiz ali. Aduzindo que
temos o Estado e que esse Estado garante que haja
uma Nação forte, porque está em funcionamento, há
os partidos políticos e um congresso funcionando,
isso demonstra que temos uma nação forte, politicamente estamos funcionando; há uma estabilidade da
economia, o que demonstra uma Nação forte. Mas
nos enfraquecemos diante dos argumentos ali levantados por outros palestrantes que lá estiveram, como
o nosso ex-Ministro João Alves, que ali falava sobre
a exclusão do Nordeste na questão da paz social, e
eu dizia da exclusão do Estado do Rio de Janeiro e
que a paz social só pode ser construída num grande
mutirão da unidade, da esperança,· de setores estratégicos da economia brasileira, mas também com a
contribuição do Estado.
Não é abrindo mão de recursos que temos, salvando banqueiros a cada momento, que haveremos
de contribuir com a paz social. A paz social só poderá ser construída no momento em que pudermos
mudar a ideologia do capital neste País. Entendemos que a ideologia do capital, hoje, contribui cada
vez mais para a exclusão, e essa nos causa grande
preocupação.
. O País abriga, cada dia mais, mão-de-obra
deSqualificada, de camelôs intelectualizados, de carrt>cinhas sofisticadas, e queremos a paz social. Para
a paz social brasileira, estamos colocando muros,
comprando pastor alemão, cercando as praças, impedindo que os mendigos da nossa cidade sejam
vistos e colocando muita polícia nos morros. Não
construiremos, jamais, Sr. Presidente, paz social em
uma conjuntura dessa natureza.
A paz svcial se constrói com a fé, com a esperança e com a vontade política de nossos governantes para fazer do Brasil um País di!~ rente.
Que a paz social enfocada no >N Congresso
possa vir com a contnbuição do empresariado, do
Governo e da sociedade.
Era que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck
O melas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr'l Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esgotou-se,
no último dia 31 de maio, o prazo dado pela medida
provisória que criou incentivos para a instalação de
indústrias automotivas no Norte, Nordeste, CentroOeste, enfim, nas áreas menos desenvolvidas do
País.
Não existe ainda um dado concreto sobre o resultado dessa medida. Sem embargo, as notas
constantes de vários jomais permitiram-me, com
base em uma tabela provisória, fazer hoje um balanço, uma avaliação do reflexo e do significado que
essa providência obteve em face do seu objetivo de
estimular a desconcentração espacial da economia
nacional.
Os dados colhidos nos jornais, como disse,
permitem estimar investimentos em tomo de A$1 ,8
bilhão em nada menos do que sete Estados da Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste- Bahia, Goiás,
Ceará, Tocantins, Piauí, Pernambuco e Acre -, devendo-se ainda definir o projeto da General Motors.
Cerca de dez mil empregos diretos serão gerados
por essas unidades, independentemente dos efeitos
multiplicadores que eles terão na economia desses
Estados, por conta da diversificação e da densificação de suas economias.
É impressionante o que a imprensa chamou de
"corrida do último dia do prazo•, que surpreendeu o
próprio Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. A nós, isso não surpreendeu. É evidente que
havia os descrentes que diziam que não adiantava
haver medida provisória por que nenhuma indústria
automotiva iria para fora do eixo Rio/São Paulo/Paraná/Minas Gerais, ou seja, do pólo econômico nacionaL Não obstante isso, hoje, podemos registrar,
com satisfação, uma resposta positiva, proporcionada por esse projeto.
Neste momento, é preciso destacar o papel do
Congresso Nacional, que, a partir da medida provisória que criou incentivos para a indústria automotiva do Brasil, mostrou ao Presidente da República e
à Nação a necessidade de que fossem fornecidos incentivos diferenciados e bases e condições para que
se estendessem para todo o território nacional os
benefícios da implantação desse setor, que tanto
tem-se expandido depois do Plano ReaL
A Bancada do Nordeste no Senado teve, nesse
particular, uma atuação bastante significativa, tendose reunido com o Relator da medida provisória, De-

putado José Carlos Aleluia, que foi um parceiro importante nesse processo. Nos momentos críticos, as
presenças do então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luiz Eduardo Magalhães, e do
atual Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos
Magalhães, foram fundamentais para que pudéssemos lograr êxito.
Seja nas reuniões havidas na Biblioteca do Senado, seja nas reuniões realizadas no Palácio do
Planalto com o próprio Presidente da República ou
com os assessores a que Sua Excelência delegou a
formatação, a elaboração da medida provisória, foi extremamente significativa a presença do Congresso, e
me orgulho muito de haver participado dessas negociações como representante da Bancada do Senado
juntamente com o Deputado José Carlos Aleluia, como
representante da Câmara dos Deputados.
É preciso que se diga, aliás, que foi fundamental, decisiva a atitude adotada pelo Presidente Fernando Henrique_Célf"C(oso, que, ao tomar conhecimento da nossa demanda, da nossa reivindicação,
ao examiná-la e ao considerá-la justa, determinou
que se fizesse uma medida específica que viesse a
possibilitar os resultados que agora podemos comemorar para a economia brasileira.
Não obstante isso, ainda assim, arrastaram-se
por longo tempo as negociações em face das fortes
resistências havidas em relação a essa questão.
Mesmo no projeto de lei de conversão, tivemos que
prorrogar por mais sessenta dias o prazo das opções, porque não havia ainda sido publicada a regulamentação da matéria.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é possível, já, com base nessa tabela que elaborei, observar três características importantes nesse processo
de opções pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
O primeiro é que para lá acorreram empresas
de porte e de conceito, como a Asia Motors e a
Hyundai, coreanas; a Subaru, japonesa; a Skoda,
tcheca, e a General Motors, americana. Isso mostra
que mesmo as empresas de grande porte analisaram, avaliaram e concluíram ser viável o seu estabelecimento em regiões menos desenvolvidas.
Que fique a lição para que outras políticas setonais contemplem, também, essa mesma perspectiva antes de pensar apenas pontualmente a economia nacional.
O segundo aspecto é que o setor de duas rodas se despregou da Zona Franca de Manaus e,
muito significativamente, os Estados da Bahia e de
Goiás, os mais próximos do Centro-Sul, foram os
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preferidos pela opções das empresas desse segmento que somam seis ou sete unidades.
O terceiro aspecto a destacar é que alguns
projetas de menor porte que não se instalariam com
base no regime que atendia o Centro-Sul vieram a
se configurar, optando por Estados de menor desenvolvimento, proporcionando assim um ganho líquido
para a economia nacional, que, dessa forma, obteve
e atraiu investimentos adicionais, estimulando ora
empresas estrangeiras, ora empresários nacionais
que viram surgir oportunidades nas áreas de quas
rodas, de microtratores, caminhões e assim por
diante. Serão unidades, é certo, de pequeno volume
de investimento e de pequeno volume de produção,
mas que terão importância fundamental nos Estados
e nas regiões onde se localizam.
Tudo isso veio demonstrar e comprovar que a
descentralização da economia é não apenas desejável, mas também possível e viável e tem de ser conduzida a partir da União. Não bastam as ações dos Estados para que realizemos a desconcentração da economia, porque os Estados das regiões mais pobres são
também mais pobres, são também de menor e mais limitada capacidade de investimento, fiscal e de impulsão da economia, precisando, por isso mesmo, do papel ativo da União para possibilitar investimentos como
os que vamos ter no setor automotivo.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Waldeck Ornelas, V. Ex!! me permite um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço V. Exl',
Senador Ramez Tebel
O Sr. Ramez Tebet - Senador Waldeck Ornelas, cheguei ofegante ao plenário, procedente do
meu gabinete, onde ouvia o seu pronunciamento. V.
Ex!! tem por bandeira no Senado a defesa da descentralização da economia brasileira; V. Exl' tem defendido as regiões mais necessitadas de nosso País,
tem sido um ardoroso advogado do Norte e do Nordeste. Permito-me dizer, Senador, que V. ExA tem
juntado sua voz à nossa, do Centro-Oeste, sentado
que estou ao lado do Senador Júlio Campos, e o Senador Levy Dias concorda, me acenando afirmativamente. Imaginamos que o incentivo dado pela União
à indústria automotriz no Nordeste é um passo importantíssimo para alavancarmos o desenvolvimento
do nosso País. Gostaria que minha região merecesse a mesma atenção; que ela e o meu Estado fossem beneficiados. Infelizmente, nossa sorte é menor. Estamos ainda lutando na esperança de buscar
esses incentivos não digo para a instalação de indústria automobilística e pesada, mas para que a
agroindústria industrialize o que produzimos. Saí do
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meu gabinete e vim ao plenário porque V. Ex! tem
um p-rojeto de lei que está sob minha relataria em
que incluirei emenda favorecendo a região CentroOeste. Ao cumprimentar V. Ex", digo-lhe que estou
ultimando o relatório favorável ao seu projeto de lei,
estendendo aqueles benefícios para a nossa região,
com a autorização e a generosidade de V. Exl'. Por
isto vim aqui: para cumprimentar V. Exl' e fazer com
que a minha voz se junte a sua para incluir o CentroOeste na reivindicação que faz pelas regiões mais
necessitadas do nosso País. Muito obrigado.
O SR. WALDECK ORNELAS - Agradeço a
gentileza e o honroso aparte de V. Ex". Na verdade, fizemos questão, quando da negociação da medida provisória, que o Centro-Oeste não estivesse ausente.
Isso possibilitou ao Estado de Goiás tomar-se o segundo Estado em número de opções no setor, predominando, fundamentalmente, o setor de duas rodas,
pelas infonnações que temos até agora disponíveis.
Com a divulgação oficial, esperamos ter um quadro
mais claro sobre essas opções e os volumes de investimento por Estado. Seguramente, o Estado de Goiás
já é o segundo contemplado com as opções, o que se
deve, sem dúvida alguma, a sua proximidade e vizinhança com o Estado de São Paulo, mas, não houvesse os incentivos, de maneira alguma o Estado de
Goiás teria captado esses investimentos.
O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Exl' um aparte, Senador Waldeck Omelas?
O SR. WALDECK ORNELAS- Ouço o Senador Levy Dias.
O Sr. Levy Dias - Senador Waldeck Omelas,
nos finais de tarde, os assuntos são abordados com
mais tranqüilidade no Senado. Antes da Ordem do
Dia, os discursos e os pronunciamentos são muito
apressados, mas, neste momento, os debates são
mais produtivos. Assim como o Senador Ramez Tebet, ouço o pronunciamento de V. Exl' com muita
atenção. Penso que as Bancadas dos Estados do
Centro-Oeste não trabalham com a coesão e com a
união com que trabalham as Bancadas do Nordeste.
Em 1988, por ocasião da elaboração da Constituição
Federal, incluímos o Fundo Constitucional do Cen·
tro-Oeste- FCO, quando também foi criado- V. Exl
lembra bem - o FNO. Temos uma montanha de recursos paralisada no Banco do Brasil porque ninguém quer tomar dinheiro emprestado devido ao seu
alto custo. Quem tomou não consegue pagar e
quem precisa não quer tomar. Em reunião a que
toda a Bancada do Centro-Oeste compareceu, com
a presença do Ministro Fernando Gatão, ouvimos
pronunciamento sobre inúmeras oportunidades de fi-
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nanciamento. O Banco do Brasil fez larga publicidade sobre as possibilidades de financiar, mas ninguém quis. Veja bem, Senador Waldeck Omelas, há
uma injustiça na aplicação desses recursos porque
esse não é o dinheiro que o Banco do Brasil vai buscar na Avenida Paulista; esse não é o dinheiro que o
Banco do Brasil vai buscar no mercado. O Fundo
. Constitucional do Centro-Oeste, assim como o FNO,
é dinheiro do Tesouro, para financiar as regiões
mais carentes do Brasil e para tentar melhorar o
equilíbrio das várias regiões brasileiras. Tenho conversado muito com os Senadores do Nordeste, com
os Senadores do Ceará, conversei longamente com o
Senador Beni Veras há poucos dias, com Lúcio Alcântara, com Sérgio Machado. S. Ex"s diziam a mesma
coisa: é a grande oportunidade do Ceará para o seu
desenvolvimento. A Bahia, que V. Ex'\ representa com
bastante vigor nesta Casa, já é um Estado muito mais
desenvolvido. Acredito que nesse trabalho de coesão
para promover o desenvoMrnento da região CentroOeste e para acompanhar as demais regiões brasileiras, acima de tudo, falta planejarnento estratégico do
Governo Federal para desenvolver os nossos Estados
e as nossas regiões. Cumprimento V. Ex" pelo pronunciamento que faz nesta tarde.

O SR. WALDECK ORNELAS- Efetivamente,
Senador Levy Dias, é preciso que estejamos de
mãos dadas - Norte, Nordeste e Centro-Oeste -,
porque formamos a maioria. Esta Casa é a Câmara
dos Estados. Aqui, a representação dos Estados é
igualitária. De modo que somamos a maioria qualificada do Plenário e precisamos estabelecer, a partir
do Legislativo, aquela política que falta para a desconcentração da economia nacional.
O Senador Ramez Tebet referia-se, ainda há
pouco, a outro instrumento fundamental que talvez
tenha relevância maior do que a medida provisória
do regime automotivo: a questão dos recursos do
FAT aplicados pelo BNDES. Tomei a iniciativa de
apresentar uma emenda constitucional redistribuindo
os recursos do FAT, que são da ordem de 40% vinculados ao BNDES, para que o Nordeste, o Norte e
também o Centro-Oeste possam se beneficiar deles
com maior intensidade e vigor. Nesse particular, não
enfrentamos no Nordeste o problema que V. Ex"s,
infelizmente, enfrentam no Centro-Oeste, porque temos o Banco do Nordeste, que tem tido um papel
ativo e dinâmico, que tem sido uma agência financeira modema e operosa e que tem feito com que os
recursos do FNE sejam aplicados em toda a sua disponibilidade, podendo servir à alavancagem de novos recursos, como tem sido feito em relação aos re-
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cursos livres do FAT para o Programa de Geração
de Emprego e Renda no Nordeste.
Embora a Constituição tenha autorizado a<criação de um banco regional para o Centro-oeste, não
há perspectivas de que ele seja instalado. Mas precisamos encontrar um mecanismo que o substitua na
gestão dos recursos do Fundo Constitucional do
Centro-Oeste.
Acompanho a luta que os Srs. Senadores do
Centro-Oeste vêm empreendendo para a criação de
um conselho regional que estabeleça os parâmetros
para que o Banco do Brasil aplique esses recursos
de acordo com diretrizes aprovadas pelos Governadores dos Estados, como é o caso do Conselho da
Sudene e do Conselho da Sudam. Sei que já foi publicado o ato de criação desses conselhos. É preciso
que eles sejam instalados, para que o Centro-Oeste
tenha voz ativa na aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional, única conquista das regiões menos
desenvolvidas, previstos na Constituição de 1988.
O Sr. Ramez Tebet - Concede-me V. Ex" um
aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS- Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Waldeck Ornelas, apenas gostaria de dizer que eu realmente tinha
razão de sair do meu gabinete _e rapidamente vir ao
plenário para apreciar o seu pronunciamento. V. Ex'l
não está falando só pelo Norte e Nordeste, mas também pelo Centro-Oeste. As suas últimas palavras
demonstram que V. Ex" conhece a luta, os problemas do Centro-Oeste, onde infelizmente não há um
banco de desenvolvimento regional. A Secretaria de
Desenvolvimento Regional, por intermédio do Ministro Catão, tem dado toda a atenção para a Bancada
do Centro-Oeste no trato dos nossos problemas,
mas nem tudo depende da sua iniciativa. Já está
criado o Conselho Deliberativo do Centro-Oeste, que
infelizmente não está instalado. Ele fixará as diretrizes do desenvolvimento regional a serem seguidas
pelo Banco do Brasil, que tem R$320 milhões para
serem aplicados no Centro-Oeste. Não se consegue
aplicar esses recursos porque não há tomador para
eles, já que os encargos financeiros estão bastante
elevados. Senador Waldeck Omelas, não quero
mais interromper o pronunciamento de V. Ex", mas
não ficaria bem comigo mesmo, se não dissesse que
V. Ex", nessa tribuna, está-se comportando- e sempre o faz nas nossas conversas - como um autêntico defensor da nossa região. Por isso, quero agradecer-lhe muito em nome do Centro-Oeste e, particularmente, de Mato Grosso do Sul.
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O SR. WALDECK ORNELAS- Senador Ramez Tebet, é preciso que esses recursos sejam efetivamente aplicados com critérios de eficiência econômica e também com base numa política de desconcentração espacial.
Quanto aos recursos do BNDES, no ano passado sobraram em caixa mais de R$1 bilhão que
não foram aplicados. Os recursos aprovados para o
Sudeste cresceram de 40% para 60% de 94 a 96,
garantindo que vamos virar o século com os desembolsos do BNDES concentrados na região Sudeste.
É por isso que se faz necessário que nos mantenhamos unidos e nos articulemos. Esperamos que
os resultados positivos que acabamos de obter com
essa lei do regime automotivo possam se expandir
para outros setores e segmentos. O ideal seria que
esses resultados permeassem toda a política econômica do País, mas haveremos de conquistar isso, a
partir do Legislativo, com a nossa união, fazendo
aqui esse trabalho permanente, cotidiano.
É por isso que quase semanalmente tenho vindo à tribuna abordar alguns desses aspectos da
questão regional, num trabalho de catequese, para
que possamos mostrar que o desenvolvimento regional é uma questão nacional. É preciso que se entenda isso como uma questão de todo o País e não provinciana ou de qualquer parte do território.
Os estudiosos mais qualificados e responsáveis, entre os quais o Professor Paulo Haddad, ExMinistro da F-azenda e do Planejamento, mostram
que, dos quarenta grandes projetas definidos para o
Brasil, nenhum deles tinha ido para o Norte, para o
Nordeste ou para o Centro-Oeste. O Professor Clélio
Campolina mostra que o Brasil está desenvolvendo um
modelo de desenvolvimento poligonal entre Belo Horizonte e Porto Alegre, sem incluir as outras regiões.
Esses dados são elementos fundamentais que
devem ser usados no dia a dia da nossa atuação
parlamentar nesta Casa para exigir medidas e providências que levem desenvolvimento às regiões menos desenvolvidas.
Costuma-se dizer, quando se trata de política
industrial, que a política tem de ser horizontal e que
tem de haver condições sistêmicas de desenvolvimento: infra-estrutura e capital humano. Mas onde
estão as políticas de infra-estrutura e de capital humano para as regiões menos desenvolvidas?
O Brasil tem deixado de captar recursos, por
exemplo, junto ao Banco Mundial. Seria preciso que
a União, através de seus ministérios setoriais, recorresse ao Banco Mundial, utilizasse toda capacidade
que o Brasil tem de captar recursos junto a essa fon-

te financeira para bancar os investimentos que as regiões menos desenvolvidas necessitam para servir
de suporte ao crescimento da sua economia.
Nós, do Nordeste, temos feito um grande esforço para fazer parte do desenvolvimento nessa economia competitiva e globalizada que começa a viger.
Estamos criando câmaras regionais que unam os
esforços dos empresários, dos governos e dos trabalhadores. Já foi constituída uma câmara regional
de produtos florestais; estão sendo constituídas câmaras regionais para os setores de grãos, de fruticultura, de turismo, que possibilitarão a exploração
desses nichos econômicos em relação aos quais o
Nordeste já se mostrou competitivo.
Não obteremos êxito, contudo, se não houver
aqui essa grande aliança entre o Norte, o Nordeste e
o Centro-Oeste, para levarmos avante esses projetas e, com êxito, aprovarmos medidas legislativas
capazes de ter como resultado a desconcentração
da economia nacional, como acabamos de registrar
em relação ao setor automotivo.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao eminente Senador Júlio Campos.
Permito-me lembrar a V. Ex-, constrangidamente, que o prazo regimental estabelece o horário
de 18 horas e 30 minutos para o encerramento da
sessão.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente,
e Srs. Senadores, ocupou hoje a
tribuna desta Casa, na Hora do Expediente, o eminente Senador Osmar Dias, do Estado do Paraná.

sras.

Na oportunidade, S. Ex" relatou as peripécias
que o Governador Jaime Lemer vem fazendo no seu
Estado com o dinheiro público. Infelizmente, pareceme que essa doença da malversação do dinheiro público grassou nos meios onde atuam os governadores eleitos pelo PDT: Jaime Lemer, no Paraná, e, lamentavelmente, Dante de Oliveira, em Mato Grosso.
O meu Estado vem sendo vítima, nestes últimos dois anos, de verdadeira corrupção generalizada. As duas últimas temos de relatar aqui na tarde
de hoje. Já disse, já provei, já mostrei que houve superfaturamento das obras da BR 163. Até recentemente, o preço do quilômetro de asfalto naquela BR
era de US$130 mil e foi para US$541 mil no Governo Dante Martins de Oliveira.
Há mais duas falcatruas detectadas no atual
Governo. O jornal Folha de S. Paulo noticiou:

'Berna! deu lucro à Perfil e Negocial, afirma a CPI'
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Essa notícia é dada pelo Relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Precatórios, Senador
Roberto Requião, que identificou mais uma maracutaia do Governo de Mato Grosso.
Num dia só, justamente no dia 29 de novembro
do ano passado, o Governo de Mato Grosso vendeu
as LFTE- Letras Financeiras do Tesouro do Estado
-, pela manhã, por R$9 milhões e pouco; e no próprio dia 29, à tarde, comprou por R$10 milhões e
pouco. Ou seja, deu um prejuízo, num dia só, de
R$1,088 milhão ao Tescuro do Estado.
Aqui está o jornal, com a fotografia do Senador
Requião e da Deputada Zilda Leite, do PDT de Mato
Grosso, que é Presidente de uma CPI local que está
constatando esse absurdo.
Diz a matéria da Folha de S.Paulo de São
Paulo:
"A CPI dos Precatórios identificou cinco operações com títulos de Mato Grosso
em que o banco estadual aparece como
vendedor inicia.! e tomador final, fabricando
um lucro de R$1,088 milhão para o esquema dos precatórios.
A operação chamou a atenção dos técnicos da CPI porque o Bemat (Banco do Estado de Mato Grosso) aparece nas duas
pontas da chamada "cadeia da felicidade" compra e venda fictícia de títulos para fabricar lucros.
Ou seja, para a CPI, o Bemat não poderia alegar que desconhecia a "cadeia da
felicidade", pois vendeu os lotes do início do
dia por um preço mais baixo e depois aceitou comprá-los mais caros.
A operação também provocou surpresa por sua ousadia. Ela foi realizada no dia 2
de dezembro de 96, quando já estava decidido o início dos trabalhos de investigação
da comissão.
No total, as operações garantiram um
lucro de R$826 mil para a Corretora Perfil e
R$262 mil para a distribuidora Negocial.•
A Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado de Mato Grosso informou que não tinha conhecimento disso.
Ora, meus amigos, essa corrupção tem de ser
incluída no relatório da CPI.
Neste instante, faço um apelo ao eminente
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Precatórios, Senador Bernardo Cabral, e ao Relator, Senador Roberto Requião, que são dois ho-

mens dignos e honrados, junto aos demais Senado·
res que compõem aquela CPI, para que também incluam no relatório final a negociata feita pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Alguém ganhou, alguém
levou. Lá em Mato Grosso há os mais diversos comentários sobre a ordem para fazer a jogada - pela
manhã vender por um preço, à tarde comprar por um
outro valor mais alto - que dá prejuízo ao Governo,
mas dá um lucro de um mais de R$1,088 a duas famosas empresas já identificadas pela CPI: a Perfil e
a Negocial. Por isso, acredito que não pode o Estado de Mato Grosso, o Sr. Governador Dante Martins
de Oliveira e seu Secretário de Fazenda, ou do Pfanejamento, que fizeram isso, deixarem de ser convocados para vir depor e esclarecer o prejuízo final que deram ao governo estadual e ao povo mato-grossense.
Srs. Senadores, não foi apenas o escãndalo
das Letras do Tesouro do Estado que foi detectado
esta semana pela imprensa nacional, O Estado de
S.Paulo, conceituado jornal do Estado de São Paulo, em sua edição do dia 31 de maio último, publicou:
"CVM detecta: emissão irregular em três
estatais." Disse o jornal O Estado de S.Paulo
que a inspeção feita pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM, em doze estatais que
emitiram debêntures de agosto de 93 a dezembro de 96, constatou irregularidades em
três delas: Santa Catarina Participação e Investimentos (lnvesc), Empresa Energética do
Mato Grosso do Sul (Enersul) e Centrais Elétricas de Mato Grosso (Cemat).
De acordo com os técnicos da CVM, os
fiSCais verificaram que, nas emissões feitas
por essas três empresas, houve desvio da finalidade na aplicação dos recursos obtidos.
A CVM iniciou a inspeção em janeiro
deste ano, a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos. Os Senadores tinham evidências de que alguns
governadores estavam utilizando estatais
para obter. recursos e financiar gastos correntes e obras. A debênture é um título de
crédito emitido por entidade não financeira
Além das 12 empresas estatais, a
CVM inspecionou também as emissões de
debêntures feitas por seis empresas de leasing e arrendamento mercantil ligadas a
bancos estaduais. No total, as 18 estatais
emitiram R$2,985 bilhões em debêntures.
Os técnicos da CVM verificaram que,
se as aplicações dos recursos arrecadados
foram feitas de acordo com as informações
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qu? constam do registro de ·emissões das

áebênture~. Ao emitir esse título de crédito,

as empresas são obrigadas a informar aos
investidores, entre outras coisas, como pretendem aplicar os recursos. No caso do lnvesc, Enersul e Cemat, a conclusão foi de
que houve desvio."
Já havíamos denunciado esse fato da
Cemat aqui no Senado Federal.
"Análise - Na terça ou quarta-feira da
próxima semana, os relatórios finais da área
de fiscalização serão analisados pelos Conselhos da CVM. Se forem aprovados, a
CVM abrirá inquérito para apurar as responsabilidades dos administradores das estatais
que cometeram as irregularidades. Depois
do inquérito, os administradores poderão ser
punidos. A lei prevê punições das estatais
que cometeram as irregularidades. Depois
do inquérito, os administradores poderão ser
punidos. A lei prevê punições que vão do
ressarcimento do prejuízo até a inabilitação
do administrador responsável, que pode
chegar a vinte anos.
De acordo com os dados da Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto - Andima -, a empresa Centrais Elétricas de Mato Grosso - Cemat - emitiu, em
12 de junho de 1994, 5 mil debêntures conversíveis em ações, no valor de R$19 milhões, com vencimento em 12 de junho de
1999. Foi fixada a taxa de juros foi de 12%
ao ano e prêmio corrigido pela taxa Anbid.
O Banco ltaú foi o mandatário, enquanto que Primus, Unibanco e Vetor coordenaram a operação. O Banco Vetor é apontado
pela CPI dos Títulos Públicos como integrante do esquema que manipulou as negociações dos títulos estaduais e municipais
emitidos para pagar precatórios.
A aprovação da CVM data de 25 de
outubro de 1994. Até agora, 90% dos papéis
já foram convertidos. O valor nominal, atualizado em 12 de maio, é de R$16.514,63 por
debênture. A última negociação foi do dia
16, quando foram vendidos 82 debêntures
ao preço único de R$18.404,71. A penúltima
foi no dia 15, a R$17.402,80."
Tudo isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores aqui presentes neste final de sessão, vem demonstrar que o Governo do Mato Grosso. não é um
governo sério; é um governo que está fazendo cor-
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rupção. Do dinhei;o arre...~dado com a·~;-J;;;··~
debêntures, que seria investido na conclusão da
construção de usinas hidrelétricas que o ex-Governador Jaime Campos iniciou em Mato Grosso, apenas a primeira venda feita por S. Exª foi realmente
investida em energia elétrica. As demais vendas efetuadas pelo Governador Dante de Oliveira, cujo deságio que era de 9,9% passou para 25%, foram desviadas para pagamento de pessoal, publicidade e
custeio de outras atividades que nada tinham a ver
com a finalidade da venda das debêntures.
Por isso, neste instante, solicito que, após a
conclusão da CPI dos Precatórios, seja também
analisada a situação das estatais brasileiras, dentre
elas a Cemat - uma empresa que deverá ser privatizada no atual governo e que. lamentavelmente, está
hoje sob a intervenção do Governo Federal -, cuja
maracutaia não está sendo investigada.
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, é o protesto que faço contra essas medidas absurdas que
vêm ocorrendo no Estado de Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra.
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para uma comunicação.) -Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço a palavra para fazer um esclarecimento
breve e importante.
No início da semana passada, durante entrevista que concedia a uma rádio de âmbito nacional,
inteirei-me da renúncia do Deputado Almino Affonso
da relataria da Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara relativa à Comissão de Sindicância aberta para se pronunciar a respeito das denúncias.•.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Senador José Serra, lamento interrompê-lo, mas o
faço regimentalmente e, para permitir que V. Exª
faça seu pronunciamento, prorrogo a sessão por
mais cinco minutos.
O SR. JOSÉ SERRA - Obrigado, Sr. Presidente.
Eu soube, naquele momento, da renúncia do
Deputado Almino Affonso à relataria da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
que tratava do relatório da Comissão de Sindicãncia
destinada a apurar as denúncias de compra e venda
de votos por ocasião da votação da emenda da reeleição.
Sr. Presidente, independentemente de minha
análise a respeito dessas-denúncias e dos pontos de
vista diferentes com relação ao que o Deputado sus-
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tenta a respeito·· da necessidade da convocação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, quero registrar que me equivoquei naquele momento a respeito
da interpretação que dei sobre as motivações que atribuí ao Deputado Almino Affonso pará sua renúncia.
Conheço a integridade pessoal de Almino Affonso e
seu espírito público há várias décadas. Tomei também
conhecimento das razões que expôs para essa renúncia. Não tenho motivo para duvidar delas, embora não
coincida com o Deputado na análise das questões que
envolveram essas denúncias de compra e venda de
votos, suas implicações e a necessidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Estou absolutamente convencido de que, independentemente dessas diferenças, o Deputado Almino Affonso, na sua decisão, obedeceu às suas con. vicções pessoais e aos critérios do interesse público
que tem norteado, há tanto tempo, sua presença na
política em nosso País. Foi uma decisão que obede- .
ceu dentro de suas convicções e ao que entende
como interesse público, respeitável. Quero deixar
isso estabelecido de maneira muito clara.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Os Srs. Senadores Esperidião Arnin, Odacir Soares,
Gilberto Miranda, Lúcio Alcãntara e Artur da Távola enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex!!s serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, líderes das classes
política e empresarial do Oeste Catarinense, já há
algum tempo, vêm reiterando à Secretaria da Receita Federal a necessidade de se implantar, no Município de Joaçaba, naquela região, uma Estação Aduaneira do Interior. Trata-se de reivindicação plenamente justificável e conveniente, dado o vulto da
produção regional, e especialmente oportuna, em
face da dinamização da economia brasileira que
vem sendo promovida pelo processo de globalização, com destaque para o papel do Mercado Comum do Sul Mercosul.
Ninguém, Sr. Presidente, em sã consciência,
pode ignorar os efeitos do processo de globalização na
economia brasileira. A região Sul, dada a proximidade
com os países vizinhos que integram o Mercosul, passa por intensa transformação. No Estado de Santa Catarina, que orgulhosamente represento neste egrégio
Parlamento, o comércio exterior cresceu acentuadamente. As exportações aumentaram 47% no período
de 1991 a 1995, e as importações, no mesmo período,
registraram um acréscimo de 194%.

Ainda nesse período, o número de empresas
exportadoras dobrou, graças a uma significativa inserção de pequenos e médios empresários catarinenses no mercado internacional.
Tudo isso ocorreu, Sr. Presidente, com a simples integração do mercado brasileiro aos mercados
dos países vizinhos. É lícito concluir, portanto, que a
instalação de uma Estação Aduaneira do Interior
(EADI) propiciando a desburocratização do comércio, a agilização dos procedimentos e outras facilidades relativas à política aduaneira maximizaria os benefícios hoje já existentes.
Isto posto, resta perguntar o porquê da instalação de tal unidade no Município de Joaçaba. Esse Município, Sr. Presidente, sobre ter uma economia das
mais pujantes, é privilegiado por sua locafização geográfica e por sua estrutura de serviços. Uma estação
aduaneira que ali venha a ser implantada beneficiará
as empresas estabelecidas em toda a região Oeste do
Estado, da qual fazem parte 104 Municípios. Com uma
área de 28 mil 577 quilômetros quadrados, que corresponde a 30% do território catarinense, tal região abriga
uma população de 1 milhão e 51 mil habitantes ou
23% da população do Estado.
Situado no centro da região Meio-Oeste, Joaçaba é ponto de ligação entre o Leste e o Extremo
Oeste catarinense. O Município é servido pela BR282, que liga a região Oeste ao litoral, e se beneficia
da proximidade da BR-116, que corta o Estado no sentido norte-sul. Além disso, dispõe de um aeroporto,
com 1.250 metros de pista, com linhas diárias para
Concórdia, Chapecó, Florlanópolis e São Paulo.
Seu complexo agroindustrial e seu diversificado setor de comércio e serviços contam com o suporte, hoje, de uma Delegacia da Receita Federal,
de um escritório regional do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, de uma Vara da Justiça
Federal com jurisdição em 45 Municípios, entre outros órgãos. Há que se salientar, também, que o Município é sede da Associação Comercial e Industrial
do Oeste Catarinense, a qual é credenciada junto à
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina para expedir certificados de procedência para os
produtos destinados à exportação.
Assim, Sr. Presidente, não é de admirar que a
instalação de uma Estação Aduaneira do Interior
seja pleiteada pelas fideranças regionais, que há
muito vêm se mobilizando nesse sentido. Por entender que tal reivindicação, mais do que justa,_é oportuna e conveniente para a região e para o País, quero de público endossar o pleito de meus coestaduanos e apelar ao Secretário da Receita Federal, Eve-
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rardo Maciel, para que a estação aduaneira breve se
transforme em realidade. Os empresários e o povo
catarinense, e especialmente os habitantes da região Oeste, tenho certeza, haverão de corresponder
à expectativa do Governo e da Receita Federal, multiplicando os investimentos, gerando empregos e
produzindo riquezas.
Muito obrigado!
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, hoje, tenho uma responsabilidade muito grande ao defender junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento, em particular
junto à Secretaria Especial de Políticas Regionais, à
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia-8UDAM, e ao Banco da Amazônia S.A- BASA,
a correção de rumo dos empréstimos concedidos
aos produtores rurais e industriais da Amazônia, particularmente, de Rondônia.
Os Fundos Constitucionais de Financiamento
foram criadas pela Constituição de 1988, com o objetivo de reduzir e minimizar os desequilíbrios regionais, por meio da destinação de crédito diferenciado
em relação aos usualmente concedidos pelas il"lStituições financeiras, em função das reais necessidades das regiões pobres e deficitárias.
Esse foi o espírito que norteou a criação dos
Fundos Constitucionais de Financiamento: Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
Fundo Constitucional de Rnanciamento do CentroOeste - FCO e Fundo Constitucional de Rnanciamento do Nordeste - FNE.
O fato e a circunstância, Senhor Presidente, de
serem os Fundos Constitucionais de Financiamento
de natureza fiscal, através da transferência de 3%
da arrecadação da União do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos lndustrializados-IPI, permite
a captação de empréstimos a custos inferiores à própria inflação, haja vista que eventuais quedas no valor real dos Fundos são compensadas por sua realimentação permanente. Viabilizar empréstimos a taxas concessionais são, portanto, objetivos inerentes
à própria natureza dos Fundos.
Contudo, Sr. Presidente, é preciso se propugne
pela correção de rumo dos Fundos Constitucionais
de Financiamento, seja o FNO, FCO ou FNE, visto
que a utilização de indexadores nos empréstimos
dos Fundos ( TRD-Taxa Referencial Diária, até abril
de 1995 e TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo, a
partir desta data) vem subvertendo os propósitos políticos que ensejaram a criação dos Fundos, penalizando as regiões economicamente menos favorecidas do País, além de contrariar a política de desindexação adotada pelo Governo.
Na atualidade, os empréstimos rurais destinados às regiões Sul e Sudeste já são desindexados,
com encargos financeiros fixos de 12% ao ano. Os

empréstimos rurais do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte- FNO, e demais Fundos, que
atualmente vêm sendo corrigidos pela TJLP + 6% ao
ano, representam um custo anual para o tomador,
da ordem de 22% ao ano, considerando a TJLP de
outubro de 1996 de 14,97%. Assim, a atual sistemática do FNO promove uma total inversão de valores
implícitos na legislação que criou e regulamentou os
Fundos, dado que o custo desses empréstimos deveriam ser inferiores aos das regiões Sul e Sudeste,
e não o inverso, como ocorre atualmente.
Mesmo com a aplicação de rebates, o custo dos
empréstimos do Fundo Constitucional do Norte-FNO,
vem se revelando incompatível com a rentabilidade das
principais atividades agropecuárias da região Norte..
Quando se compara os encargos financeiros
do FNO com o comportamento dos preços dos produtos agropecuários no mesmo período, nota-se o
desencontro entre a evolução dos encargos financeiros e a dos preços agrícolas. Com o advento do Plano Real, os índices inflacionários reduziram-se, estando, atualrnente projetados para a casa de um dígito no ano de 1997.
preços dos produtos agropeEnquanto isso,
cuários, desde o lançamento do Plano Real, caíram
de forma acentuada, para estabilizarem-se em patamares inferiores ao crescimento dos preços de insumos, noutras palavras, ao crescimento dos custos
de produção. A agricultura desempenhou, como .se
convencionou denominar na mídia, o papel de 'Ancora Verde do Plano Real'.
A desvalorização é verificada, da mesma forma, em relação aos valores dos bens adquiridos
com os recursos do Fundo de Financiamento Constitucionai-FNO.
Antes de encaminhar à discussão a análise e o
pleito que recebi de meu Estado, elaborado pela
Emater-Rondônia, intitulado: 'Fundo Constitucional
do Norte- FNO: A História de Como um Bom Instrumento de Desenvolvimento Regional e de Crédito
Subsidiado EstâEndiVídando os Pequenos Produtores Rurais, Prenunciando um Índice de lnadimplência Nunca Antes Registrado Dentre Eles•, proponhome a discorrer de maneira genérica sobre a problemática dos Fundos Constitucionais de Financiamento, centrando minha análise no Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte- FNO.

os

As informações que utilizo, Sr. Presidente, são
oficiais e procedentes do Ministério do Planejamento
e Orçamento, da Secretaria Especial de Políticas
Regionais, na sua versão preliminar, intitulado 'Fun-
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dos Constitucionais de Financiamento: FCO- FNEFNO, Informações Gerenciais, Abril de 1997".
Antecipadamente, penitencio-me, Sr. Presidente, pela aridez do tema e da dificuldade em tratar, de
forma atrativa, a citação de estatísticas, de uma numerologia cansativa, mas que resulta ser indispensável, na passagem do que vem ocorrendo com a
utilização dos Fundos Constitucionais de Financiamento, no período 1989 a 1996.
Os repasses da Secretaria do Tesouro NacionaiSTN aos Fundos Constitucionais de Financiamento, no
período 1989 a 1996, somaram R$9.542.701 mil, assim distribuídos: FNO, R$1.908.543 mil; FNE,
R$5.725.615 mil; e, FCO, R$1.908.543 mil. Ressalte-se que a região Nordeste concentrou 60% do total
dos recursos repassados pela Secretaria do Tesouro
Nacional.

Os repasses de recursos da Secretaria do Tesouro Nacionai-STN para o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte
FNO, totalizaram
R$1.858.706 mil, no período de 1989 a 1996. Foram
contratados nos Estados da região Norte, R$942.599
mil, o que representou 50,71% do montante repassado. A disponibilidade de recursos do FNO, ascendeu a
R$916.1 07 mil, equivalentes a 49,29
Em resumo, Sr. Presidente, uma região pobre,
tão carente de recursos, não conseguiu ao longo do
período sob análise utilizar a metade dos recursos
que poderia ter utilizado.
Os anos de 1994 e 1995 expressaram os mais altos níveis de contratação dos repasses. No ano de
1994, para um montante de R$264.847 mil repassados,
foram contratados, R$243.756 mil, ou seja, 92,04%. No
ano de 1995, para R$272.066 mil repassados, foram
contratados R$ 238276 mil, ou seja, 87,58%.
Por que os bons resultados na utilização dos
recursos nesses dois anos, quando, nos demais
anos, a contrataçã9 não alcança a metade dos recursos alocados? E uma pergunta que deixo no ar,
para ser respondida pelas autoridade financeiras do
Banco da Amazônia S.A., pela Sudam e pela Secretaria Especial de Políticas Regionais.
No que diz respeito à distribuição do número
de contratos e valores contratados, pelos Estados
da Região Norte, o total é de 57253 contratos, com
um montante de R$868.517 mil, para o período 1989
a 1996. O Estado do Pará, com 27.248 contratos, do
total de 57,253, açambarcou numericamente, 47,6%,
e, em termos de valor , contratou R$437.384 mil, do
total de R$868.517 mil, o que corresponde a 50,3%,
ou seja, a metade.
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O Estado de Tocantins, muito embora englobe
5.038 contratos, que representam apenas 8,8% do
total de 57.253 contratos, absorveu R$166.542 mil,
ou seja, 19,2% do total dos recursos repassados.
O meu Estado, Rondônia, contratou a expressiva marca de 10.314 contratos dentre os 57.253 contratos, o que percentualmente expressa 18,0% do
total. Entretanto, em termos de valor, Rondônia, contratou R$115.336 mil, que correspondem a 13,3% do
global de R$868.517 mil. A clientela de Rondônia,
apesar de ser praticamente o dobro da clientela do
Estado de Tocantins, contratou valor de empréstimo
30% a menor do que o daquele Estado.
O certo, Sr. Presidente, é que os três Estados,
Pará, Tocantins e Rondônia, somaram 42.600 contratos, ou seja, 74.4% do total e, em termos de valor, totalizam R$719.362 mil, do que resulta a concentração
para os três Estados, de 82,8% dos recursos globais.
Impõe-se comentar, e até criticar, Senhor Presidente, que um instrumento que almeja minimizar
os desequilíbrios regionais, operacionalize uma distribuição dos recursos repassados de maneira tão
desigual, tão injusta, que, de certo, não logrará diminuir intra-regionalmente esses desequilíbrios.
É preciso que se deixe gravado, que os Estados
do Amazooas (8S915Jl54mil), Roraima (R$35.666 mil)
Acre (R$24.129 mil) e Amapá (R$23.304 mil) compromissaram apenas 14.653 contratos com um montante
de R$149.155 mil. Esses Estados são tomadores, em
conjunto, de apenas 17,2% do total.
Resumindo, Sr. Presidente, entendemos ser uma
injustiça essa forma de distribuição de recursos, que
faz com que os quatro Estados sób o foco da análiseAmazonas, Roraima, Acre e Amapá - equivalham ao
Estado do Tocantins, ou pior ainda, absorvam menos
do que uma terceira parte (1/3) dos recursos repassados para o Estado do Pará, que sozinho contratou
R$437.384 mil, ou seja, 50,3% do total.
É importante destacar, ainda, o número de
contratos e valores por Programas. Os Programas
amparados pelo FNO, são: Rural, Industrial e Especial, que estão organizados desde o ano 1989 a junho de 1996.
De um total de 57.253 contratos celebrados,
22.784 foram do Programa Rural, que correspondem
a 39,8%. Em valor, o Programa Rural alcançou
R$408.451 mil, que expressam 47,0% do total. O
Programa Industrial, contratou 615 projetes (1,0%) e
em valor somou R$136.167 mil (15,7%). O Progra·
ma Especial atingiu 33.841 contratos, com 59,1% do
total, e um valor de R$323.898 mil, ou seja, 37,3%.
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independentemente da destinação por Programas - Rural, Industrial e Especial - para o exercício
de 1997, foram especificados Programas de cada
Fundo, por Setor.
Assim ficaram estabelecidos:
FNO 1997:
Setor Rural:
. Programa de Apoio à R~forma Agrária PROCERA (FN0-Especiai).
. Programa de Apoio à Produção Familiar Organizada- PRORURAL (FNO- Especial).
. Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Agricultura - PRODAGRI.
. Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Pecuária- PRODEPEC.
. Programa de Apoio à Preservação e Susten,·
tação do Meio Ambiente- PROSUMAN.
. Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Extrativismo - PRODEX.
Setor Agroindustrialllndustrial:
. Programa de Apoio às Microempresas,
Agroindustriais e Industriais - PROMICRO (FNO-Especial).
. Programa de Desenvolvimento lndustriaiPRODESIR.
. Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Agroindústria - PROAGRIN,
Setor Turismo:
. Programa de Desenvolvimento do Turismo
Ecológico- PRODETUR.
. Programa de Apoio ao Turismo Convencional
-PROGETUR.
Setor RuraUindustriai/Agroindustrial:
. Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica- PROCATEC.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passaremos a
referir e discutir o documento preparado pela Emater-Rondônia, 'fundo Constitucional do Norte - FNO:
A História de Como um Bom Instrumento de Desenvolvimento Regional e de Crédito Subsidiado Está
Endividando os Pequenos Produtores Rurais, Prenunciando um Índice de lnadimplência Nunca Antes
Registrado Dentre Eles•.
O documento em sua Segunda Versão, foi enriquecido pelas sugestões colhidas após Audiência
Pública na Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, da qual participaram, além dos Deputados daquela Casa, o Secretário de Estado da Agricultura, Wilson Stecca, o Secretário Executivo da
Emater-RO, Dr. Jurandir Vieira, o Superintendente
do Banco da Amazônia, Dr. Augusto Barros, e o Pre-

;m,

sidente da Federação da Agricultura do estado de
Rondônia - FAERON, Francisco Ferreira Cabral
(Chico Padre) e Federação dos Trabalhadores da
Agricultura- FETAGRO, Anselmo de Jesus Abreu.
É mister reconhecer o papei desempenhado
pelos Deputados Estaduais, Luis Carlos Menezes
(PMN-RO) e Daniel Pereira (PT-RO), respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Comissão de
Agricultura, Política Agrária, Abastecimento e Meio
Ambiente, da Assembléia Legislativa de Rondônia
O documento começa por reconhecer que o
surgimento dos Programas da Terra - PROCERA e
o FNO-Especial, hoje denominado Prórural, deu ânimo novo aos agricultores de base familiar assentados nos Projetos de Colonização e de Reforma
Agrária, pois os agricultores viam neles uma possibilidade real, concreta de alcançarem melhores dias e
promoverem o desenvolvimento da região.
A partir deste momento, Sr. Presidente, permitome transcrever, textualmente, os trechos que julgamos
mais relevantes do documento da Emater-RO:
'Os referidos Programas, naqueles períodos de
altas taxas inflacionárias, contribuíram, significativamente, para o fortalecimento da economia desta Região, vez que seus beneficiários - !X''-,:·· ; ·-,:oentados
pelo INCRA, mini e pequenos pmdUJores - efetivaram
a possibilidade de ter aces:.,· .. ''"h~s r!" , .•=dito rural
subsidiadas. Através do P:··~~ :·' ·: ' ·:rural (antes
FNO-Especial), os produtores ti;1nam os valores dos
seus empréstimos corrigidos em apenas 50% da TA e
valorizados em 4% ao ano. Operacionalizadas desta
forma, estas linhas de crédito se revestiram em instrumentos valorosos para a capitalização dos empreendimentos dos seus benefiCiários, pois permitiam, aos
mutuários, ganhos adicionais, oriundos da sistemática
utilizada para atualização dos débitos'.
Mais adiante, Sr. Presidente, diz o documento:
'Para melhor visualizar o descrito no parágrafo
anterior, confira a tabela 1 e Gráfico 1 que demonstram que, no período de inflação alta, a sistemática
de cálculo do financiamento protegia o mutuário, reduzindo seu saldo devedor, expresso em Dólar, que
somente passa a ter crescimento positivo, no momento em que a inflação começa a ser debelada',
ver Anexos n2 1 e 5.
'Com a instituição do os índices inflacionários
foram, gradativamente, se reduzindo, chegando,
atualmente, na casa de um dígito no período de um
ano. Com a queda da inflação, a redução promovida
pela sistemática de cálculos da divida do mutuário
se tomou insignificante em relação ao montante do
seu saldo devedor. Inversamente, o crescimento da
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dívida, hoje, se 'aproxima de 14% ao ano -confira
Tabelas 2 e 3, e Gráficos 2 e 3- o que seria plenamente suportado pelos produtores, se o preço dos
seus produtos caminhassem na mesma direção, o
que não é o caso", ver os Anexos N2 2, 3, 6 e 7.
O que já ficou discutido inicialmente, Sr. Presidente, nos primeiros momentos do meu discurso,
fica novamente evidenciado:
•o que se tem verificado é que os preços dos
produtos agropecuários, após um período de queda
acentuada, se estabilizaram em patamares bem inferiores ao crescimento dos seus custos de produção.
Esta mesma desvalorização é verificada, também,
em relação aos bens adquiridos com os recursos
das já citadas linhas de crédito. Para se ter uma
idéia, basta trazer à tona um exemplo concreto:- em
janeiro de 1993, os mutuários adquiriam matriz bovina leiteira, pelo preço de US$ 600,00 (seiscentos dólares). Hoje, esta mesma matriz é comercializada a
preço de US$ 220,00 (duzentos e vinte dólares). Estes dados deixam evidente a impossibilidade do mutuário adimplir suas obrigações junto aos agentes financeiros, dificuldade esta, inexistente antes da vigência do Plano Real'.
'No âmbito do setor agropecuário, também, o
Governo Federal reconheceu que o Plano Real, enquanto instrumento poderoso e necessário à estabilidade económica e social do País, trouxe profundas
dificuldades aos pequenos produtores rurais, no que
diz respeito à sustentabilidade do seu empreendimento. Prova disto é a instituição da Lei n2 9.126, de
10 de novembro de 1995'.
'De acordo com o parágrafo único do art. 72 do
citado diploma legal, os empréstimos concedidos pelos
agentes financeiros aos assentados e colonos nos programas oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Incra terão juros não superiores a 12% ao ano e redutores de 50% sobre as parcelas de amortização do principal e sobre os encargos
financeiros. Isto significa que o mutuário adimplindo,
tempestivamente, suas obrigações, pagará o empréstimo recebido e os encargos financeiros incidentes, com
50"k de descontos, reduzindo, significativamente, seu
desembolso, conforme se verifica na Tabela 4 e Gráfico 4', ver Anexos N2 4 e 8
É mister destacar peculiaridades que são
apontadas pelos técnicos da Emater - RO. sempre
tão próximos do agricultor e conhecedores de seus
problemas:
'Com a vigência da Lei n2 9.126, hoje, é comum encontrarem-se produtores rurais em áreas
contíguas, ambos mutuários do mesmo agente financeiro, em situações extremamente diversas. Enquanto os beneficiários do crédito rural, cujos empréstimos foram efetuados antes da citada Lei, não
possuem condições de adimplirem seus compromis-
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sos, estando se desfazendo de seus bens, inclusive
da propriedade rural; os mutuários que contraíram o
empréstimo após a vigência da mencionada Lei,
numa economia de preços já estabilizados, a cada
dia melhor se capitalizam, avolumando seu patrimônio e vislumbrando perspectivas de um empreendimento plenamente sustentável'.
O documento fecha seu arrazoado dizendo que
a manutenção desta sistemática de cálculo para os
financiamentos contraídos no âmbito dos citados
Programas do FNO, trará, inexoravelmente, duas
grandes conseqüências:
• .. .fracasso total do pequeno mutuário destes Programas - com todos os males daí derivados - e altíssimo índice de inadimplência junto
-aos- agentes financeiros, colocando em risco a
própria continuidade deste tipo de crédito rural.
Em resumo, conseqüências que chocam, frontalmente com os virtuosos objetivos do Fundo
Constitucional do Norte-FNO, quando de sua
concepção original'.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o documento
da Emater - Rondônia conclui fazendo proposta de
duas medidas, a serem adotadas com urgência, de
modo a evitar o quadro indesejável desenhado, à
anterioridade.
'1) Retroagir os efeitos da Lei n2 9.126, de 10
de novembro de 1995 a todos os projetas, ainda vigentes, contratados com recursos do Procera, desde
as primeiras liberações, em 1989.
2) Estender aos mutuários do FNO-Especial,
hoje Prorural, a sistemática de cálculos prevista no
parágrafo Único do Art. 72 da Lei n2 9.16, de 10 de
novembro de 1995, com efeitos retroativos às primeiras liberações, em 1989'.
O documento sugere ainda que para evitar o
crescimento da inadimplência, que já alcança níveis
crfticos dentre os míni e pequenos produtores, e dar
rapidez a adoção das medidas sugeridas, o Poder
Executivo edite uma Medida Provisória versando sobre as propostas.
Ao concluir, Sr. Presidente, informo a esta
Casa que estarei oficiando ao Ilustríssimo Sr. Secretário Especial de Políticas Regionais, Dr. Fernando Rodrigues Catão, ao Ilustríssimo Sr. Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, Dr. José Artur
Guedes Tourinho, ao Ilustríssimo Sr. Presidente
do Banco da Amazônia S.A. - BASA, Ora. Aora
Valadares, com o intuito de ver discutidos e atendidos os pleitos dos mini e pequenos produtores
rurais da Amazônia e de modo todo particular os
do Estado de Rondônia.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EX1ENSÃO RURAL 00 ESTADO DE RO:NDÕN!A

EMATER-RO"'-.
ANEXO N" 01
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ANF:XO N" 112.
TABELA2

F>LANILHA CE CUSTOS OE FINoii.NC. CE lJMA MATRIZ SOVINA LEITEIRA, SEGUNOOA.SISTEMiTlCA
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ANEXO N" 03
TABELA 3
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A.NiéXO N" 04
TABELA4
(PLANH..HA OE FINANCIAMENTO REAL. COM CÁLCULOS DETERMIN~i! ~:~PELA LEI_N• 9.~26, DE 1D/11/95{REDUTOR CE~~· SOB_RE _O PRINC!PAL_~ ENCARGOS))

DATA
10101/96
10106197
10106198
10106199
10106100
10106101
10106/02
TOTAL

(VALOR
LIBERADO)
115 000.00

(JUROS
(12% a.a.J)·
20.700,00
14.004,24
12.861.49
1L091.1Õ
8.571,71
4.896,16

(SALDO
DEVEDOR!1ll
115.000,00
135.700,00
130.706,24
120.040,61
103.523.02
80.002,59
45.697,48

(VALOR A
AMORT.J

(AMORT.
(%))

18.998,00
23.527,12
27.609.34
32.092,14
39.201.27
45.697,48

14%
18%
23%

31%
49%

100%

ANEXO N"05
GRÁFIC01
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ANEXO N" 06
GRÁFICO 2
DATA
VALOR U$1,00

500,00

VARIAÇÃO DO PREÇO DE FINANCIAMENTO DE UMA
MATRIZ BOVINA LEITEIRA

450,00

400,00
i-Seqllência1
350,00

300,00
"

~'
o.

.... _
<

250,00

>·
200,00

150,00

100,00

50,00

..,.

...,.

e!
c
!!!.

§
.2.

.,

"'
c:
.!!!,

,

O>

"'
.2.
TEMPO

<O

!1!
c

.!!!..

<O

§
.2.

"'
"'

~---N_:_

.,"

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

112

r.-·wW".;.l:tl"W~

. "FiR'Dr'b".ãjilji

'DttrY'#

ANEXO N" 07
GRÁFIC03
DATA
VALOR U$ 1,00
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ANEXON°08
GRÁFIC04

DATA
VALOR
AMORTIZAÇAO

10/01/96
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TOTAL
93.565,08
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·c SR. GILI:iERTO.MIRANDA (PFL-AM)- Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade modema, por meio de suas inúmeras conquistas tecnológicas, criou sistemas cada vez mais integrados,
em nível mundial, ao mesmo tempo que mais com-

~~~-~----------------

----------
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fiabilidade nos dados divulgados e a incidência de cifras incoerentes, percentuais mal estimados e informações conflitantes.
É, portanto, motivado pelo desafio de superação dessa histórica imprecisão, reveladora, a meu
ver, do descompromisso com a questão educacional, mais do que de uma suposta 'inabilidade estaplexos e diversificados. Frente a essa reafldade, pertística' de nossa natureza, que me reporto ao quacabe-se uma tendência universal no sentido de repensar o papel do conhecimento e da escola numa
dro atual da educação no Brasil, cuja análise constitui missão que me parece das mais precípuas do
sociedade que ·sofre, em seu dia-a-dia, rápidas e
profundas transformações.
Poder Legislativo. Tenho a tarefa facilitada, particuDesde o início dos anos 80, o novo enfoque
larmente, pela publicação recente de alguns doeudas políticas públicas, tanto do chamado 'Primeiro
mantos do Ministério da Educação e do Desporto.
Mundo" quanto dos países em desenvolvimento, tem
Refiro-me aos relatórios 'Desenvolvimento da Edusido o de colocar a educação no centro das preocucação no Brasil', "Estatísticas da Educação Básica
pações, em função de dois fatores que se relaciono Brasil' e 'Resultados do Sistema Nacional de
nam. O primeiro deles refere-se à profunda mudança
Avaliação da Educação Básica SAEB. •
nas demandas que a sociedade está fazendo aos
A análise desses documentos permite cons:asistemas de ensino, devido ao avanço tecnológico
tar, Senhoras e Senhores Senadores, que, inegavelda década em questão e ao impacto da informatizamente, o Brasil, nos últimos anos, vem obtendo
ção, da mundialização da economia, dos novos pagrandes avanços tanto na cobertura escolar do ensidrões de organização social e do trabalho voltados
no fundamental quanto na redução do analfabetispara a melhoria da qualidade de vida. O segundo remo. Continua, porém, apresentando dados preocufere-se ao esgotamento do modelo económico suspantes que indicam a existência de grande ineficiêntentado em mão-de-obra pouco qualificada e matécia e baixo aproveitamento escolar geralmente assoria-prima em abundância, o que indica a necessidaciados às desigualdades sócio-econômicas do País.
de de deslocar os investimentos, que até há pouco
Examinaremos as grandes tendências do quadro
davam prioridade aos componentes de infra-estrutueducacional brasileiro, com base nos principais indira, para a promoção de inteligência, conhecimento,
cadores de desempenho do sistema.
criatividade e, acima de tudo;-ca:paciâaâepar.cpro:-- ·------No quese-refere à escolaridade da população,
duzir, selecionar e interpretar informação.
observam-se duas tendências importantes: o cresciA articulação da educação com as demais polimanto da renda per capita verificado nas últimas
ticas governamentais, sobretudo na área económica,
quatro décadas foi acompanhado de contínua exestá sendo entendida não apenas como exigência
pansão da taxa de escolaridade média, que pass?u
para o exercício da cidadania, mas como necessidade dois anos de estudo, em 1960, para cerca de cmde estratégica dos pafses na promoção do desemco anos, em 1990. Em segundo lugar, a progressiva
penho sócio-econômico eficaz de sua população,
queda das taxas de analfabetismo de 39,5% para
condição indispensável para o sucesso no novo ce20,1%, nas últimas quatro décadas, foi paralela ao
nário de competição internacionaL
processo de universalização do atendin:ent_o escolar
Em relação ao Brasil, Srªs e Srs. Senadores,
na faixa obrigatória (7 a 14 anos), tendencta que se
podemos afirmar que não existem controvérsias soacentua a partir de meados dos anos 70.
bre o fato de que a qualidade educacional disponível
Esse movimento não ocorreu de forma homoainda está muito aquém de nossas necessidades. É
gênea; acompanhou as características de desenvolconsensual, também, o entendimento de que tal esvimento sócio-econômico do País e reflete suas datado de coisas se deve a um conjunto de fatores essigualdades. Por exemplo, as imensas diferenças retruturais, responsáveis não só pelo comprometimengionais quanto ao número médio de a~os de estu~o
to da qualidade do ensino como das possibilidades
apontam a Região Nordeste bem abatxo da médta
de desenvolvimento.
nacionaL
Embora esse diagnóstico já tenha sido sufiNa verdade, mais do que refletir as desigualdacientemente apontado pelos discursos políticos das
des regionais, o quadro de escolarização desigual
mais diversas tendências ideológicas, não se pode
do País revela os resultados do processo de extramenosprezar o fato de que prevaleceu, por muito
ma concentração de renda e níveis elevados de potempo, uma ignorância a respeito das dimensões do
breza, conforme indicam os dados a seguir:
problema, particularmente em relação a dados obje-81% das crianças de 5 a 6 anos com renda
familiar per capita superior a dois salários-mínimos
tivos acerca do quadro educacional do País. O nosso proverbial desinteresse pela exatidão dos númefreqüentam a pré-escola, contra apenas 37% das
ros gerou uma verdadeira "tradição' de falta de concrianças de famílias pobres;
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·~ 97% das crianças de 7 a 14 anos de famílias
com renda superior a dois salários-mínimos per capita freqüentam o primeiro grau (1 1 a a• séries), contra
apenas 75% das crianças de famílias pobres, apesar
da crescente universalização;
- 80% dos jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias com renda per capita superior a dois
salários-mínimos freqüentam a escola, enquanto
apenas cerca de 40% daqueles provenientes de famílias pobres permanecem estudando;
- 39,8% dos jovens de 15 a 17 anos das famílias pobres somente trabalham.
Essa situação toma-se ainda mais grave ao
observarmos a evolução da distribuição da população por nível de escolaridade. Se é verdad!i que
houve considerável avanço na escolaridade correspondente à primeira fase do ensino fundamental (1B
a 41 séries), também é verdade que, em relação aos
demais níveis de ensino, os indicadores ainda são
insuficientes: apenas 19% da população do País
possui o primeiro grau completo, 13% o nível médio
e 8% o nível superior. Considerando-se a importância do ensino fundamental e médio para assegurar a
formação de cidadãos aptos a participar, democraticamente, da vida social e do mundo do trabalho, temos a indicação clara da urgência das tarefas e do
esforço que o Estado e a sociedade civil deverão fazer para superar a médio prazo o quadro existente.
Há, contudo, aspectos bastante positivos no
período recente do desenvolvimento educacional. O
exame da participação dos níveis de ensino no total
de matrículas iniciais, nos últimos 20 anos, sugere
um redesenho da estrutura do sistema educacional
do País. O ensino fundamental, que, em 1970, respondia por cerca de 90% do total das matrículas,
vem diminuindo sua participação no conjunto do sistema, ao lado da progressiva expansão dos demais
níveis de ensino. Assim, em 1994, observa-se o seguinte quadro: 72% do total das matrículas referemse ao ensino fundamental; 13%, ao pré-escolar;
10%, ao ensino médio; e cerca de 4%, ao nível su·
perior.

A dinâmica desse movimento ganhou um significado próprio nos últimos dez anos. Além da magnitude dos segmentos populacionais atendidos pelo
sistema de ensino ao todo, 42,7 milhões de alunos ,
nota-se acelerado crescimento do atendimento escolar por faixa etária:
-do total de 9,98 milhões de crianças de 4 a 6
anos, 48% encontram-se na pré-escola, contra apenas 28,6% em 1985;

- do total de 27,4 milhões de c;iariças de 7 a
14 anos, mais de 96% são atendidas, contra 81,8%
em 1985;
-do total de 9,6 milhões de jovens de 15 a 17
anos, mais de 77% são atendidos pelo sistema, contra apenas 59,2% em 1985.
Em relação às taxas de transição, houve substancial melhoria dos índices de promoção, com queda na repetência e na evasão do ensino fundamental. Verifica-se, na última década, tendência ascendente das taxas de promoção que sobem de 55%
em 1984, para 62% em 1992 acompanhada de queda razoável das taxas médias de repetência e evasão, que atingem, respectivamente, 33% e 5% em
1992.
Essa tendência é muito significativa. Estudos
indicam que a repetência constitui um dos problemas mais graves do quadro educacional do País,
uma vez que os alunos passam, em média, 5 anos
na escola, antes de se evadirem, e levam cerca de
11 ,2 anos para concluir as 8 séries de escolaridade
obrigatória. Isso mostra que a sociedade brasileira
valoriza a educação como requisito fundamental de
integração social e inserção no mundo do trabalho.
No entanto, a grande maioria da população infantil
acaba desistindo da escola, desestimulada em razão
das altas taxas de repetência e pressionada por fatores sócio-económicos, que obrigam parte dos alunos
ao trabalho precoce.
Como se vê, SrBs e Srs. Senadores, a complexidade da questão não permite simplificações redutoras nem, muito menos, soluções mágicas e intempestivas. Por outro lado, as dimensões e os propósitos deste pronunciamento não ·admitem a formulação de análises exaustivas e a definição de diretrizes técnicas. Tais procedimentos requerem a especificidade dos estudos especializados. Cabe-nos, tão
somente, ressaltar as necessidades do País na área
da educação, naquilo que elas têm de mais óbvio e
generalizado, e que não requer aprofundamento
acadêmico nem planejamento orçamentário e pedagógico. Podemos, também, mediante as informações divulgadas, identificar as iniciativas governamentais para o setor e avaliá-las no contexto dos resultados obtidos e das perspectivas apontadas para solucionar os problemas a curto, médio e longo prazos.
Em primeiro lugar, é mister reconhecer que
qualquer transformação na qualidade da educação
brasileira dependerá, sobretudo, da qualidade do
professor. Quanto a esse ponto, unanimemente
apontado como fundamental, deve-se admitir que a
Lei n2 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da
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educação nacional, proporciona um grande avanço
ao determinar que a formação de docentes para
atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério nas quatro primeiras séries, a formar':'''
em nível médio. Em relação às iniciativas goverr;.,.
mentais no mesmo sentido, pode-se mencionar
Programa TV Escola, operado pelo Ministério da
Educação com o objetivo de promover a formação,
aperfeiçoamento e valorização dos professores da
rede pública, por meio de um canal de televisão exclusivo, via satélite. Funcionando em caráter definitivo desde março de 1996, a TV Escola gera três horas de programação diária, repetida quatro vezes por
dia. No entanto, é preciso, ainda, elaborar em definitivo concepção adequada de carreira do magistério
em todos os aspectos: formação e qualificação, bem
como atualização incessante; remuneração; organização política; encarreiramento.
Outro fator de concordãncia generalizada é a
necessidade de democratizar o acesso a instrumentações eletrõnicas, como estratégia de motivação e
criatividade. É preciso aderir à informatização dos
sistemas educacionais, comprometer-se com a produtividade da escola, garantir recursos didáticos
atualizados para que os estudantes possam usufruir
das oportunidades de vida que o mundo moderno
oferece. No plano governamental, a já mencionada
TV Escola exibe, também, vídeos pedagógicos para
apoiar as aulas. Cerca de 48 mil escolas do ensino
fundamental com mais de 100 alunos receberam um
kit tecnológico: uma antena parabólica, um aparelho
de televisão, videocassete e fitas VHS. Outra importante iniciativa do MEC no setor é a implantação do
'Programa de Informática na Educação', cujo objetivo básico é promover o desenvolvimento da informática como instrumento de apoio ao processo ensinoaprendizagem. A meta física desse programa é equipar todas as escolas com mais de 250 alunos e que
tenham cursos de 5" a a• séries do ensino fundamental e as de ensino médio, totalizando cerca de
15 mil estabelecimentos e 11 milhões de alunos.
É correto, sabemos todos, Sr"s e Srs. Senadores, tomar a educação fundamental como prioridade.
No entanto, é preciso modernizar o 22 grau, principalmente na solidez da formação geral e na oportunidade de profissionalização terminaL O Governo
Federal e alguns Estados mantêm uma rede de escolas técnicas que oferece educação profissional formal a um número relativamente pequeno de alunos,
considerando-se sua capacidade instalada e, em
conseqüência, a um custo muito elevado. Com a fi-
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naliaade de ampliar àsoportl.lnidades de formação
profissional e, ao mesmo tempo, tomar mais flexíveis as diferentes modalidades de formação, foi submetido ao Congresso Nacional projeto de lei que dispõe sobre a Educação Profissional. O projeto contempla três níveis de educação profissional (básico,
técnico e tecnológico), e organiza, ainda, a Rede Federal de Educação Tecnológica, formada pelas es::olas técnicas e suas unidades descentralizadas, as
escolas agrotécnicas federais e os cenfros federais
:: ;;ducação tecnológica.
Confo~Tll':"i- já ressaltamos neste pronunciamento, é preciso manter a educação básica como prioridade, mas a qualidade dos seus agentes depende
do 32 grau, pelo menos no aspecto formal. Mormente, é da universidade que se espera a atualização
científica, realizando o desiderato de vanguarda do
desenvolvimento. Ao lado disso, a universidade encontra na boa formação dos professo-res de educação básica a chance fundamental de democratização do acesso à formação superior. Com isso, temos de reconhecer o papel essencial da universidade, naquilo que é sua função institucionaL No que
concerne à educação superior, realizações recentes
do atual Governo merecem destaque: a primeira delas é o Exame Nacional dos Cursos, criado em 1995
com o objetivo de alimentar o processo de decisão e
de formulação de ações voltadas para a melhoria
dos cursos de graduação. Em 1996, primeiro ano de
aplicação do exame, foram avaliados os cursos de
Administração, Direito, Engenharia Civil e, em 1997,
serão acrescentados os cursos de Engenharia Química, Medicina Veterinária e Odontologia. O resultado do exame terá um papel complementar, devendo
ser associado a um conjunto mais amplo de dados
que compõem o processo avaliativo e que possibilitam a formulação de uma política adequada para o
setor de ensino. O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras PAIUB é um
exemplo de mecanismo para a produção de indicadores. qualitativos e quantitativos .que podem fornecer subsídios significativos para amplas análises
contextuais.
Além dessas medidas, outras ações da área
educacional merecem citação pelos seus inegáveis
méritos e resultados positivos: repasse de recursos
diretamente à escola, sem a intermediação dos governos dos estados ou dos municípios; valorização
do papel da educação à distância na implantação de
uma nova cultura educacional; definição de 'parâmetros curriculares nacionais' para todo o ensino
fundamental; descentralização do 'Programa Nacio-

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

rial de Alimentação ·Escolar'; E!xpansão, avaliação e
cumprimento dos prazos de entrega do "Programa
Nacional do Livro Didático•; institucionalização do
processo de avaliação global do sistema educacional; incentivo à participação da sociedade para a recuperação da escola pública, por meio dos programas 'Acorda, Brasil. Está na Hora da Escola' e
'Fala Brasil'; e, finalmente, o ambicioso programa de
extinção do anaHabetismo.
Como se pode constatar, Sr"s e Srs. Senadores, não estamos imobilizados. Contudo, embora reconhecendo o mérito das iniciativas governamentais
para o setor educacional, é preciso admitir que, especialmente em relação ao ensino fundamental, muito ainda há por fazer para alcançar os níveis de eficiência e rendimento que o Brasil necessita para assegurar uma educação de qualidade para todos.
Sabe-se que a introdução de inovações e de
mudanças estruturais nos sistemas educacionais é
um processo que não se realiza em curto prazo. No
caso brasileiro, muitas das iniciativas nesse sentido
dependem da reformulação de dispositivos da própria Constituição da República. É o caso, por exemplo, dos mecanismos de redistribuição da arrecadação dos tributos federais e estaduais para Estados e
Municípios, que não garantem maior eqüidade porque estão vinculados a critérios não educacionais
como renda per capita e população total.
Além de iniciativas de correção dessas impropriedades, é preciso, ainda, promover a adaptação
dos níveis de governo aos papéis e responsabilidades que lhes.. estão atribuídos pela Constituição e
pela Lei de Diretrizes e Bases, como forma de evitar
que ocorram ações superpostas ou omissões e de
permitir um atendimento que ofereça educação de
qualidade a todos.
Afirmamos que 'muito ainda hã por fazer' pela
educação brasileira, No entanto, seríamos injustos,
Senhoras e Senhores Senadores, se não destacássemos o fato de que, apesar das limitações orçamentárias decorrentes do período de ajuste econômico que o
Brasil está vivenciando, tem sido possível obter melhores resultados dos recursos aplicados.
O avanço mais importante, contudo, não está
no aumento percentual da cifra dos investimentos
efetuados, mas na constatação de que, finalmente, a
sociedade brasileira despertou para a compreensão
da importância da educação, tanto no exercício da
cidadania, como no desenvolvimento econômico. E
esse é, a meu ver, Senhoras e Senhores Senadores, o passo decisivo na construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada.
Muito obrigado.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 31 de maio
próximo assinala o transcurso de mais um Dia Internacional de Combate ao Tabaco, escolhido pela Organização das Nações Unidas ONU, acolhendo proposta da Organização Mundial de Saúde OMS, para
a mobilização dos povos contra o tabagismo e em
defesa de suas vítimas.
Durante muitos anos, a propósito, aqui esteve
o Senador Lourival Baptista, também Médico, a renovar as procedentes advertências da Organização,
convocando os governos, os estabelecimentos escolares e a população a refletirem sobre 'o flagelo da
epidemia tabágica', afirmando a necessidade de
conjugação de esforços globais no sentido de combatê-lo.
Por isso mesmo, o contínuo crescimento do
uso de produtos derivados do tabaco, e dos seus
múltiplos e conseqüentes malefícios, há muito preocupa o legislador pátrio. Já o Constituinte de 88,
confrontado com a necessidade de reduzir o hábito
de fumar, determinou, no artigo 220, parágrafo quarto, da Lei Magna, que a propaganda comercial de cigarros 'estará sujeita a restrições legais', af compreendida a advertência obrigatória acerca dos danos provocados pelo seu uso.
Em conseqüência, objetivando 'estabelecer os
meios legais' de garantia da pessoa e da família ante
a 'propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde', o Congresso Nacional
aprovou a Lei número 9.294, de 15 de julho de 1996.
Assim, 'o uso e a propaganda de produtos fumígeros, derivados ou não do tabaco' foram submetidos às restrições e condições legais, ficando 'proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, em recinto colativo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente. •
Os espaços preservados incluem as dependências de repartições públicas, hospitais e postos
de saúde, salas de aula, bibliotecas, recintos de trabalho colativo e salas de teatro e cinema, das aeronaves e veículos de transporte colativo, ressalvada a
hipótese de viagem com mais de uma hora de duração, quando houver 'nos referidos meios de transporte parte especialmente reservada aos fumantes.'
Ao mesmo tempo, a legislação em comento somente admite a propaganda comercial desses produtos, pelas estações de rádio e de televisão, no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis
horas, não se podendo 'sugerir o consumo exagera-
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do ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou
saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas ou
religiosas.•
Proíbe-se, igualmente, "induzir as pessoas ao
consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a
tensão, ou qualquer outro efeito similar; associar
idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das
pessoas, insinuando o aumento da virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes; associar o uso do
produto à prática de esportes olímpicos ou sugerir
ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais; empregar imperativos que induzam
diretamente ao consumo; e incluir, na radiodifusão
de sons ou de sons e imagens, a participação de
crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. •
É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a modalidades olímpicas, para veicular
propaganda desses produtos, impondo-se, ainda,
que a "propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do fumo",
mediante as seguintes frases, precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde adverte:
I - fumar pode causar doenças do coração e
derrame cerebral;
11 -fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar;
III - fumar durante a gravidez pode prejudicar o
bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presença de crianças;
VI- fumar provoca diversos males à sua saúde."
Essas advertências devem constar das embalagens, pôsteres, painéis ou cartazes, e de jornais e
revistas que façam difusão ou propaganda dos referidos produtos, excetuando-se os destinados à exportação. As cláusulas de advertência deverão ser
usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, variando a cada cinco meses, de sorte a
constar, legível e destacada, na lateral do maço, carteira ou pacote diretamente vendido ao consumidor.
Finalmente, a Lei, determinando o veto definitivo da peça publicitária, especifica as sanções a que
ficam sujeitos os infratores de suas disposições, 'sem
prejuízo de outras penalidades" legais, inclusive as do
Código de Defesa do Consumidor, compreendendo:
advertência; suspensão da propaganda do produto por
prazo de até trinta dias; obrigatoriedade de veiculação
de retificação ou esclarecimento acerca de propagan-

da distorcida ou de má-fé; apreensão da produção;
multa, a ser aplicada entre um mil quatrocentos e
dez reais e sete mil duzentos e cinqüenta reais, cobrada, sucessivamente, em dobro, em triplo e assim
seguidamente, na reincidência.
Justifica-se o rigor da Lei. Não nos deve orgulhar a posiçSo de grande produtor mundial de folha
de fumo, ante a evidência de que cerca de dois milhões e quinhentas mil pessoas falecem a cada ano,
em todo o mundo, em decorrência do hábito de fumar. Em nosso País, morrem de oitenta a cem mil
pessoas, vítimas, ao longo do tempo, de doenças tabaco-dependentes, entre as quais infartos, hipertensão arterial, bronquites, cânceres de laringe, lábios,
cavidade oral e faringe, esôfago, pulmão, traquéia e
brônquios, pâncreas, bexiga e rim.
Dizia-nos o nobre representante do Estado de
Sergipe, com certa freqüência, 'estar comprovado
que os impostos pagos pela indústria do fumo não
compensam os prejuízos que ela causa ao Pais, em
termos de vidas humanas, deterioração da saúde da
população e acréscimo de custos à Previdência Social e ao sistema de atendimento hospitalar, bem
como o absenteísmo ao trabalho, valendo afirmar
que a produção de fumo é absolutamente antieconômica ao País. •
Defendia, com vigor, os direitos dos não-fumantes uma expressa recomendação da OMS ,
alertando-os para os riscos de exposição aos cigarros, em transportes, lugares públicos e, sobretudo,
em recintos fechados, pois os estudos do Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, daquela
Organização, concluíram que •a fumaça de segunda
mão_,contém cerca de cinco vezes mais dióxido de
carbono, três vezes mais alcatrão e nicotina, quatro
vezes mais benzopireno e quarenta e seis vezes
mais amoníaco', além de que as nitrosaminas, muito
mais concentradas na fumaça expelida, "têm um
efeito cancerígeno poderoso. •
O risco apontado pela OMS está na dificuldade
de se medir quantitativamente o volume de fumaça
inalada pelo fumante passivo. "Ao contrário do fumante, que pode controlar quantos cigarros fuma por
dia, o não-fumante não tem idéia de quanta fumaça
está aspirando, pois isso depende do tamanho, tipo
de ventilação e outras especificidades do local onde
se expõe o tabaco. •
Aquele que trabalha em local impregnado de
fumaça-àbsorile o e(Jufva!erife a âois ou frês cigarros
diários. Em cinco horas, numa sala tomada pela fumaça, triplicam as taxas de nicotina no sangue do
não-fumante, acarretando-lhe as conseqüências de

doe!n~as· respiratorias, tosse crôníca, diminuição da
capacidade pulmonar, irritação nos olhos, nariz e
garganta, asma, rinites e câncer no pulmão, fatal,
portanto, para fumantes ativos e passivos.
O Députado J. Elias Murad, também Médico e
antigo combatente na luta em defesa das vítimas do
tabagismo, tem sido incansável no seu esforço de
convencimento da sociedade, alertando que 'a fumaça que saí do cigarro, devido à elevada temperatura da brasa e à inexistência de filtro, é mais perniciosa do que aquela que o indivíduo inala. Ela tem
mais hidrocarbonetos cancerígenos e mais monóxido de carbono, que é o grande responsável pelo infarto do miocárdio. Ela tem aldeídos irritantes, que
são os principais responsáveis pelo enfisema pulmonar, e também tem mais nicotina, que é a substância
vicinogênica do tabaco. •
Segue-se, desse contexto, que o Relatório
Mundial de Saúde, referente ao ano em curso, há
pouco divulgado pela Organização Mundial de Saúde, na Suíça, é conclusivo no sentido de que são
sombrias as perspectivas dos três continentes onde
se concentram, em sua maior parte, os países em
desenvolvimento, inclusive o Brasil.
As populações, nesse caso, estão adquirindo
hábitos condenáveis de vida, entre os quais o de
crescente uso do fumo, confirmando a possibilidade
de aumento acentuado de casos de câncer, tuberculose e doenças do coração. Essas últimas, segundo
o documento da OMS, mataram sete milhões e duzentas mil pessoas no ano passado, logo seguidas
do câncer, responsável por seis milhões e trezentas
mil v1limas, dando lugar à estimativa mundial de aumento de 50% de novos casos e de 100% nos países em desenvolvimento, até o ano 2020.
A incidência de câncer de pulmão, o mais comum e letal de todos, vem aumentando em todo o
mundo. No entanto, observa-se uma queda de seus
índices onde a cultura tabagista entrou em declínio,
à força mesmo de intensiva e rigorosa campanha sanitária, de que são exemplos países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Finlândia.
Por isso mesmo, a indústria do tabaco, nos Es·
tados Unidos, pela primeira vez na história, vem sendo pressionada pelas vítimas do hábito de fumar. Milhares de ações judiciais, reclamando indenizações,
estão obrigando os fabricantes a uma despesa anual
de cerca de setecentos milhões de dólares, correspondente à contratação de escritórios de advocacia
encarregados de sua difícil defesa.
Conforme o relato do diário norte-americano
The Wall Street Journal, as duas maiores fabrican-

tes de cigarros do país, além de atenderem às intimações dos juízes, procuraram as autoridades do
governo no sentido de adotar os programas oficiais
antitabagistas e de encontrar uma fórmula consensual de se responsabilizar pelo tratamento das vítimas da nicotina, para o que concordariam com a
constituição, no prazo de 25 anos, de um fundo de
trezentos bilhões de dólares.
Ainda de acordo com o noticiário, os entendimentos envolvem a indústria do tabaco e 22 procuradores de Estados daquele país, a partir do fato de
um fabricante, com uma participação de 2% no mercado, reconhecer, em pesquisas e relatórios tomados públicos, que o hábito de fumar é prejudicial à
saúde.
De início, as indústrias do tabaco, procurando
proteger-se de novas ações judiciais, aceitariam desalivar as máquinas automáticas de venda de cigarros; acabar com o patrocínio de clubes e competições esportivas; e limitar à distância mínima de 300
metros de parques infantis e estabelecimentos escolares a propaganda de suas marcas. Além disso, seriam retiradas das peças publicitárias as figuras humanas e desenhos de apelo juvenil, hoje tão difundidas.
Uma solução possível estaria subordinada à
aprovação do Congresso, onde se desconfia que os
fabricantes, com um faturamento de 45 bilhões de dólares anuais, estariam mais interessados na manutenção de seus lucros, ora ameaçados pela multiplicação
das indenizações a que estão sendo condenados, do
que em verdade interessados na preservação da saúde dos fumantes e dos que não se viciaram.
Acrescente-se, ainda, que grande parte da propaganda procura enfatizar as vantagens dos chamados fumos com baixos teores de alcatrão e nicotina, levando o usuário à suposição de que o seu consumo
não é prejudicial ou, no mínimo, de que não produz
tantas más conseqüências como o cigarro comum.
Com isso, conforme nos relata atualíssima reportagem
da revista Veja, a indústria conseguiu 'quadruplicar a
participação das marcas de baixos teores no mercado
brasileiro', nos últimos onze anos.
Existe, aí, uma terrível mentira, pois, de acordo
com pesquisa da Sociedade Americana do Câncer,
'os cigarros de baixos teores são tão prejudiciais à
saúde quanto seus similares mais fortes.' Eventualmente, o consumo de cigarros light pode determinar a
redução de alguns tipos de câncer. Em contraposição,
exacerba a incidência do adenocarcinoma, uma variedade de neoplasia q-ue agiide as células secretoras de
muco dos brônquios e da periferia dos pulmões.
No Instituto Universitário de Medicina Social e
Preventiva de Lausanne, na Suíça, estudaram-se
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7.423 casos de câncer de pulmão, .entre 1974 e
1994. Observou-se uma queda de 27% do carcinoma epidermóide, o tumor mais comum entre os fumantes. Todavia, o aumento dos casos de adenocarcinoma um câncer típico de não-fumantes chegou a 142%! Essa alta incidência, confirmadamente,
deve-se à elevação do consumo de lights, pois o fumante de cigarros de baixo teor, desejando satisfazer
o vício da nicotina, "tende a compensar, aumentando o
número e a profundidade das tragadas. • Conseqüentemente, as substâncias cancerígenas alcançam a região periférica do pulmão, formada por células mais
sensíveis aos danos provocados pela fumaça.

filhos nascerem com peso inferior ao normal, além de
outras conseqüências graves como abortos, sangramentes, placenta prévia ou descolamento prematuro
da placenta com ruptura precoce da bolsa. Esses dados dão uma maior dimensão à epidemia tabágica, na
qual a mulher está fortemente inserida.•
Julgamos, conclusivamente, que o Dia Internacional de Combate ao Tabaco não se deve prestar
apenas às reflexões momentâneas que desperta,
quase sempre circunscritas à compreensão do doloroso destino das vítimas do tabagismo e às procedentes homenagens àqueles que, no Brasil e no exterior, conduzem luta indormida e cada vez mais rigorosa a esse nefasto vício.

Não podemos concluir, Sr. Presidente, sem re'tomar à referência feita ao Deputado Elias Murad. S.
Exa., que é também farmacêutico e químico, ensinou, em artigo para o Correio Braziliense, desta
Capital, que o hábito de fumar, associado ao uso de
pnulas anticoncepcionais, provoca na mulher o "sinergismo recíproco tóxico entre o tabaco e os hormõnios das pílulas', aumentando a ação tóxica de
ambos os prod~os, principalmente em relação ao
aparelho cardiovascular, tomando a usuária mais
suscetível ao infarto do miocárdio.

Mais do que isso, deve servir para a mobilização de todos os brasileiros, e de todos os povos, em
tomo de um processo permanente de conscientização, de revigoramento dos programas nacionais de
combate ao fumo, de valorização das empresas e
repartições públicas que mantêm serviços de pre"
venção da saúde dos trabalhadores e dos funcionários. Tal mobilização, não resta dúvida, é o que prescrevem aqueles que, pelo País e nações afora, vencem inúmeros sacrifícios para, em conferências, seminários e publicações, convencer as pessoas de
que o hábito de fumar, constituindo-se na maior causa de morte evitável em todo o mundo, deve, de
pronto, ser universalmente abandonado.
Era o que tínhamos a dizer.

Acresce que a osteoporose, identificada pela
perda de cálcio nos ossos, habitualmente atingindo
as mulheres após a menopausa e causando dores e
fraturas graves, sobretudo do colo do fémur, 'é sensivelmente aumentada pela ação do tabaco. •
Ademais, 'fumar durante a gravidez pode levar
a prejuízos sérios ao ser mais indefeso da humanidade: o feto-nascituro.' Pois, o tabaco é prejudicial
ao desenvolvimento fetal, aumentando a probabilidade de aborto do bebê, no período entre a concepção e o parto. O mesmo prejuízo pode-se estender aos primeiros dias de vida, dado tratar-se de
criança 'menos desenvolvida e com resposta imunológica prejudicada. •
Enfatiza o Dr. Elias Murad, com incontestável
acerto, a situação dramática a que fica submetida a
mulher que fuma durante a gravidez, já que "o feto dá
também suas tragadas, pois inala os componentes do
tabaco, com a nicotina, o monóxido de carbono e outros produtos tóxicos. Quando a mãe fuma durante a
gravidez, há um aumento de 35 a 140% dos riscos dos

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, a semana política parece haver trazido aquelas advertências que
escapam ao domínio da política e contêm a presença do mistério e da divindade a ensinar prudência,
temperança e respeito ao próximo:
O PT viu-se vítima do processo de antropofagia política e escandalite por ele detonado no país,
na linha de auto-atribuir-se moralidade superior e excludente, maior qualificação ideológica, em suma,
'farisaísmo' dos bons...
Passou de denunciante a réu, de galã a vilão,
de vestal a suspeito.
Com as denúncias o Partido esperneou a mais
não poder, passou dias a explicar e a explicar e seguramente daqui ao fim de seus dias terá que abs-
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ter-se de parte do tempo de sua pregação para..• explicar-se.
Nada mais educativo e amadurecedor do que
ver em si o mal infligido aos demais.
Desde que se viu sem condições de oferecer
propostas e projetes alternativos o PT destacou-se
por pregação na qual se coloca na posição de único
ou senão de principal detentor da honradez, da dignidade, do sentido ético da vida e do monopólio do
patriotismo••.
O mais grave dessa posição é derivar de um
sentimento verdadeiro e sincero oriundo da vontade
de reformar os costumes políticos brasileiros. Digo
grave, porque quando o mal é comandado por pessoas do bem ele é duplamente perverso.

Por que mal? Porque o PT não tem o menor
respeito pela honradez alheia, coloca-se na posição
de principal representante do moralismo vingador,
parte do princípio da suspeita sobre todo e qualquer
membro de outro partido, considera-se superior intelectual, moral, ideológica e politicamente.

Por que do bem? Porque seus quadros são
efetivamente honrados e idealistas. Sua democratização interna é invejável e seu sentido de corpo partidário advém de uma união constituída por convicções comuns e, não, por interesses menores.
O problema do PT é o de supor possuir o monopólio dessas qualidades e a tendência de negá-las
nos demais.
Vai a tal ponto essa convicção que imagina dar
uma satisfação cabal à opinião pública ao nomear
uma comissão interna de averiguação. Significa dizer: "nós somos tão imaculados e superiores e nos
bastamos a tal ponto que é suficiente uma comissão
interna composta de homens de bem para esclarecer o assunto. Ao que acrescento eu: "homens de
bem eu também garanto que eles são, o que não garanto. é serem imparciais... •

A única satisfação à opinião pública adviria de
o PT comandar o pedido de uma CPI para esquadrinhar o que está a ser chamado o "escândalo das
prefeituras".

Com a mesma argumentação usada, para a
questão da compra de votos no processo da reeleição, ou seja, a de que quem não deve não teme, o
PT está no dever de pedir para si não uma comissão
interna de averiguação mas uma CPI, já que tanto
aprecia e enche as mesas do Congresso com pedidos de CPis ...

Pessoalmente e como Senador eu não apoiaria tal
CP I. Mas estou à vontade para não apoiar porque considero que se üude a opinião pública com o brandir a arma
de uma CPI de modo desordenado e para tudo.

CPI é remédio indicado para males específicos
como, por exemplo, o dos precatórios. E nem é o
mais agudo dos processos de apuração embora seja
dos mais importantes. É para apurações sérias e
não para qualquer evento ou "trampolim" de natureza política, paralisando o país e desmoralizando autoridades naquelas fases dos interrogatórios em que
testemunhas são apresentadas como suspeitos,
suspeitos como "culpados" e todos julgados e condenados de antemao. Infelizmente é assim que se
comporta o notlc1áfio ávido ·de escândalos. E sou
contra porque considero Lula e José Dirceu pessoas
da mais alta honradez pessoal. Ficaram atrasados
em relação ao mundo contemporâneo, atados aos
equívocos da esquerda estatizante. São, porém,
pessoas honradas e que não estão na política para
se locupletar com vantagens materiais.
Pena que não pensem assim dos demais a
quem vivem a denunciar e a intrigar com a opinião
pública. Agora, poférrÇâevem estar a amadurecer e
com eles os seus correligionários pois sentem o
quanto dói a injustiça, a difamação, o jogo inconseqüente com a dignidade alheia.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) _
Nada mais havendo a tratar, a presidência vai encerra a sessão, designando para a deliberativa ordinária
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c_c-c___ _
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ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1997

Terceiro e último dia de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2
4, de 1997 (n2 1/95, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao § 52 do art. 14, ao caput do art.
28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
art. 82 da Constituição Federal (reeleição) tendo Pa- .
recer sob n2 127, de 1997 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, com
votos contrários dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador José Eduardo Outra.
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temo e externo dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
(Para proferimento de parecer, nos termos do
art. 346, III, do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh35min.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGAUlÃES

03/06197
Terça-feira

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 41, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno _
Requerimento n° 368, de 1997)
Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito in·

10:00

- Sessão Solene em homenagem ao Imperador do Japão

15:30

- Sessão Oeliberativa Ordinária do Senado Federal

19:00

~

Recepção na Embaixada do Japão
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Ata da 73ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Leomar Quintanifha
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nas·cimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casliao Maldaner - Coutinho Jorge - Edison
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader
Barbalho - João França - João Rocha - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda José Sarney - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise = Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson
Kleinubing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Flaviano Melo.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 98, DE 1997
•Regula o exercício da profissão de
Sommelier e dá outras providências. •
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da profissão de Sommelier
é regulamentada por esta lei.
Art. 2 2 É reconhecido o exercício da profissão
de Sommelier aos portadores de comprovantes de
habilitação em cursos ministrados por instituições
oficiais ou privadas, ou àqueles que - comprovado o
exercício da profissão pelo mínimo de 3 (três) anos,
submetam-se ainda a exame prestado nas sedes regionais da "ABS- Associação Brasileira de Sommelier".
Art. 32 São atividades privativas de Sommelier:
I - ensino nos cursos básicos e de Sommelier
aspirantes e profissionais;
11 - aconselhamento do serviço de vinhos e
destilados ao consumidor, em restaurantes, enotecas e demais estabelecimentos que vendem e servem estas bebidas, informando sobre as características dos produtos, assim como sobre as suas combi·
nações com os alimentos:
Art. 42 O piso salarial dos Sommelier é fixado
em quantia de R$305,00.
Art. 52 A jornada de trabalho dos Sommelier é
de 44 horas semanais, respeitado o descanso semanal remunerado.
Parágrafo único. As horas extraordinárias trabalhadas serão remuneradas com o acréscimo de
30% sobre o salário legal ou contratuaL
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 dias, contados da sua publicação.
Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O que se pretende com o projeto de lei ora
apresentado é a regulamentação do exercício da
profissão de Sommelier, ou seja, aquele profissional
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altamente especializado que prol]1ove o aconselhamento e serve o vinho ao consumidor nos restaurantes ou estabelecimentos similares.
A atividade de Sommelier, no Brasil, já é exercida, de fato, por centenas de profissionais habilitados
pela Associação Brasileira de Sommelier"- ABS, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos e que tem como objetivo social qualificar, com referência específtca os vinhos e a restauração brasileira Para tanto, desenvolve
atividades tendentes a propagar o conhecimento e o
consumo de vinhos, bem como preparar pessoal especializado para trabalhar com este produto.
Registre-se que o Brasil, por iniciativa da ABS,
em 1992 sediou o VIl Concurso Mundial de Sommelier, ocasião em que mais de 120 (cento e vinte} profissionais oriundos de 20 (vinte) países, depois de visitarem a serra gaúcha, onde puderam conhecer os
esforços e os notáveis resultados de nosso País na
produção de vinhos finos, estiveram disputando, na
cidade do Rio de Janeiro, a !áurea de "Melhor Sommelier do Mundo".
No momento em que o nosso País desenvolve
um esforço específico no sentido de promover a expansão do turismo intemo e a atração de turistas estrangeiros, é inegável que o requinte, a sofisticação
e o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços de
hotelaria e dos restaurantes hão de contribuir sensivelmente para a mais ampla e rápida recuperação
do setor turístico.
Assim, além da regularização das relevantes atividades exercidas pelos profissionais Sommelier, já
reconhecidos em diversos países sob a égide da association de la Sommellerie lntemationale - ASI, com
sede em Milão, Itália, da qual é membro a Associação
Brasileira, a proposição que ora submetemos à consideração desta Casa contribuirá, ainda, para o desenvolvimento sóc~nômico do Brasil, especialmente
no que diz respeito à indústria do turismo.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1997.- Senador Gilberto Miranda.
(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 99, DE 1997

Estabelece medidas proibitivas a serem observadas no ano eleitoral

de

1998

e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Durante o ano eleitoral de 1998 deverão
ser observadas as seguintes proibições, para os candi-
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datas à reeleição aos cargos de Presidente da República, Governador de Estado e respectivos vices:
I - o uso de aeronaves e veículos oficiais, de
qualquer tipo;
11 - a realização de gastos com publicidades
institucionais;
III - a participação de candidatos em solenidades destinadas à inauguração ou lançamento de
obras, projetes e programas;
IV- a presença de membros do Poder Executivo em eventos eleitorais;
V- a referência a candidatos durante eventos de
natureza ofiCial, por membros do Poder Executivo;
VI - a veiculação de imagens relacionadas a
empreendimentos governamentais, em propagandas
eleitorais;
VIl - a divulgação de notícias relativas a candidatos em veículos de comunicação oficial;
VIII - a liberação de recursos financeiros para
Estados e Municípios, exceto os repasses institucionais ou destinados à casos de calamidade pública e,
ainda, os vinculados às obras em andamento.
Parágrafo único. Para as hipóteses previstas
nos incisos de I a VIl observar-se-á o prazo de 3
(três) meses anteriores ao pleito eleitoral e para todo
o exercício financeiro, na relativa ao VIII.
Art. 22 Caberão aos Partidos Políticos e aos
candidatos o custeio integral das respectivas campanhas.
Art. 32 As policias Federal e Militares designarão, em iguais condições, os responsáveis pela segurança dos candidatos a Presidente da República e
Govemador de Estado e seus vices.
Art. 42 Serão constituídas, a nível nacional, estadual e municipal, comissões suprapartidárias com
a finalidade de monitoramento do processo eleitoral,
das quais f;:~rão parte, necessariamente, o Ministério
Público.
·
Art. 52 Constituem crimes eleitorais a infrigência a qualquer dispositivo desta lei, com as seguintes
penalidades e as suas práticas serão apuradas, por
iniciativas das comissões suprapartidárias, em inquérito próprio e denúncia à Justiça Eleitoral:
a) se Membros do Poder Executivo, ocupantes
de cargos em comissão, de natureza especial ou
funções de confiança a imediata destinação do cargo ou dispensa da função;
b) se candidatos, advertência e, em caso de
reincidência, o cancelamento da candidatura, podendo o Partido indicar substituto até (trinta) dias antes
do pleito.
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Art. 6" Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O instituto da reeleição oferece ao eleitorado a
oportunidade de aprovar ou de reprovar os governantes;
No entanto, no caso brasileiro, serão as primeiras eleições em que serão possíveis as reeleições.
Essa possibilidade deve ser cercada de todos
os cuidados e cautelas, no sentido de garantir a lisu~· a transparência do pleito e a igualdade de oportumdades para todos os concorrentes, independendo
serem ou não candidatos à reeleição.
Por outro lado, há que se considerar essas
proibições no contexto das freqüentes e históricas
denúncias que ocorrem durante campanhas eleitorais, de abuso do poder econômico e de abuso do
poder político, dificilmente puníveis, inclusive, pela
fragilidade da legislação eleitoral e dos inquéritos
apurados de denúncias.
Rnalmente, o presente projeto de lei deixa bastante claro e definido o comportamento esperado de
interessados na reeleição e de membros do Poder
Executivo durante o processo eleitoral.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1997.- Senador Emandes Amorim, PPB- RO.

(À Comissão de Constituição, Jusüça
e Cidadania- Decisão Terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Flaviano
Melo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nll383, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 160 do Regimento
Interno do Senado Federal, que a hora do expediente da Sessão Ordinária do dia 10 de dezembro seja
destinada a comemorar o "Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos".
Sala das Sessões, 4 de junho de 1997. - Senadora Benedita da Silva - José Eduardo Outra Marina Silva - Eduardo Suplicy - Marluce Pinto Júnia Marise - Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento 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 (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu a Mensagem n2 634, de 1997, na
origem, de 3 do corrente, pela qual o Presidente da
República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor equivalente
a até cem milhões de dólares norte-americanos, de
principal, entre o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Conservação dos Recursos
Naturais e Combate à Pobreza e ao Êxodo Rural PRó-RURAL 2.000.
A matéria, anexada ao processado do Ofício n2
S/38, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- A Presidência recebeu os Avisos n2s 497 e 498, de 1997,
de 28 de maio último, do Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando o Relatório das Atividades do referido Tribunal, referente ao exercício
do primeiro trimestre de 1997 (Diversos n% 13, de
1997-CN e 30, de 1997).
Os expedientes vão, respectivamente, às Comissões Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização e de FIScalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo_o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara n2 44, de 1993 (n2 4.908184, na
Casa de origem), que dispõe sobre o EstaMo dos
Mineiros.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Flaviano Melo.

É lido o seguinte:
OF N2 115197-GLPFL
Brasília, 4 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas as
seguintes substituições na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
-do Senador Hugo Napoleão, pelo
Senador Guilherme Palmeira, como titular

_____ ,,_,
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-do Senador Guilhenne Palmeira. pelo
Senador Hugo Napoleão, como suplente.
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Senadores, cumprindo a função de representante do Rio de Janeiro nesta Casa, e, portanto,
defensora dos interesses do meu Estado, visitei, no
dia 2 de junho, o Município de Campos, situado no
norte fluminense.
Historicamente, essa região começou a ser explorada a partir de 1673 e, nos séculos XVIII e XIX,
desenvolveu urna economia pujante e diversifiCada,
produtora de açúcar, gado, café, mandioca, algodão,
milho, bebida, etc., que exportava para outras cidades do País. A Vila de Campos tomou-se o pólo irradiador dessa rica região. Assim, com urna longa história para contar, Campos dos Goitacases alia atualmente a sua tradição a um moderno espírito empreendedor em todos os setores da sociedade. Orgulhoso de seu passado, o campista enfrenta sérias
dif~euldàdes no presente, nas não desiste de lutar
para desenvolver a sua região.
A primeira coisa que me saltou à vista foi o
contraste entre os bolsões de miséria e o fato de
Campos ser o maior produtor de petróleo do Brasil. A contradição entre produzir ao mesmo tempo
riqueza e miséria não é, no entanto, urna característica apenas de Campos. É a contradição que
estã no cerne do modelo económico brasileiro, o
modelo imposto ao País, que concentra renda e
produz a exclusão social. Mas é revoltante constatar, como pude fazer em Campos, a absurda e injustificável convivência entre o ouro negro - um
dos produtos mais valiosos do mundo - e o desemprego e a miséria.
No norte fluminense, que além de Campos e
Macaé abrange mais sete Municípios menores, o índice de crianças na faixa de dez anos ainda não alfabetizadas é alto, ou seja, 17,6"/o, estando entre os
maiores do Estado. Quanto à distribuição de renda
dessa região, o percentual médio de chefes de domicílio de baixa renda (até três salários mínimos) representa 76,4% do total, e o de indigentes (até um salário mínimo) é de 42,5% do total, índices médios in-
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feriares aos que temos visto no Nordeste. Essa situação é ainda mais grave no noroeste fluminense.
O norte e o noroeste fluminenses são atualmente as regiões menos desenvolvidas do Estado
do Rio de Janeiro. Somadas, elas contribuem com
apenas 3,2"/o do PIB estadual. Na estrutura do PIB
da região norte, a agropecuãria entra com 14,7"/o, a·
indústria com 31 ,26% e o setor de comércio e servi- ·
ços com 54,04"/o, correspondendo, aproximadamente, ao mesmo perfil do PIB do Estado.
A atividade económica tradicional do norte fluminense, a canavieira e a agroindústria sucroalcooleira, continua mergulhada numa crise que se arrasta hã muito tempo. A lavoura de cana é de baixa produtividade e várias usinas jã fecharam por problemas financeiros e de mercado.
Aliado às dificuldades económicas deste setor,
existe o problema social da exploração do trabalho infantil. Cerca de 10 mil crianças trabalham nas plantações de cana, comprometendo seu futuro e a sua saúde. De um total de 20 mil trabalhadores em usinas e lavouras, 80% não têm carteira assinada Com o fechamento de usinas e a redução das ãreas plantadas,
muitos trabalhadores perdem seu mísero sustento e
vão engrossar as favelas da periferia da cidade.
A diversificação da economia da região, com o
desenvolvimento da fruticultura, da indústria de laticínios e da exploração de gãs e petróleo, abre perspectivas de geração de renda e emprego que poderiam ser melhor aproveitadas se houvesse um planejamento de desenvolvimento integrado do Estado.
Mas, lamentavelmente, toda a regi&o do norte e noroeste do Estado continua abandonada à própria
sorte e o seu grande potencial econômico pouquíssimo explorado. Com isso, saem perdendo não somente o povo da região como também tôdo o Estado, que importa alimentos, deixa de au~ntar a sua
renda e ainda aumenta a exclusão social.
Até urna iniciativa importante como a criação
da Universidade Estadual do Norte Auminense, que
poderia ter um grande impacto para a pesquisa e o
desenvolvimento de toda a região, estã sendo tolhida e fimitada por urna política estadual míope.
A questão da definição do pagamento dos
royalties do petróleo para os Municípios produtores,
dentre os quais se destacam Campos, Macaé e demais Municípios do norte fluminense, que ora tramita
nesta Casa, tem importância vital para essa região.
É um assunto que estã mobilizando os Poderes Públicos locais e toda a sociedade civil da região, que
reivindicam que o percentual de 10% para o pagamento dos royaHies do petróleo seja garantido sem
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henh~ma redução. Com os recursos dos royalties é
possível aumentar a oferta de empregos e combater
a exclusão social.
Ao entrar em contato, durante a minha visita a
Campos, com os diferentes setores da sociedade, senti, em todos eles, muita determinação para enfrentar os
problemas e os desafios; senti a vontade trabalhar dos
trabalhadores sem tena quando visitei o assentamento
rural da Usina São João; senti a vontade de produzir
da iniciativa privada, durante o almoço na Câmara dos
Diretores Lojistas; senti a vontade de estudar e de pesquisar dos estudantes e professores, quando estive na
Escola Técnica e na UENF; senti também a vontade
de lutar pela região, por parte dos partidos populares e
democráticos, na reunião que tive com eles na sede local do Partido dos Trabalhadores; frnalrnE!nte, senti o
compromisso social e o desejo de participação dos
evangélicos no encontro que tivemos no final da minha
visita a Campos.
Não podemos deixar que toda essa energia
seja ignorada, que a falta de um planejamento econômico e social estratégico impeça o desenvolvimento da região. O campista não quer esmola, mas
o reconhecimento de sua capacidade de trabalho
através de políticas concretas que alavanquem seus
fatores produtivos. Pude observar que Campos já
conta com algumas alavancas necessárias para impulsionar o seu desenvolvimento.
A disposição de seus trabalhadores, que já
provaram na história de· Campos que são capazes
de produzir muita riqueza e têm iniciativa suficiente
para ocupar terras improdutivas e ali estabelecerem
um assentamento que, em pouco tempo, já tem várias áreas plantadas. É importante destacar que o
Governo Municipal de Campos, sensível aos interes~ sociais e sobretudo a geração de emprego,
prontamente apoiou a iniciativa do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra, com medidas práticas
corno o fornecimento de água potável, assistência
médica, um tratar e professora para as crianças.
A iniciativa privada de Campos representa um
fator de progresso, pois não fica lamentando a falta
de uma política estadual para a região e arregaça as
mangas, investindo e diversificando a economia.
Embora considere positiva a criação de incentivos,
reivindica muito mais uma política consistente de investimento da região.
Com mais de 3 mil alunos, a Escola Técnica é
o maior centro de formação de uma mão-de-obra
qualificada para a região, especialmente para o setor
de exploração de gás e petróleo. Terceira maiorEscola Técnica do País, ela reivindica a sua transformação num Centro Federal de Educação Tecnológi-
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ca, o que considero muito justo, hiiía vista a sua
enorme importância para toda a região.
A Universidade Estadual do Norte Fluminense, que poderia impulsionar a região, ainda está
com várias obras inacabadas e muitos projetas de
alcance social injustificavelmente parados por falta
de financiamento estadual e federal. É o caso, por
exemplo, de uma pesquisa que permite combater
a.diarréia infantil, com custo muito baixo. As deficiências são tantas que a conclusão de um curso
foi adjada por um semestre. O corpo docente, previsto para ter 450 professores, está restrito a apenas 150. Até as parcelas de uma dívida de ICMS
de R$60 milhões, que a Petrobrás tem com o Estado, prometidas para ajudar a UENF, foram suspensas. Professores de renome internacional já
deixaram a Universidade por falta de condições de
trabalho e de pesquisa. Tudo isso confirma, infelizmente, a regra em nosso País, onde o descaso
com a educação é uma das características desse
perverso modelo económico, cujos traços mais negativos estão sendo ampliados pela atual política
neoliberal.
Por fim, temos a vontade política do poder local, que busca investimentos e acredita no potencial
próprio de Campos para desenvolver a região. A unidade das forças e instituições políticas em prol do
norte/noroeste fluminense conta muito para o futuro
de seus Municípios.
Essas alavancas do desenvolvimento só não
são melhor utilizadas porque faltam principalmente
investimentos em infra-estrutura e comunicação. O
Governo Estadual e também o Federal, de uma certa forma, abandonaram totalmente a região no que
diz respeito às obras de infra-estrutura: estradas,
portos, comunicação, saneamento, tudo isso se encontra em estado lamentável.
No mundo atual, uma estratégia de desenvolvimento regional precisa levar em conta não apenas
os investimentos na economia tradicional, mas também os impactos da globalização e a superação da
exclusão social. Uma flexibilização para reestruturar
a produção e reciclar trabalhadores é indispensável
para se integrar com vantagens na inevitável globalização.
Corno representante do Estado êlo Rio de Janeiro nesta Casa, chamo a atenção dos Srs. Senadores, mais uma vez, para uma parte -do nosso Brasil que sofre, toda uma região com uma rica história
e um grande potencial económico, que vive à deriva
como uma nau sem rumo por causa de um tratamento discriminatório e injustificável.

----------------------------------------------------------------------
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Acredito na força e no futuro do norte e noroeste fluminense.
Sr. Presidente, trago essas preocupações à tribuna porque tenho visto que representantes do Nordeste, ao defenderem os interesses dos seus Estados, costumam dizer que se tem investido muito no
Sul em detrimento do Nordeste. Parece-me que é
coisa de norte e noroeste, porque, sendo do Sul, essas regiões não são privilegiadas.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
fazer a minha homenagem a Darcy Ribeiro, que teve
a lucidez e a competência de fundar essa Universidade para desenvolver tecnicamente e com qualidade uma região que, lamentavelmente, se· encontra
abandonada, principalmente no que se refere a essa
Universidade, tão importante para o Estado do Rio
de Janeiro.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, concluindo, gostaria de fazer um questionamento no
sentido de que precisamos acabar com essa história
de que uma mudança de governo signifiCa, também,
uma mudança de projetos, ou melhor, o abandono
dos projetas. No Estado do Rio de Janeiro isso tem
acontecido. Quando um governo inicia uma determinada obra, ainda que ela não seja de consenso ou
do interesse da população, na medida em que o governo gastou o dinheiro do povo para fazer aquela
obra, o outro que entra não pode abandoná-la, principalmente quando se trata de obras que devem ser
concluídas para a educação no nosso País, corno está
acontecendo no nosso Estado, o Rio de Janeiro.
Desta tribuna, chamo a atenção do Governador
do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, pois
S. Ex" precisa olhar com justiça e não pura e simplesmente com o olhar político de disputa, de quanto
pior melhor. S. Ex" precisa ter o sentimento de que a
universidade é muito importante para o desenvolvimento do norte e noroeste da região fluminense. Estamos pedindo, em nome da Bancada do Rio de Janeiro, que S. Ex" se esforce no sentido de enviar recursos para a conclusão das obras da Universidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palalllll ao Senador Abdias Nascimento. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Aaviano Melo,
por permuta com o Senador Romeu Tuma
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de
registrar, nesta Casa, uma homenagem que está
sendo prestada ao Dr. William John Woods, um ir-
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landês que está sendo premiado com a maior honraria concedida pela Rainha da Inglaterra aos súditos
que se destacam por "serviços prestados à humanidade".
Até aí tul~\"J bem, não teríamos nada a ver com
isso. Mas acon<:.ce que o trabalho prestado por Dr.
William Woods é um trabalho prestado no Acre, que
relatarei em seguida.
- Esse sennor chegou ao Acre pela primeira vez
em 1963, como integrante de uma Missão Batista, e visitou a Colônia Asilo Souza Araújo para hansenianos
no Município de Rio Branco, capital do Estado. A situação em que se encontravam os hansenianos chocou-o
tanto que, impressionado com isso, desligou-se da
missão e foi para Manaus estudar Medicina
Em 1979, já formado, voltou ao Acre para iniciar um incansávei ccmbare à ha.:~seníase, dcar:ça
mundialmente conhecida com mais de 2000 anos de
existência.
Em 1986, o Ministério da Saúde determinou a
implantação de nova terapia de combate à hansenfase criada pela Organização Mundial de Saúde,
conhecida corno Poliquimioterapia-PQT, nos Estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal e
Rondônia, corno projeto piloto para se formar uma
estratégia brasileira a ser aplicada em âmbito nacio-

nal.
O Dr. William imediatamente fez gestões junto
ao Ministério da Saúde e conseguiu incluir o Acre
nessa primeira etapa para que o povo acreano já tivesse acesso à modema terapia.
Utilizando-se dessa terapia e contando com a
ajuda de profissionais ccimo as enfermeiras Ruth
Barbosa, Ursula Milham, Vania Barros e os médicos
José Furtado, Roberto Couto, Leia Borges, ele começou a desenvolver o seu trabalho naqueles altos
rios. Onde existisse uma pessoa portadora desse
mal chegava lá a equipe do Dr. William. Eu mesmo,
inúmeras vezes andando pelo interior do Estado, em
campanhas políticas, encontrava rastros do Dr. William passando por aquelas regiões.
E vejam corno são interessantes os resultados
a que ele chegou. O Dr. William conseguiu mudar o
quadro da hansenfase no Estado, reduzindo de 105
casos em 10.000 habitantes no ano de 1985 para
apenas 15 casos em 10.000 habitantes no ano de
1996. É importante ressaltar a ajuda que esses profissionais tiveram, de dezenas de barqueiros para
que pudessem alcançar as cabeceiras de todos os
rios do nosso Estado. E também a ajuda que teve de
organizações não-governamentais, financiando o
trabalho do idealista Dr. William.
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O Acre ainda é um estado endêmico, mas segundo a análise do próprio Ministério da Saúde caminha em direção à meta de reduzir a hanseníase a
1 (um) caso em 10.000 habitantes até o ano 2000.
Se, em dez anos, caiu de 105 casos para 15, é
perfeitamente possível baixar para um caso em cada
dez mil habitantes no ano 2000.
Todo esse trabalho, é importantíssimo que se
ressalte, deve-se à luta incansável do Dr. Willian
Woods e sua equipe, cientista humano e otimista,
empenhado em minorar o sofrimento dos mais pobres e erradicar definitivamente a hanseníase no Estado do Acre.
Esse homem não foi reconhecido no Brasil,
mas está sendo no seu país de origem, pela Rainha
da Inglaterra, sendo premiado com a honraria concedida aos súditos que se destacam por "serviços
prestados à humanidade". O Dr. Willian Woods realmente está prestando um grande serviço à humanidade no Estado do Acre.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-8P.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, S~ e
Srs. Senadores, quero destacar o pronunciamento
realizado ontem pelo Embaixador e ex-Presidente da
República Itamar Franco, em apoio à reintegração
de Cuba à Organização dos Estados Americanos.
. A notícia é veiculada pelo Jornal O Estado de
S. Paulo:
·o Brasil defendeu ontem a proposta
de iniciar o debate sobre o reingresso de
Cuba na Organização dos Estados Americanos (OEA). O tema foi apresentado inicialmente pelas delegações de Canadá e México no terceiro dia da 27A Assembléia-Geral
da entidade, em Uma. A delegação brasileira é liderada pelo ex-presidente Itamar Franco, atual embaixador no organismo. "Está
chegando o momento em que devemos considerar como e quando retomará à OEA o
seu 352 membro", disse o senador canadense Gildas L. Molgat. •o prolongado isolamento de Cuba tem provado ser fato r de instabilidade e tensão na região".
A proposta de debate sobre o tema foi
retomada depois no discurso do ministro de
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Relações Exteriores mexicano, José Angel
Gurría. ·cuba é uma assinatura pendente na
OEA•• afirmou Gurria.
Itamar disse que a situação do isolamento de Cuba é um assunto de •constante
preocupação" para os brasileiros. ~Reitera
mos nosso entendimento de que o isolamento econõmico e político do país não nos
parece a melhor maneira de contribuir para
· a criação das condições para a plena reintegração de Cuba - país com o qual temos relações amistosas e importantes identidades
culturais - ao sistema interamericano•.
O ex-Presidente brasileiro criticou também a polêmica lei americana Helms-Burton
- que pune países que usufruam de bens
americanos expropriados pela revolução em
Cuba - como "violadora das normas de direito internacional e das regras de livre comért:io".
A questão não consta da agenda oficial
da reunião da OEA, mas os representantes
dos países membros têm direito de abordar
qualquer tema em seus discursos. Cuba
está suspensa da condição de membro ativo
da entidade há 35 anos•..
Por essa razão, países importantes como Canadá, México e Brasil estão se pronunciando no sentido de que Cuba possa reassumir o seu lugar na
OEA. Obviamente, seria importante que todos os
membros, inclusive os Estados Unidos da América,
venham a aceitar a participação de Cuba.
Sr. Presidente, se houve um marco de desagrado no objetivo de todas as Nações que compõem as três Américas estarem juntas na Reunião
da Associação de Livre Comért:io das Américas
(ALALC), realizada em Belo Horizonte, há três semanas, foi justamente a ausência de Cuba. É muito importante que digam, o Brasil em especial até porque, por ocasião da reunião de Belo Horizonte, não insistiu mais assertivamente, junto aos
Estados Unidos, quanto à participação de Cuba -,
que essa foi a última vez que a ALCA se reuniu,
ou seja, que os representantes de todos os países
das três Américas se reuniram sem a participação
de Cuba. É estranho dizer que Cuba não pode
participar e o Peru pode.
Ora, Sr. Presidente, ainda no domingo passado, em artigo publicado no jornal O Estado de
S.Paulo, Mário Vargas Llosa, importante intelectual
e escritor peruarto, que foi inclusive candidato à Presidência da República, ressaltou o caráter antidemo-
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crático de inúmeras ações do Governo do Peru,
como, por exemplo, a defenestração de juízes ou
ministros do Tribunal Constitucional do Peru, pelo
fato de não concordarem com o direito de reeleição do Presidente Fujimori. Trata-se, nitidamente,
de uma ação antidemocrática. Mas não é pelo fato
de o Presidente Fujimori caracterizar-se por ações
que muitas vezes ferem a democracia, os valores
e anseios democráticos, que o Brasil ou os Estados Unidos o excluam da Organização dos Estados Americanos ou das reuniões da ALCA. Assim,
queremos aqui reiterar o quão importante é a posição do Governo brasileiro, que, por intermédio da
palavra do ex-Presidente e Embaixador Itamar
Franco, na reunião da OEA, colocou com clareza a
importância de termos Cuba o quanto antes convivendo em todos os organismos, como a OEA,
como a ALCA, em que estejam representadas todas as nações das Américas.
Sr. Presidente, não podemos estar participando de organizações entre as nações, seja o Mercosul, seja a OEA, seja a ALCA, unicamente com a visão das grandes corporações, que muitas vezes estão a olhar simplesmente o objetivo do alargamento
das fronteiras para a realização do comércio, para a
realização de lucros, para o objetivo da acumulação
de capital. Faz-se necessário que os Governos, e
sobretudo o Governo brasileiro, vejam a integração
dos povos da América Latina sob a perspectiva dos
seres humanos, sob a perspectiva dos homens, das
mulheres, dos trabalhadores e de todos os que fazem efetivamente parte de nossas nações. É preciso
que a visão de integração socio-econômica leve em
conta os objetivos maiores de desenvolvimento dos
seres humanos.
Ressaltamos ainda que, sobretudo agora com
os novos Líderes da Inglaterra, o Primeiro-Ministro
Tony Blair, e da França, o Primeiro-Ministro Lionel
Jospin,. a Europa caminha com vista à integração
dos pa1ses da comunidade européia, mas com uma
perspectiva que leva em conta não apenas objetivos
económicos das corporações desses países, mas a
necessidade da integração social, inclusive o direito
dos trabalhadores.

É de se notar, Sr. Presidente, que, ao longo
das últimas décadas, tem havido um movimento por
parte dos Governos dos países desenvolvidos para
que se diminuam as barreiras aos investimentos, se
diminuam as barreiras aHandegárias para que possam estar realizando o seu comércio de mercadorias
e de serviços por toda a parte, em todo o planeta.
Mas esses mesmos países, por outro lado, têm er-
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guido barreiras para o movimento dos seres humanos.
A Europa, ainda que se integrando, levanta
barreiras, dificultando o ingresso dos africanos e dos
asiáticos.
Os Estados Unidos, ainda que promovendo a
integração económica, propondo a diminuição de
barreiras para países como os das três Américas,
por outro lado, levanta cercas até eletrônicas, para
que os mexicanos e os latino-americanos não entrem com tanta facilidade em seu território.
Ora, foi justamente a França, no século passado, que presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, que está ali à frente do porto de
Nova York, de Manhattan, para que todas as pessoas que cheguem aos Estados Unidos, a Nova
York, possam ver o símboio cia iiberdade, o símbolo
das pessoas que vieram dos países europeus, sentindo-se livres na América para trabalharem, estudarem, trabalharem na terra, desenvolverem o credo
religioso que gostariam, uma vez que tinham dificuldades em suas terras natais.
Seria importante que esse espírito simbolizado
pela Estátua da Liberdade fosse também o espírito
que viesse a ser colocado na hora de integrarmos
socioeconomicamente todos os países da América.
A melhor forma de convidar Cuba a democratizar as
suas instituições não é isolando-a, não é impondo
sanções como aquelas previstas na Lei Helms-Burton, mas propiciando a sua integração socioeconQ.mica, propiciando inclusive a possibilidade da realização de investimentos e de comércio com Cuba.
Certamente o próprio intercâmbio cultural que advirá
da intensificação e da integração socioeconômica
com Cuba contribuirá significativamente para a sua
integração, no que diz respeito inclusive ao aprofundamento de suas instituições democráticas.
Lembramos que, se de um lado há algumas
restrições com respeito à liberdade política em
Cuba, como a de não haver um sistema pluripartidário- ou a liberdade de imprensa que gostaríamos, por
outro lado, há ali um esforço no sentido de se tentar
prover a população de melhores condições de educação e de saúde, o que constitui algo importante
para conhecermos em maior profundidade, interagirmos e aprendermos uns com os outros.
Daí por que cumprimento a posição do ex-Presidente e Embaixador Itamar Franco ao se pronunciar ontem, em Lima, em nome do Brasil.

As..- Benedita da Silva- Permite
aparte?

V. Ex" um
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O SR. EDUARDO SUPUCY - Ouço com prazer V. Ex".
A S~ Benedita da Silva - Senador Suplicy,
estou ·acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Ex'! e quero parabenizá-lo por estar prestando apoio ao ex-Presidente Itamar Franco, o que faço
também neste aparte. Não se entende, de forma alguma, como o nosso País pode, na relação que tem
com Cuba, deixar de manifestar-se e de contesta~
essa medida tomada. Fiquei sem entender a exclusão de Cuba nesse contexto. Diz-se que quem cala
consente e V. Ex" menciona o fato de estarmos calados, apesar dos cumprimentos, dos abraços que temos dado em Cuba, através da Presidência da República Não temos tido ousadia política para dizer
não a essas iniciativas de exclusão de Cuba. Sabe"'os, bem como o Governo brasileiro, que são muito
interessantes as nossas relações comerciais, mas é
igualmente importante que haja solidariedade, até
por conta da pluralidade partidária existente no Brasil e das diferentes ideologias que permeiam a composição política brasileira. Seria bom que o Brasil se
pronunciasse contra essa exigência dos Estados
Unidos porque, dessa forma, como bem coloca V.
Ex", teríamos muito mais espaço e condições de estabelecérmos com aquele país uma discussão no
âmbito político que levasse Fidel a compreender,
dentro da cultura do seu povo, a necessidade de
mais aberturas, tanto do ponto de vista comercial,
quanto do político e social. V. Ex" chama a atenção,
e quero, dizer que também faço coro às suas palavras, ao dizer que não tem sentido o Governo aceitar
e ficar calado diante da exclusão de Cuba, a sua
não-participação na OEA, ALCA etc. A globalização
também pressupõe a ampliação das parcerias, pressupõe que teremos uma solidariedade maior. Concluindo, Senador Suplicy, V. Ex" coloca um ponto
que é o mais fundamental neste contexto: os seres
humanos. Não é possível isolarmos Cuba ao ponto
de permitirmos que haja morte, falta de produtos,
quando sabemos que ela sobrevive a tudo isso e
pode se integrar em nosso espaço americano e também ajudar o mundo com suas importantes iniciativas e pesquisas, principalmente na área de saúde.
Não podemos aceitar essa situação. Aprendi biblicamente que a palavra dura suscita a ira, mas a branda amansa o furor. Quem sabe nós, politicamente,
falando, conversando e nos comprometendo em ajudar nessa grande luta que Cuba trava, pedindo asolidariedade para a sua causa, inclusive a solidariedade brasileira, possamos sensibilizar outras nações e
evitar a sua exclusão, abrandando o furor que os Es-
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tados Unidos têm em relação à participação de Cuba
no cenário político americano e mundial.
O SR. EDUARDO SUPUCY - É importante,
Senadora Benedita da Silva, que palavras como as
suas sejam sempre expressas para conseguir sensibilizar o Congresso norte-americano, o Presidente
Bftl Clinton para a causa de Cuba. Em todos os parlamentos das nações americanas há esta vontade
de que Cuba esteja mais junto de todos nós, a vontade de que seu povo possa obter a realização de
justiça, ainda mais porque quase todos os nossos
países ainda não conseguiram resolver ou ultrapassar problemas de desigualdades, de miséria e por
isso são solidários com a causa cubana. Queremos
resolver esses problemas com formas democráticas
de convivência entre todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. {Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET {PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitas são as vozes que se têm levantado nesta Casa em defesa de uma política de desenvolvimento que atenda às particularidades das diversas
regiões brasileiras e, assim, promova uma melhor
distribuição das riquezas nacionais entre os Estados
membros da federação. Aliás, imperativo dos compromissos fundamentais da República.
Os apelos trazidos pelos representantes dos
Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
multiplicam-se neste plenário e se tomam quase
uma repetição de argumentos por si mesmos tão
claros quanto óbvios. São apelos para que o Governo Federal desempenhe o papel ,Que lhe cumpre
constitucionalmente de garantir a igualdade de tratamento entre as Unidades da Fedeltl.ção que compõem este imenso País. São apelos para que os brasileiros sejam todos respeitados como filhos da mesma Nação e, portanto, possuidores do direito de usufruir dos bens materiais, sociais e culturais alcançados pelo conjunto da sociedade a que pertencem.
Senador nenhum do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste sobe a esta tribuna para pedir privilégios que beneficiem o Estado que representa. Pedese, aqui, a igualdade de oportunidades e o respeito
ao princípio da eqüidade que identifica a necessidade de, para se fazer justiça, tratar-se de maneira diferenciada os desiguais.
O motivo da multiplicação desses apelos, feitos
justamente no Senado Federal, está no fato de ser
esta a Casa da Federação e, portanto, o foro mais
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adequado à discussão dos temas que interessam à
Nação brasileira como um todo.
Analisando o conteúdo dos pronunciamentos
feitos pelos Senadores sobre a necessidade de o
Governo estabelecer uma política de desenvolvimento regi_onalizada, observando com atenção o
conjunto desses apelos, identificamos uma preocupação implícita, comum a todos: Essa preocupação
inclui uma denúncia e uma advertência que salta aos
olhos e o Senado Federal não pode ignorar.
A Federação brasileira está se tomando uma
utopia inalcançâvel, já que se constitui em Estado de
Direito, porque a Constituição assim o determina,
mas não é de fato, já que a distribuição da renda,
dos bens, da educação, da saúde, do saneamento
básico, das oportunidades de desenvolvimento são
de tal ordem discrepantes que talvez já se possa falar em brasileiros de primeira e segunda classe.
Ora, se a União, que é responsável pela garantia do bem-estar de todos, não cuida de fazer valer o
direito dos mais frágeis, daqueles que historicamente foram deixados à margem, o que se poderá esperar dos Governos dos Estados mais privilegiados da
Federação? Que ajam com fraternidade? Que cedam espontaneamente privilégios que mantém há
décadas? Que dividam com seus irmãos federativos
os bens comuns?
Certamente que não. O que podemos esperar
e realmente constatamos é que os filhos privilegiados da Federação usem o seu poder e a sua riqueza
para conquistar novos benefícios e soprepor seus interesses às necessidades dos demais, fazendo prevalecer a lei do mais forte.
Não é por outra razão, Sr. Presidente, Sr!s e
Srs. ~nadares, que ocupo hoje esta tribuna, em
nome do meu Estado, o Mato Grosso do Sul, nas
vésperas da comemoração do Dia Mundial do Meio
Ambiente; meio ambiente que quer sobretudo uma
melhor qualidade de vida da nossa população. Não
é por outra razão que o Estado de Mato Grosso do
Sul vive, hoje, a situação dramática de ver a Companhia Energética do Estado de São Paulo- CESP,
estatal paulista, assenhorear-se das águas do grande rio Paraná, que faz fronteira entre os dois Estados, portanto águas de uso comum, como se fossem
as de um córrego situado em propriedade particular.
A CESP, em verdade, anuncia para o próximo
ano o início do funcionamento da Usina Hidrelétrica
do Porto Primavera, que prevê a formação de um
lago artificial de 251 mil hectares, extensão essa
20% maior do que o Lago de ltaipu. Desses 251 mil
hectares, 190 mil hectares estão em terras de Mato
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Grosso de Sul, 33 mil hectares em terras paulistas e
26 mil hectares em rios, lagos e ilhas atuais. Mais de
80% das áreas a serem cobertas pelas águas da
Usina Porto Primavera são do Estado de Mato Grosso do SuL
São áreas férteis para a agricultura e a pecuária, terras adequadas tanto para o plantio de grãos
quanto para a fruticultura. Ali estão localizadas, também, ·jazidas afloradas de argilas minerais próprias
para a utilização da indústria oleira e áreas de minipantanais; de grande valor para a preservação de
espécies animais e vegetais. Na área a ser inundada
inclui-se, ainda, terras tradicionalmente ocupadas e
habitadas por índios da tribo Ofaié-Xavante e mais
de duzentos sítios arqueológicos cadastrados pelo
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e, portanto, protegidos peia Constituição. Milhares
de pessoas terão as suas vidas modificadas. Colônias de pescadores, artesãos de barro, indústrias de
pequeno e grande porte voltadas à produção de tijolos e telhas, propriedades rurais produtivas, tudo sucumbirá às águas!
Cinco municípios sul-mato-grossenses terão o
seu território diminuído em até 30%, como é o caso
de Bataguassu. Anaurilândia, por sua vez, perderá
24% das suas terras. Também perderão áreas importantes os Municípios de Brasilândia (7"k), Santa
Rita do Pardo (3%) e Três Lagoas (1%) e, embora
não sejam alcançados pela inundação, seis outros
municípios serão afetados. São eles: Bataiporã, Taquaruçu, Nova Andradina, lvinhema, Novo Horizonte
e Angélica; ou seja, quase 15% dos municípios que
compõem Mato Grosso do Sul serão diretamente
prejudicados pela formação do lago que fará submergir patrimônio valioso do Estado e riqueza natural de todos os brasileiros.
Prevê-se que 150 mil pessoas serão atingidas
direta e indiretamente pelas obras, que, concluídas,
exaurem o potencial energético do rio Paraná nos limites da fronteira do Mato Grosso do SuL É isso
mesmo! A usina hidrelétrica do Porto Primavera é a
última que, aproveitando as águas do rio Paraná, poderá ser construída naquela região.
Seria, Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores,
de supor-se que a hidrelétrica de Porto Prjmavera,
ao provocar tal revolução na vida sul-mato-gro~sen
se, com amplos reflexos na economia, na organização social, nos hábitos culturais do Estadb, traria,
em contrapartida, benefícios compensatórios à população local. Afinal, a usina terá a potência instalada de 1.818 megawatts.
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Mas pasmem, Srs. Senadores, o Estado de
Mato Grosso do Sul, que já paga 35% mais caro
do que a população de São Paulo pela energia gerada em águas comuns do rio Paraná, energia produzida pelas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira
- também controladas pelo nosso irmão, o Estado
de São Pauto, por meio da CESP -, ainda não terá
direito a um só quilowatt resultante da nova obra a
que me refiro, que é a usina do Porto Primavera.
Como lembra o emérito Promotor de Justiça
do meu Estado, o Dr. Esacheu Cipriano Nascimento, ·se é certa a existência de normas constitucionais regulamentadoras da exploração dos recursos hídricos no País, essas têm eficácia enfraquecida quando cotejadas com os princípios fundamentais constitucionalmente erigidos para a proteção da própria União e dos seus entes federados;
do equilíbrio econômico regional; do compromisso
nacional pela superação das desigualdades sociais; da vedação à União, Estados, Distrito Federal e Municípios de promoverem distinções ou discriminações entre si. •
Assim é que hoje a noção de progresso inclui
outros fatores que não os considerados até meados do século passado. O progresso de um país,
de uma região, de uma cidade não é medido apenas por obras de engenharia, pela existência de
fábricas ou de indústrias. O mundo, hoje, reconhece o progresso onde existam políticas de respeito
aos direitos individuais e coletivos, onde a exploração dos bens não destrua o equilíbrio da natureza
e não agrida desnecessariamente o meio ambiente. O mundo reconhece o progresso onde haja o
desenvolvimento sustentável. O que antes a humanidade de olhos ingênuos considerava como
progresso, hoje, se não vier acompanhado de medidas que garantam a saúde e o bem-estar da população, é visto como ação reprovável, atraso moral e tecnológico, destruição.
A preservação do meio ambiente, portanto, não
diz respeito apenas à proteção da fauna e da flora,
mas à preservação do patrimônio social, cultural e
econômico de um povo.
Por esse motivo, a Constituição brasileira inclui
na Ordem Econômica e Financeira a defesa do meio
ambiente e dedica ao assunto todo um capítulo na
Ordem Social. O art. 225, § 12 , inciso IV, da Carta,
exige, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental.
o objetivo é reduzir e mitigar os efeitos nocivos que
qualquer obra possa acarretar ao meio ambiente. O
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§ 3 2 do mesmo artigo prevê que as pessoas físicas
ou jurídicas estarão sujeitas a sanções penais quando suas condutas e atividades forem lesivas ao meio
ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Então não é por falta de lei que o País assiste
o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. O
Governo de São Pàulo não póde se colocar acima
da lei e desrespeitar deliberadamente a Constituição, ferindo os interesses nacionais. O Governador
Mário Covas, homem de elevado esclarecimento e
de espírito público, não há de permitir que isso aconteça. Mas no momento é isso que estamos vendo.
Tanto é assim que o eminente membro do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Edival
Goulart Quirino, que analisou por oito meses o Estudo de Impacto Ambiental (ElA) produzido pela
CESP, relativo à Hidretétrica de Porto Primavera,
mostra que esse estudo não respeita as normas de
proteção do meio ambiente.
Como exemplo, o representante do Ministério
Público aponta a obrigação que tem a CESP de
formar uma mata ciliar ao longo do Rio Paraná,
entre Anaurilândia e Bataguassu, perfazendo um
total de 80 quilômetros. Essa mata, constitucionalmente, deve ter 500 metros de largura, mas a
CESP, baseando-se numa resolução dela própria,
diz que implantaria aí uma mata ciliar de 100 metros. Mas nem isso a CESP de fato pretende fazer,
já que essa previsão não consta dos mapas apresentados pelo estudo de impacto ambiental. E podemos afirmar que a CESP não pretende cumprir
essa obrigação, porque jamais essa empresa formou mata ciliar no âmbito das usinas que construiu. Podemos citar os exemplos de Jupiá e de
Ilha Solteira. É prova também o fato de até agora
não ter sido plantada uma só árvore na região de
Porto Primavera.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Faz soar a campainha.)
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, vou
entregar a V. Ex« este discurso para que, na forma
regimental, o considere como lido.
Mas não sem antes declarar que, efetivamente,
o Estado de São Paulo, através da sua empresa de
energia elétrica, não tem honrado os compromissos
que assumiu com o Mato Grosso do Sul. A compensação prometida, em documento firmado pelos então Governadores Fleury e Pedro Pedrossian, não
está sendo honrada por São Paulo. O comprometimento com a construção-âas estradas que ligam
Anaurilândia, Bataguassu e Brasilândia; a estrada de
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Santa Rita do Pardo até Bataguassu; a formação da
mata ciliar; a construção de uma escada de peixes
para preservação dos peixes que estão acabando,
ou já acabaram, no rio Paraná, tudo isso está sendo
esqueçido pela Companhia Energética de São Paulo.
Os Municípios sul-mato-grossenses formaram
uma entidade denominada UNIPAR, presidida pelo
Prefeito de Bataguassu, Antonio Machado, com o
objetivo de zelar pelos interesses do Estado de Mato
Grosso do Sul.
O que está fazendo a CESP? Ela está recompensando os oleiros, os trabalhadores que foram
prejudicados no Estado de São Paulo, e está se esquecendo dos irmãos sul-mato-grossenses. Está se
esquecendo que o rio Paraná banha tanto as águas
do Estado de São Paulo como as terras do Estado
de Mato Grosso do Sul. Ela está empobrecendo o
Mato Grosso do Sul, porque vai alagar 200 mil hectares das nossas terras.
E eu pergunto a esta Casa, que defende a Federação: é justo que o Governo de São Paulo, é justo que as centrais elétricas ocupem 200 mil hectares
de terras agricultáveis sem dar um troco sequer para
o Estado de Mato Grosso do Sul, sem construir estradas, sem construir as fontes que estarão sendo
inundadas? Dir-se-á que elas têm o compromisso de
fazê-lo. Direi eu aqui, em defesa do meu Estado:
compromisso que não está sendo cumprido.
Existem apenas reuniões como a que vai
acontecer na próxima sexta-feira, no município
de Anaurilândia; reuniões entre técnicos das
centrais elétricas de São Paulo e os nossos prefeitos; reuniões que têm sido consideradas intermil1áveis e que não têm levado a lugar nenhum,
nem à solução dos problemas dos pescadores
que ficaram sem condições de trabalho, dos oleiros, dos trabalhadores humildes que exploram a
argila no fabrico do tijolo e da telha, que estão
ali desprotegidos.
Sr. Presidente, aqui há Senadores do Estado de
São Paulo a quem eu apelo para que juntem as suas
vozes às do Estado do Mato Grosso do Sul em defesa
do património e da população do meu Estado.
É isso que está acontecendo lá: agressão ao
meio-ambiente. E falo na véspera da comemoração
do Dia Mundial da Qualidade de Vida. Está acontecendo isso no meu Estado e nenhuma compensação, nenhum quilowatt da energia elétrica que Porto
Primavera vai produzir para ajudar o processo energético do Brasil, para ajudar a construção e o pro-
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gresso da nossa Pátria, nenhum quilowatt-força está
destinado, está garantido para o Estado de Mato
Grosso do Sul em decorrência dos prejuízos que estamos tendo.
Pagamos, Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, em nosso Estado; um preço, pela energia elétrica, maior do que o que se paga no Estado de São
Paulo. Não temos estradas, não temos pontes. O
Governo de São Paulo firmou um compromisso e os
Municípios e o Governo de Mato Grosso do Sul esperam que ele seja cumprido por São Paulo, pela
Companhia Energética do Estado de São Paulo,
pela CESP, para que não haja mais prejuízos para a
população e para o Estado de Mato Grosso do Sul,
que já está sofrendo muito diante da política brutal
que vem sendo conduzida em prejuízo dos Estados
mais fracos da nossa Federação.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Faz soar a campainha.)
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, o alerta
de V. Exª será ouvido por mim, no instante em que,
realmente, creio interpretar, nesta tribuna, os anseios
do meu Estado, dos 8 Municípios do meu Estado. Duzentos mil hectares, volto a afirmar, vão ser inundados,
e nenhuma indenização há ao Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, ao povo do meu Estado. Nenhuma compensação. Reuniões intermináveis a Companhia Energética de São Paulo realiza.
O Governo lá apenas construiu casas populares. Isto ele fez. Mas casas populares que estão
abandonadas, porque não há emprego para as pessoas a quem elas foram destinadas.
Portanto, é a voz de Mato Grosso do Sul que
hoje fala aqui, Sr. Presidente. E em respeito a V.
ExA e ao nosso Regimento, solicito que o meu humilde pronunciamento seja considerado como lido,
com o compromisso, ainda, de, não tendo esgotado o assunto, vpltar oportunamente a esta tribuna
para defender os Municípios sul-mato-grossenses
e o Estado de Mato Grosso do Sul, exigindo que o
Governo de São Paulo cumpra os compromissos
por ele assumidos e até agora não cumpridos com
o Estado de Mato Grosso do Sul e com o seu
povo.
SEGUE, NA ÍNTEGRA. DISCURSO
DO SR. SENADOR RAMEZ TEBET:
Muitas são as vozes que se tem levantado nesta Casa em defesa de uma política de desenvolvimento que atenda as particularidades das diversas
regiões brasileiras e, assim, promova uma melhor
distribuição das riquezas nacionais entre os estados
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membros da federação. Aliás, imperativo dos compromissos fundamentais da República.
Os apelos trazidos pelos representantes dos
estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
multiplica-se neste plenário e se tomam quase uma
repetição de argumentos por si mesmo tão claros
quanto óbvios. São apelos para que o governo federal desempenhe o papel que lhe cumpre constitucionalmente de garantir a igualdade de tratamento
entre as unidades da federação que compõem
este imenso País. São apelos para que os brasileiros sejam todos respeitados como filhos da mesma nação e, portanto, possuidores do direito de
usufruir dos bens materiais, sociais e cuHurais alcançados pelo conjunto da sociedade maior a que
pertencem.
Senador nenhurr. de Norte, do Nordesie e do
Centro-Oeste sobe a esta tribuna para pedir privilégios que beneficiem o estado que representa. Pedese, aqui, a igualdade de oportunidades e o respeito
ao princípio da eqüidade que identifica a necessidade de, para se fazer justiça, tratar-se de maneira diferenciada os desiguais.
O motivo da multiplicação desses apelos, leitos
justamente no Senado Federal, está no fato de ser,
esta a Casa da federação e, portanto, o foro mais
adequado à discussão dos temas que interessam à
nação brasileira como um todo.
Analisando o conteúdo dos pronunciamentos
feitos pelos senadores sobre a necessidade de o governo estabelecer uma política de desenvolvimento
regionalizada, observando com atenção o conjunto
desses apelos, identificamos uma peocupação implícita, comum a todos. Essa preocupação inclui uma
denúncia e urna advertência que saHa aos olhos e o
Senado Federal não pode ignorar:
A federação brasileira está se tomando uma
utopia inalcançável, já que se constitui em Estado
de direito, porque a Constituição assim o determina, mas não é de fato, já que a distribuição da renda, dos bens, da educação, da saúde, do saneamento básico, das oportunidades de desenvolvimento são de tal ordem discrepantes que talvez já
se possa falar em brasileiro de primeira e de segunda classe.
Ora, se a União, que é a responsável pela garantia do bem estar de todos, não cuida de fazer valer o direito dos mais frágeis, daqueles que historicamente foram deixados à margem, o que se poderá
esperar dos governos dos estados mais privilegiados
da federação? Que ajam com fraternidade? Que cedam espontaneamente privilégios que mantêm há
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décadas? Que dividam com seus irmãos federativos
os bens comuns?
Certamente que não. O que podemos esperar
e realmente constatamos é que os filhos privilegiados da federação usem o seu poder e a sua riqueza
para conquistar novos benefícios e sobrepor os seus
interesses às necessidades dos demais, fazendo
prevalecer a lei do mais forte.
Não é por outra razão que o estado de Mato
Grosso do Sul vive hoje a situação dramática de
ver a Companhia Energética de São Paulo (Cesp),
estatal paulista, assenhorar-se das águas do grande rio Paraná, que faz a fronteira entre os dois estados, portanto águas de uso comum, como se
fossem as de um córrego situado em propriedade
particular.
A Cespa anuncia para o próximo ano o início
do funcionamento da usina hidrelétrica de Porto
Primavera, que prevê a formação de um lago artificial de 251 mil hectares, extensão essa 20% maior
do que o lago de ltaipu. Desses, 190 mil hectares
estão em terras de Mato Grosso do Sul, 33 mii
hectares em terras paulistas e 26 mil hectares em
de rios, lagos e ilhas atuais. Mais de 80% das
áreas a serem cobertas pelas águas são de Mato
Grosso do Sul.
São áreas férteis para a agricultura e a pecuária,
terras adequadas tanto para o plantio de grãos como
para a fruticultura. Ali estão localizadas, também, jazidas afloradas de argilas minerais próprias para a utilização da indústria oleira e áreas de minípantanais, de
grande valor para a preservação de espécies animais
e vegetais. Na área a ser inundada, incluem-se terras
tradicionalmente ocupadas e habitadas por índios da
tribo Ofaié-Xavante e mais de 200 sítios arqueológicos
cadastrados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, portanto, protegidos pela Constituição. Milhares de pessoas terão suas vidas modifiCadas. Colônias de pescadores, artesãos do barro, indústrias de pequeno e grande porte voltadas à produção de tijolos e de telhas, propriedades rurais produtivas, tudo sucumbirá às águas!
Cinco municípios sul-matogrossenses terão
seu território diminuído em até 30%, como é o caso
de Bataguassu. Anaurilândia, por sua vez, perderá
24% das suas ferras. Também perderão áreas importantes os municípios de Brasilândia (7%), Santa
Rita do Rio Pardo (3%) e Três Lagoas (1%) e, embora não sejam alcançados pela inundação, seis outros municípios serão afetados. São eles Bataiporã,
Taquaraçu, Nova Andradina, lvinhenna, Novo Horizonte e Angélica.
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Ou seja: quase 15% dos municípios que compõem Mato Grosso ao ·sul serãó ·diretamente prejudicados pela formação do lago que fará submergir patrimônio valioso do estado e riqueza natural
de todos os brasileiros. Prevê-se que 150 mil pessoas serão atingidas direta e indiretamente pelas
obras, que concluídas, exaurem o potencial energético do rio Paraná nos limites da fronteira de
Mato Grosso do Sul. É isso mesmo. A usina hidrelétrica de Porto Primavera é a última que, aproveitando as águas do rio Paraná, poderá ser construida naquela região.

nãoagridadesnecessariamenteo meio ambiente. O
mundo reconhece o progresso onde haja o desenvolvimento sustentável. O que antes a humanidade
de olhos ingênuos considerava como progresso,.
hoje, se não vier acompanhado de medidas que ga- .
rantam a saúde e o bem estar da população é visto
como ação reprovável, atraso moral e tecnológico,
·
destruição.

Seria de supor-se que a hidrelétrica de Porto
Primavera, ao provocar tal revolução na vida sulmatogrossense, com amplos reflexos na economia,
na organização social, nos hábitos culturais do estado, traria, em contrapartida, benefícios compensatórios à população local. Afinal a usina terá a potência
instalada de 1.818 megawatts. (Ver quadros comparativos)

Por esse motivo a Constituição brasileira inclui na Ordem Econômica e Financeira a defesa
do meio ambiente e dedica ao assunto todo um
capítulo na Ordem Social. O artigo 225 § 12 inciso
IV da Carta, exige, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental. O objetivo é reduzir, mitigar os
efeitos nocivos que qualquer obra possa acarretar
ao meio ambiente. O § 32 do mesmo artigo prevê
que as pessoas físicas ou jurídicas estarão sujeitas a sanções penais quando suas condutas e atividades forem lesivas ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
Então não é por falta de lei que o País assiste o que está acontecendo em• Mato Grosso
do Sul. O Governo de São Paulo não pode se
colocar acima da lei e desrespeitar deliberadamente a Constituição, ferindo os inter~~?ses nacionais. O Governador Mário Covas, homem de
elevado esclarecimento e de espíritct público,
não há de permitir que isso aconteça. Mas no
momento é isso que estamos vendo. Tanto é assim que o Dr. Edival Goulart Quirino, eminente
membro do Ministério Público de Mato Grosso
do Sul - que estudou por oito meses o Estudo
de Impacto Ambiental (ElA), produzido pela
Cesp, relativo à Hidrelétrica do Porto Primavera
...; mostra quê -essEnastuâi:n'lâo -respeita as normas de proteção do meio ambiente.

Mas pasmem, Senhores Senadores! O Estado
de Mato Grosso do Sul, que já paga 35% mais caro
do que a populàção de São Paulo pela energia gerada em águas comuns do rio Paraná, energia· produzida pelas hidrelétricas de Jupiá e de Ilha Solteira também Controladas pelo Estado de São Paulo, por
meio da Cesp -, o Estado de Mato Grosso do Sul
não terá direito. a um só kilowatt resultante da nova
obra!
Como lembra o emérito promotor de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Esacheu Cipriano Nascimento, "se é certa a existência de normas constitucionais regulamentadoras da exploração dos recursos hídricos no País, essas têm sua
eficácia enfraquecida quando cotejadas com os
princípios fundamentais constitucionalmente erigidos para a proteção da própria União e de seus
entes federados; do equilíbrio econômico regional;
do compromisso nacional pela superação das desigualdades sociais; da vedação à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios de promoverem distinções ou discriminações entre si'.
Assim é que hoje a noção de progresso inclui
outros fatores que não os considerados até meados deste século. O progresso de um país, de uma
região, de uma cidade não é medido apenas por
obras de engenharia, pela existência de fábricas
ou indústrias. O mundo, hoje, reconhece o progresso onde existam políticas de respeito aos direitos individuais e coletivos, onde a exploração
dos bens não destrua o equilíbrio da natureza e

A preservação do meio ambiente, portanto, não
diz respeito apenas à proteção da fauna e da flora,
mas à preservação do patrimônio social, cultural e
econômico de um povo.

Como exemplo, o representante do Ministério Público aponta a obrigação que tem a
Cesp de formar u-ma mata cílíar ao longo do
rio Paraná, entre Anaurilãndia e Bataguassu,
perfazendo um total de 80 quilômetros. Essa
mata, constitucionalmente, deve ter 500 metros de largura, mas a Cesp, baseando-se numa resolução, diz que implantaria aí uma mata ciliar de
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100 metros. Mas nem isso a Cesp de fato pretende
fazer, já que essa previsão não consta dos mapas
apresentados pelo estudo de impacto ambiental. E
nós podemos afinnar que a Cesp não pretende cumprir essa obrigação porque jamais essa empresa formou mata ciliar no âmbito das usinas que construiu.
Jupiá é prova disso. É prova também, o fato de até
agora não ter sido plantada uma só árvore na região
de Porto Primavera.
Além disso, a Cesp deveria, para cumprir a lei,
repor 20% da reserva verde a ser inundada. Mas,
dos 194 hectares que ficarão submersos, a empresa
se propõe reflorestar apenas três mil hectares. Vinte
por cento de 194 são quase 40 mil hectares! Aliás o
estudo do impacto ambiental recomenda a formação
de 22 unidades de conservação ecológica e a Cesp
pretende fazer apenas uma.
Ora, se a Cesp não se decide a cumprir o que
determina o estudo de impacto ambiental, o que se
dirá daquilo que não consta do documento, como a
fonnação da mata ciliar?
Mas não se esgotam ar as inlrações da Cesp e
os prejuízos que essas inlrações causam o Mato
Grosso do Sul e à Nação.
O estudo de impacto ambiental prevê que a
Cesp, para proteger a atividade econômica da região, promoveria a recolocação das olarias e a indispensável estocagem do barro. Ao invés disso, usa,
sem nada pagar ao estado, a argila de Mato Grosso
para construir a imensa barragem que guardará as
águas do rio Paraná.
A Cesp, entretanto, já deslocou oleiros, artesãos do barro e pescadores para um desses povoamentos artifícios, criados para . agradar aos
olhos, mas que não levam em consideração os hábitos anteriores de seus moradores, a atividade
econômica que desenvolviam. Das trezentas famílias de Bataguassu reunidas num desses núcleos,
87% delas estão sem emprego, nada podem fazer.
Nem pescar, já que a Cesp se esqueceu, quando
fechou o rio Paraná, de fazer a escada necessária
para que os peixes pudessem subir o rio. Quase
não há mais peixe na região, e a Cesp, acionada
judicialmente, teve que construir a escada. A obra
que fez, no entanto, é vergonhosa, não atende às
especificações, e 107 espécies de peixe estão
ameaçadas.
Também aí não se esgotam as barbaridades
perpetradas pela Cesp.
O rio Bahia forma uma região de minipantanal, constituindo-se não só em um berçário de pei-
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xes, mas num manancial de vida vegetal e animal da
região. A Cesp, sem cuidar de outrOs interesses que
não os seus, sem se preocupar em preservar o património de vida que esse minipantanal contém, fez
cortar o rio, que hoje recebe águas do rio Paraná em
direção inversa ao seu curso. O aguapé já cobre
grandes extensões do rio Bahia, ameaçando-o de
morte, já que o desenvolvimento descontrolado dessa vegetação impede a boa oxigenação das águas.
Por outro lado, a Cesp não se manifestou sobre a sua obrigação de providenciar uma rede de esgoto que atenda Anaurilândia. A idéia da Cesp é jogar, a partir do que chama •a parte baixa da cidade",
os dejetos in natura no Rio Paraná, quando a cidade não tem nenhuma parte baixa, conforme sabem
todos os que conhecem o local. É assim, senhores
senadores, que, enquanto o mundo inteiro luta por
recuperar rios poluídos, a Cesp programa poluir o rio
Panuul
.
.
Para agir dessa mane1ra, para usar nquezas brasileiras das quais o estado de Mato Grosso do Sul é o guardião e usufrutuário como se
fossem coisas desprezíveis, o estado de São
Paulo, por meio da Cesp, comprometeu-se a empregar 200 milhões de dólares em obras de infra-estrutura. Embora ninguém consiga descobrir
em. que base foram feitos os cálculos que levaram a número tão irrisório ante a dimensão das
conseqüências que o estado está suportando e
terá de arcar, seria de se esperar que ao menos
essa parte seria cumprida.
Ledo engano. No início de 1995 a Cesp paralisou todas as obras relativas ao protocolo assinado
em 1992 com o governo de Mato Grosso do Sul. O
presidente da empresa paulista, em reunião com o
secretário de Obras de Mato Grosso do Sul manifestou o desejo de romper o acordo. Alegava para
isso, que o governo paulista anterior havia usado de
muita liberdade na aceitação dos compromissos.
Essa alegação demonstra, por si só, a atitude desrespeitosa, o menosprezo da Cesp e do governo de
São Paulo pelo povo sul-matogrossense. Mas o
presidente da Cesp não ficou por aí: disse que a
companhia não dispunha de recursos para dar andamento a obras não diretamente relacionadas com
a geração de energia e que não havia uma definição das obras a serem concluídas pel~ Cesp durante o governo Mário Covas. Apesar pisso, a
Cesp paga aos proprietários de fazem;tas localizadas em território paulista um valor cinco vezes
· maior ao que atribui às terras sul-matogrossenses
de mesma qualidade. Isso é discriminação grave,

-------------------------- ----------------------
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senhores senadores, para não dizer que é imperialismo, palavra que, embora defina corretamente o
que está acontecendo, poderia ser interpretada
como um chavão de pouca elegância.
Conforme consta de relatório produzido pela
Comissão Especial instituída pelo governo do
Mato Grosso do Sul para acompanhar as questões
ligadas à usina hidrelétrica de Porto Primavera, o
secretário de Obras do estado pleiteou junto à
Cesp que, pelo menos, deixasse as obras rodoviárias já iniciadas em condições mínimas de trafegabilidade. O Departamento de Estradas de Rodagem, Dersul, estimou em R$17 milhões os custos
das intervenções indispensáveis, inclusive, para
que não se perdesse o trabalho já realizado. A
Cesp, entretanto, considerou que bastariam R$500
mil para essas obras, entendendo serem necessárias intervenções apenas nos trechos onde o tráfego já estava interrompido.

É assim, senhores senadores, que do programa rodoviário inicialmente contratado entre o
Estado de Mato Grosso do Sul e o de São Paulo,
quase nada foi concretizado. Previa-se a pavimentação de 226km de estradas na região em
que funcionará a hidrelétrica. Desses, somente
47km estão concluídos. A Br-267, rodovia da
maior importância para a economia da região,
praticamente ficará sob as águas, se não for alterada em trecho próximo a Bataguassu. O custo
da programa rodoviário contratado seria de 54
milhões de dotares, mas até agora o governo de
São Paulo gastou nele apenas 15 milhões de dólares.
Também não avançam as obras de relocação
de instituições públicas que ficarão submersas.
Anaurilândia, por exemplo, perderá 12 escolas na
área a ser inundada. Nenhuma começou a ser
construída. O programa elétrico nem sequer foi iniciado.
O prejuízo de Mato Grosso do Sul já é incalculável em vista da procrastinação da Cesp em
cumprir seus mínimos compromissos. Isso sem se
falar das unidades de conservação ecológica que
já deveriam estar em pleno andamento e que não
custarão menos do que 70 milhões de reais, se forem obedecidas as normas vigentes. Sem falarmos, também. das atividades oleiras já em declínio
por falta de providências que garantam o armazenamento da argila. Sem falarmos dos pescadores
que não encontram mais o peixe que lhes garantia
a subsistência. Isso é progresso?
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A falta de recursos alegada pela Cesp é injustificável, já que a hidrelétrica de Porto Primavera, segundo estimativas razoáveis, terá seus custos cobertos em apenas oito anos. Além disso, estima-se que a Cesp ainda empregará na obra
US$1,2 bilhão. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul já propôs 22 ações públicas de reparação por danos. Só essas ações prevêem compensações que ultrapassam a cifra de 500 milhões de
reais. Apenas quatro ações, duas das quais já
sentenciadas, garantem reparação por dano ambiental de quase 150 milhões de reais. E o Ministério Público não pretende parar por aí. Prepara novas ações, todas fundamentadas em direito líquido
e certo, reconhecidos à coletividade e dos cidadãos sul-mato-grossenses.
Mas a justiça, senhores senadores, lamentavelmente e como todos sabemos, é lenta, e a Cesp
já se prepara para iniciar a formação do lago.
Como pode a Cesp anunciar o fechamento
das comportas da barragem de Porto Primavera
em 1998, se ainda não tomou as mínimas providências para evitar a destruição do meio ambiente? Como pode a Cesp inundar parte do estado de
Mato Grosso do Sul sem oferecer em troca a energia elétrica que poderill melhorar as condições de
desenvolvimento da região? Como pode a Cesp
dar por concluída a obra, se não cumpriu sequer
os acordos feitos? Como esta Casa, que representa os interesses da federação, poderá permitir
isso?
Não importa agora apontar culpados por acordos evidentemente prejudiciais aos interesses sulmatogrossenses. O que precisamos é reunir forças
para evitar que injustiça se c.onsume. E o Senado
Federal, corno Casa da federação, deve, coesa,
buscar os meios de defesa dos interesses patrimoniais, sociais e culturais da União, ora comprometidos pela ação da Cesp.
Afinal, se não forem tomadas providências urgentes, uma das unidades federativas brasileiras
terá usurpada uma parte considerável de seu território e de seu património, já que a Cesp demonstrou
suficientemente não pretender reparar os danos causados a Mato Grosso do Sul.
Temos que agir politicamente, exigir que o Estado de São Paulo se comporte como membro da federação, não como dono. É dever do Senado buscar
meios que obriguem a Cesp cumprir os seus deveres, pagar os prejuízos causados à população e ao
meio ambiente de Mato Grosso do Sul. É dever do
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Senaélo alertar o Poder Executivo para os danos que
sofrerá a União e para a discriminação que se pratica em território nacional.
A discussão sobre tais acontecimentos, finalmente, não pode ficar restrita ao estado de Mato
Grosso do Sul ou ao Senado. É preciso que a sociedade brasileira tome conhecimento dos fatos para
que possamos dar um basta à degradação do património nacional imposta pela Cesp ao povo sul-matogrossense.
Reivindicações:
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Cidade

Bataguassu
Nova andradina
BrasHândia
Santa Rita do Pardo
Anaurilândia
Batayporã

Prefeito:

Presidente: Antônio M. de Souza
V100-Presidente: Luiz cartas Ortega
Secre!aria: Marilza M. R. do Amarai
Tesoureiro: Antônio A. dos Santo
Edson Stefano Takazono
Agenor Gamba

lvinhema

João Clóvis Crivelli
Luiz SaraiVa Vieira

Angélica

Marieta Pereira de Souza

Taquarussu

lssamFares
Três Lagoas
Fonnação da mata ciliar
----- ------OBRAS RODOVIÁRIAS
Correção da escada para os peixes
Estocagem da argila e incentivos aos oleiros
Asfalto
deslocados
Rodovia Estadual Batayporã/Anaurilândia/Bataguassu (Não Tem)
Providências de amparo aos pescadores deslo- Alargamento/Duplicação da pista da BR-267
cados
(Bataguassu/Brazilândia/Batayporã), em cerca de
Providências para a· proteção do minipantanal
12km, e ampliação do aterro após a ponte Prof.
do rio Bahia
Maurício
Joupert. (o aterro que a CESP está consRede de esgoto de Anaurilândia
truindo é muito estreito, uma vez que o traçado da
Construção dos prédios públicos que ficarão
rodovia será totalmente inundado). Esta rodovia é o
submersos
elo de ligação de MS com SP e Paraná e com o
Recursos para as pesquisas arqueológicas
Mercosul.
Percentual da energia a ser gerada
- Asfalto da Rodovia Bataguassu/Santa Rita do
Pardo.
Obras rodoviárias
Os municípios sul-mato-grossenses que terão
Pontes
áreas inundadas pelo Lago da Usina Porto Primave- Execução de 8 pontes em concreto.
ra decidiram que, a partir de agora, aluarão como
Durante o discurso do Sr. Ramez Teum bloco coeso.
bet, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presidente,
· Diversas reuniões estão se sucedendo e ficou
deixa a cadeira da presidência, que é ocupaacertado que as negociações entre os Municípios,
da ~lo Sr. Antonio Carlos Magalhães, PreGoverno do Estado, Ministério Público e CESP ficasidente. ·
rão centralizadas numa Comissão Especial formada
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
pelas Secretarias Estaduais de Desenvolvimento
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Sustentável e Meio Ambiente, Fazenda e PlanejaPassa-se à
mento e Obras Públicas e pelo Presidente da Unipar, prefeito de Bataguassu, Antônio Machado de
ORDEM DO DIA
Souza.
Item 1:
Todos estão unidos com o objetivo de resguarPROPOSTA DE EMENDA À
dar os interesses dos municípios envolvidos. A maior
CONSTITUIÇÃO
N2 4, DE 1997
reclamação é que a CESP está liberando reeursos
para os municípios paulistas a serem afetados pelo
Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
lago e protelando os compromissos com as cidades
Constituição n2 4, de 1997 (n 2 1/95, na Câdo lado sul-mato-grossense.
mara dos Deputados), que dá nova redação
É a seguinte a atual composição da Unipar
ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput do art.
(Associação dos Municípios do Alto Paraná):
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28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art.
77 e ao art. 82 da Constituição Federal {reeleição) tendo
Parecer sob n2 127, de 1997 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável à Proposta, com votos contrários
dos Senadores Antonio Carlos Valadares e
Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador José Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363, do Regimento Interno, transcorre hoje o terceiro e último dia da discussão da matéria Esclarece, ainda, que poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito, assinadas por um tetÇO, no mínimo, da composição do Senado, até o encerramento da discussão da matéria
Em discussão a proposta, em segundo turno.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Proceder-se-á à votação da matéria, quando
houver 49 Srs. Parlamentares registrados no painel.
Em primeiro lugar, está inscrito para encaminhar a votação o Senador Júlio Campos; em segundo, o Senador Ademir Andrade.
Poderia conceder, neste instante, a palavra
para encaminhar a votação, mas só posso iniciar o
preparo da votação quando tiverem sido registrados
no painel pelo menos 49 Srs. Senadores.
Os Srs. Senadores que ainda não assinaram a
sua presença queiram fazê-lo.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço
que me inscreva para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Senadora Júnia Marise se inscreve para encami·
nhar a votação.
O SR. PEDRO SIMON - Quero me inscrever
para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já está encerrada a discussão. V. ExB não estava,
na hora, em plenário. Mas poderá encaminhar a votação. Encerrada a discussão, ninguém mais pode
discutir.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex- a palavra pela ordem, mas não sobre o
assunto do encerramento da discussão, porque esta
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já está encerrada. V. Ex- pode falar sobre outro assunto.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pondero a V. Ex' que normalmente em todas as
sessões desta Casa, de Ordem do Dia, há três inscritos e depois mais três, a quem V. Ex- concede a
palavra para comunicações inadiáveis. Normalmente
a Ordem do Dia começa, no mínimo, às 15h45min.
Muitos Srs. Senadores queriam discutir a matéria,
estavam nessa expectativa, inclusive o Senador
José Eduardo Outra. A Ordem do Dia tem começado
às 15h45min. Eu gostaria que V. Ex" ponderasse sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A discussão está encerrada Nenhum orador se
inscreveu para falar em comunicação inadiável nos
quinze minutos de prorrogação da Hora do Expediente. Ninguém quis essa prorrogação, nenhum
orador se inscreveu perante a Mesa para falar na
prorrogação dos 15 minutos. Conseqüentemente, a
desatenção não foi da Mesa; foi de quem quis falar e
não se inscreveu.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) -V. ExB foi
muito atento, Sr. Presidente. Nós, a começar· por
mim, fomos desatentos, mas apelo a V. Exll, Sr. Presidente: abra a inscrição. É o último dia
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Infelizmente não posso atender o apelo de V. Ex-,
porque está encerrada a discussão.
O SR. PEDRO SIMON - Poder, pode. Não
querer é outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não quero atender porque não quero ferir o Regimento.
O SR. PEDRO SIMON - Ah, não quer abrir.
Poder, pode. Não querendo, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Infelizmente, não posso discutir com V. Ex', porque a Mesa não dialoga com nenhum dos Srs. Senadores.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É sobre o assunto?
O SR. PEDRO SIMON- Não.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Fui informado, Sr.
Presidente, que só funcionários e Senadores podem
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ent;ar no plenário. Várias pessoas me procuraram
dizendo que queriam entrar e foram proibidas.
O SR. PResiDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- No plenário realmente IÍão pode. V. Exm 5e refere à tribuna?
O SR. PEDRO SIMON - Foram proibidos de
entrar na tribuna do plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. EJcll, então, diga as pessoas que desejam entrar•..
O SR. PEDRO SIMON - Estão avisados os
que estão lá fora, o Senador Presidente disse que
podem entrar. Quem está proibindo está violentando
a decisão do Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje é o dia final
para a votação da Proposta de Emenda Constitucional que permite a reeleição de Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos municipais, aprovada há 15 dias pela maioria absoluta dessa Casa, cerca de 63 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há orador na tribuna.
O SR. JÚUO CAMPOS - O assunto que trago
ao debate desta Casa refere-se ao gravíssimo problema da desinconlpatibilização dos Governadores de
Estados e dos Prefeitos Municipais, previsto na atual
Lei Complementar n 2 64, de maio de 1990, que não
será revogada por essa emenda que estaremos votando, em segundo turno, daqui a pouco nesta Casa.
Quero registrar esse assunto nos Anais do Senado Federal, face à sua importância para a grande
maioria dos Srs. Senadores que estarão disputando
as eleições para Governador de Estado no primeiro
domingo de 1998.
Por isso, gostaria de pedir um pouco de atenção.
Tenho em mãos um parecer jurídico que quero
registrar nos Anais desta Casa:
"A Constituição Federal trata de inelegibilidades absolutas, isto é, aquelas que
não podem ser superadas pelo afastamento
ou desincompatibilização dos interessados
porque são inerentes à sua própria condição
como pessoas ou titulares de cargos eletivos. São, por exemplo, as hipóteses de inelegibilidades de parentes no território da jurisdição do titular (C.F., art. 14, § 72) ou de
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irreelegibilidade, no período subseqüente,
do Presidente da República, dos Governadores de Estados, e do Distrito Federal, e
dos Prefeitos (C.F, art. 14 §52)
A palavra desincompatibilização, na
verdade, é própria das inelegibilidades relativas, de natureza infraconstitucional; cons-.
tantes da Lei das Inelegibilidades, cuja edição é prevista no art. 14, § 9, da Carta da
República."
·
Soficito aos senhores jornalistas presentes
neste plenário que façam silêncio em respeito a este
Senador. Caso contrário, exigirei da Mesa que me
assegure a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço a atenção do plenário e de todos os que estão no recinto, pois há um orador na tribuna
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Sr.
Presidente. Ponha ordem nesta Casa
Continuando, Sr. Presidente,
"Em tais hipóteses há prazos de desincompatibilização ou de afastamento para
que os interessados se afastem do exercício
de determinados cargos considerados incompatíveis pela lei com a normalidade da
competição eleitoral, pela influência que detêm pelo poder político ou eoonõmico de
serviços e recursos públicos da administração direta ou indireta.
Por isso a Constituição Federal em
momento algum usa a palavra Clesincompatibilização. No seu art. 14, § 62, a Constituição
refere-se à renúncia e não à desincompatibilização, que são conceitos diversosA~enún
cia obviamente diz respeito ao mandato eletive obtido pelo voto popular nas ~léições, o
que implica a necessidade de explicação a
ser dada ao eleitorado pelo titular do mandato sobre as razões que o levou a renunciar.
Por isso faz sentido renunciar para concorrer a outro cargo eletivo, mas não para o
mesmo cargo.
Se hâ a possibilidade de reeleição, introduzida por emenda constitucional, para
Presidente da República, Governadores de
Estado e do Distrito Federal e Prefeitos para
período subseqüente (alterando-se a norma
do art. 14, §52, supracitada, e suprimindo-se
a expressão vedatória do art. 82), é evidente
que não faz sentido renunciar ao mandato
eletivo para imediatamente candidatar-se ao
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mesmo cargo. O equívoco na exegese da
norma parece residir exatamente no uso da
palavra renúncia como sinônimo de desincompatibilização.
Observe-se também que a Emenda
Constitucional proposta no art. 14, § 52, sob
pena de incidir em incoerência e uso de técnica inadequada, não poderia, se fosse o caso,
fixar o prazo de desincompatibilização - a que
não se refere o art. 14, § &l - mas teria que
estabelecer a renúncia dos titulares dos mandatos eletivos para permitir que imediatamente
se candidatassem aos mesmos cargos. Evidentemente, tal não faria sentido.
A próxima questão é verificar se, aprovada a Emenda Constitucional da reeleição,
tal como proposta (isto é, sem desincompatibilização ou renúncia do Presidente da República, Governadores dos Estados e do
Distrito Federal e dos Prefeitos), continua
em vigor sem alterações a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90). É que,
como não havia possibilidade de reeleição, é
preciso verificar se continuam válidas as regras constantes do seu art. 12 , inciso 11, alínea a; inciso III, alínea a; e inciso IV , alínea
•a• - relativas a inelegibilidades e prazos de
"desincompatibilização" para Presidente e
Vice-Presidente da República (seis meses),
para Governadores e Vice-Govemadores de
Estado e do Distrito Federal (idem) e para
Prefeitos (quatro meses).
Penso que não haverá qualquer incompatibilidade entre as referidas·normas intraconstitucionais da Lei das lneh~gibilidades e
a norma constitucional que permite a reeleição se introduzida no mundo jurídico pela
Emenda Constitucional proposta. É verdade
que se poderia argumentar que as normas
da Lei das Inelegibilidades, na sua literalidade, não tinham o intuito - como não existia a
intenção - de tratar de questão inexistente a reeleição -, na época de sua edição. No
entanto, não se vislumbra do seu texto qualquer incompatibilidade com a norma constitucional, pelo que as citadas normas da Lei
das Inelegibilidades deverão ser por ela consideradas recepcionadas.
Não sendo inconstitucionais - e, portanto, não tendo sido revogadas pela nova
emenda constitucional -, resta examinar
como devem ser interpretadas e aplicadas
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para as próximas eleições p&ra Presidente e
Vice-Presidente, para Governadores e ViceGovemadores dos Estados e do Distrito Federal, e para Prefeitos.
Quanto à inelegibilidade relativa para
Presidente e Vice-Presidente da República já na suposta vigência da Emenda Constitucional pennitindo a reeleição-, o art. 12, inciso 11, alínea •a•, nºs 1 a 16, da Lei Complementar n2 64190, não se refere (cciino não
poderia se referir antes, vedada a reeleição)
a prazos de seis meses de desincompatibilização para os próprios Presidente e VicePresidente da República. Logo, é evidente
que não há de se falar agora, como antes,
de afastamento dos cargos seis meses antes do pleito. A literalidade de texto leva a tal
óbvia conclusão, não se podendo deduzir tal
exegese de norma escrita inexistente, considerando-se, ademais, que - sendo restrições a direitos políticos - devem as inelegibilidades ser definidas em lei expressamente e
interpretadas restritivamente. O fato é que
na norma- isto é, nos nºs 1 a 16, do arl 12,
11, •a•, da Lei Complementar 64/90 - não há
referência expressa ao Presidente da República, nem ao Vioe-Presidente. Parece-nos,
assim, não ser inteiramente impossível exigir-se prazo de desincompatibilização na hipótese, sem lei complementar à Constituição
que o faça.
Sr. Presidente, para exigirmos isso do
atual Presidente Fernando Henrique, se Sua
Excelência diSputar o segundo mandato em ·
outubro do ano que vem, teríamos que fazer
uma nova lei complementar. No entanto, o
mesmo não vigora para os Governadores e
para os Prefeitos, porque já existe a Lei Complementar nº 64/90, aprovada pelo Congresso
Nacional, que exige tal desincompatibilização.
Nosso estudo jurídico diz que o mesmo
não se pode dizer relativamente a Governadores e Prefeitos. Os números 10 e 13 do citado
dispositivo da Lei das Inelegibilidades referemse expressamente a Governadores de Estados, do Distrito Federal e dos TeQitórios, e a
Prefeitos Municipais, citando-os ~ inelegíveis para Presidente e V~ce-PresiQente da República se não se afastarem de seus cargos
seis meses antes do pleito.
O art. 1°, III, •a•, da referida Lei Complementar, ao tratar de inelegibilidade relati-
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va para Governadores, Vice-Govemadores
de Estado e do Distrito Federal, define como
inelegíveis para tais cargos, dentre outros,
os mesmos inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República,
especificados na alínea •a• do inciso 11 do
mesmo artigo - o que inclui, como visto, os
próprios Governadores de Estado e do Distrito
Federal, e ainda dos Territórios - "observados
os mesmos prazos" de desincornpatibilização,
isto é, seis meses. Nota-se, todavia, que o n2
10 supracitado não inclui os VJCe-Govemadores, mas inclui os Governadores dos Territórios, que não constam do inciso III. Parecenos, assim, não existir dúvida -considerandose inexistir inconstitucionalidade na nonnade que haverá exigência, diante de sua literalidade, de prazo de desincorrpatibilização de 6
meses para os Governadores dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios que desejarem concorrer à reeleição. A nonna da Lei das
inelegibilidades é expressa e em nada incompatível com a Constituição da República.
É o que ocorre, também, com os Prefeitos, diante das nonnas expressas constantes desse parecer jurídico.
Para concluir, quero registrar nos Anais do Senado que se não houver desincompatibilização dos
Governadores que desejam disputar a reeleição, estaremos rasgando a Lei Complementar n2 64. O Tribunal Superiç,r Eleitoral há de cumprir essa lei que
está em vigor. Se isso não ocorrer, mais uma vez, o
Brasil ficará desmoralizado perante suas leis.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.} Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta até parece uma
votação a toque de caixa.
Estamos discutindo, na sua última etapa, a
aprovação do projeto que vai dar ao Presidente da
República e aos Governadores condições para que
se candidatem novamente aos seus respectivos cargos. Esse processo tem deixado a opinião pública
perplexa.
Recentemente, tivemos uma demostração patente da forma de tramitação desse projeto e do processo de negociação que resultou na aprovação da
reeleição na Câmara dos Deputados.
Ainda no primeiro turno, na tribuna do Senado,
eu questionava a lisura na tramitação desse projeto
no Congresso Nacional e se - neste momento em
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que estão sendo realizadas sindicâncias e em que a
sociedade brasileira pede uma Comissão Parlamentar de Inquérito para verificar todos os procedimentos anti-éticos de compra de votos para aprovação
da emenda da reeleição - seria um gesto de grandeza e de altivez do Senado da República suspender,
hoje, a sua votação até que a Comissão Parlamentar
de Inquérito, ou a Comissão de Sindicãncia, concluísse todos os procedimentos de averiguações.
Sr.' Presidente, ninguém está interessado, ou
talvez apenas alguns poucos estejam, em adiar essa
votação
Nós, da OP9sição, sabemos que a nossa voz
neste plenário, às vezes colocada de fonna contundente, mas certamente com capacidade de interpretar as ações e os procedimentos que estão hoje na
Ordem do Dia da mídia nacional. leva-nos. mais uma
vez, à certeza de que o Senaao aa República pooeria aguardar as conclusões da sindicância e da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que, afinal,
pudesse orientar-se na votação desta matéria.
Sr. Presidente, essa matéria está sob suspeição junto à opinião pública. Não estamos aqui apontando para nenhum dos nossos Pares no Senado da
República. Mas, certamente, a sociedade brasileira,
hoje, se indaga a respe.lto do que aconteceu na Câmara dos Deputados para que a emenda da reeleição, lá, tivesse os votos necessários para a sua
aprovação.
Será que foi apenas a compra de votos ou de
outros tipas de barganha na troca de favores que
possibilitou a aprovação dessa matéria?
Ao levantar essa questão, dirijo-me ao Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional,
tão cioso nas questões que dizem respeito à ética e
à lisura.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-(Fazendo soar a campainha.)
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, con·
cluindo a minha fala, sob o som das campainhas,
quero dizer que, mais uma vez, consideramos, enfaticamente, que o Senado Federal não poderia estar,
hoje, detenninando a aprovação dessa matéria que,
aos olhos da opinião pública, está sob suspeição no
que diz respeito aos procedimentos praticados na
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, para
encaminhar.

V. Ex" dispõe de cinco minutos.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, lamento que uma
matéria dessa natureza, onde o Senado, no passado, na sua história, entraria madrugada adentro debatendo, discutindo, quando vamos alterar uma tradição de quatro Constituintes e de uma Assembléia
Nacional Revisora, lamento que se encerre a discussão, e nós, que estamos aqui loucos de vontade de
debatê-la, não podemos fazê-lo.
Lamento que o Senhor Presidente da República não tenha respondido à Nação se aceitaria o referendum. Logo, Sua Excelência não o aceita.
O Senhor Presidente da RepúbRca, quando
Parlamentar, na Constituinte, votou contra a reeleição; durante a Assembléia Nacional Revisora, no
Governo do Senhor Presidente Itamar Franco - ocupava eu a Uderança do Governo - Sua Excelência
era Ministro e, assim como os demais Ministros e o
seu Líder, era contra a reeleição. Agora Sua Excelência fica nessa posição cruel e dramática.
Vou me retirar desta sessão, Sr. Presidente.
Não vou votar porque não quero participar de um ato
que, na minha opinião, violenta a Constituição. Retroagir, reeleger, permitir a reeleição; retroagindo o
atual Presidente, sem haver plebiscito e sem haver
referenclum, é um golpe congressual. Há golpe militar, revolução e golpe congressual. O Congresso
está violentando a Constituição. Não violentaria se
houvesse plebiscito ou referendum. O Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
ganharia o referendum, seria um vitorioso e poderia
concorrer à Presidência da República nos braços da
sociedade. Preferiu essa fórmula. Ganhou, a toque
de caixa, na Câmara dos Deputados. Levantada a
dúvida sobre a Câmara dos Deputados, impediram a
criação de uma CPI. E passa. a toque de caixa, no
Senado Federal. Vitórias consagradoras dos Presidentes da Câmara e do Senado que tiveram competência para conduzir o processo. VItória também tiveram, no passado, em ocasiões diferentes, quando
poderia ter sido diferente. Eu não sei se o Senhor
Fernando Henrique Cardoso prefere ganhar, como
vai ganhar, o direito de disputar; mas vai ter que responder, daqui a um ano, as interrogações a respeito
daquilo que poderia aceitar agora, e sair como líder
popular.
lamento profundamente a manifestação do
Presidente. lamento que Sua Excelência, numa atitude que não entendo, não tenha respondido, não a
este Senador, mas à Nação, se era a favor ou contra
o referendum. Sua Excelência se enclausurou, si-

lenciou, baixaram um feriado de Corpus Christi de
dez dias, onde se viajou, se silenciou, se marcou
uma sessão com Ordem do Dia na segunda-feira,
coisa que nunca houve, para contar um prazo na segunda-feira para a discussão da reeleição. Ontem
dois dias; hoje três. Chegamos aqui às 15h40min. e
a discussão está encerrada.
É assim Senhor Fernando Henrique Cardoso,
que Vossa Excelência, um democrata, um socialdemocrata, que lutou contra a tirania, contra a ditadura
e contra o vigor, quando os detentores do poder
pensavam que iam ficar a vida inteira nesse poder.
Lamento, Senhor Fernando Henrique, que
esse seja o método. Lamento que Vossa Excelência
não tenha se identificado com o povo que lhe respeita. Vossa Excelência, Senhor Fernando Henrique, é
um homem de bem, é um homem digno. Vossa Excelência deveria ouvir mais, Senhor Fernando Henrique, aqueles que estiveram identificado com Vossa
Excelência ao longo de sua história, antes de Vossa
Excelência se sentar na cadeira da Presidência com
a caneta de Presidente da República. Vossa Excelência tinha que ouvir aqueles que lutaram, que estiveram no exflio, que estiveram no MDB, que estiveram na resistência, que fizeram a grande batalha
para Vossa Excelência chegar onde chegou.
Senhor Fernando Henrique, terá Vossa Excelência o direito de se reeleger sem povo, sem manifestação. Vossa Excelência terá direito a se reeleger, Senhor Fernando Henrique Cardoso, sim, nos
braços de pessoas que hoje o aclamam e com as
quais parece que Vossa Excelência está cada dia
mais a se identificar.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex' tem a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Peta ordem: Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, noto, em que pese a extraordinária importância
da decisão que o Senado está por tomar, que a tribuna de honra se encontra com poucas pessoas e
que as galerias idem. Ao contrário, a tribuna de imprensa se encontra lotada, em que pese algumas
restrições que me foram relatadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex' conclua.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
soube de pessoas que tentaram ingressar nas galerias do Senado para assistir a esta impOrtante sessão, entretanto foram informadas de que só poderia
entrar quem recebeu convite.
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Sr. Presidente, já que os convidados não estão
presentes - aliás, gostaria de saber quem são - ,
gostaria de saber se seria possível abrir as portas
das galerias, liberando também, como se faz todas
as tardes, a tribuna de honra, para aquelas pessoas
interessadas em conhecer os brilhantes pronunciamentos dos Srs. Senadores que, porventura, aqui falarão a favor da reeleição, e também os argumentos
dos que são contra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- V. Ex" conclua, porque não há questão de ordem
no assunto.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Gostaria de saber se poderia liberar o ingresso às galerias do Senado e da tribuna de honra?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-As galerias poderão ser liberadas.
O Partido de V. Ex", assim como todos os Partidos, receberam as senhas respectivas para o ingresso na tribuna de honra, como acontece em todos os Parlamentos do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex" para encaminhar avotação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
solicito que seja postergada a minha inscrição, uma
vez que gostaria de falar logo que tiver notícia da decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando, neste instante, a respeito da decisão que estamos por adotar.
Assim, Sr. Presidente, peço o direito de minha
inscrição ficar para o final dos que estão encaminhando, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Infelizmente, não é possível. V. Ex" tem que seguir
a ordem de inscrição porque os oradores já inscritos
vão ter de usar da palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, dirigirme-ai à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com muito prazer.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Sr«s e Srs. Senadores, observo que somente alguns convidados chegaram às galerias. Não é assim
toda tarde.
Desta vez a Mesa do Senado, o Presidente Antonio Carlos Magalhães, usou de suas atribuições
para cercar o Senado de alguns cuidados, como se
estivesse hoje o povo preocupado, como de fato
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está, com a decisão que nós, Senadores, iremos tomar.
Por que razão? O Bloco da Oposição aguarda,
inclusive, a decisão que o Supremo Tribunal Federal
está por tomar. O Ministro Sydney Sanches achou
por bem, como Relator, levar diretamente à sessão
do Supremo Tribunal Federal a questão de sustar ou
não a votação do direito de reeleição; o Ministro
Marco Aurélio pediu vistas.
Gostaríamos de saber qual será a decisão do
Supremo Tribunal Federal, porque avaliamos que
seria importante para o Senado Federal aguardá-la,
e aguardar para que possa haver a averiguação
completa dos fatos relativos à compra de votos na
Câmara dos Deputados. Assim, o Senado Federal
terá maior tranqüilidade sobre essa decisão.
O importante, Sr. Presidente, é saber em que
medida estará o Brasil, a Nação brasileira, com as
nossas instituições democráticas, aperfeiçoadas ou
não, com o direito de reeleição.
É nosso o entendimento de que seria muito
mais saudável que não houvesse o direito de reeleição, é mais saudável para o País que não haja a
tentação para aquele que está na chefia do Poder
Executivo, seja o Prefeito, seja o Governador, seja o
próprio Presidente da República, que detém, em
suas mãos, poderes extraordinários para decidir o
que faz toda a máquina administrativa, para influenciar as decisões.
Ora, Sr. Presidente, estamos vendo aqui, no
dia-a-dia do Congresso, a maneira extraordinária de
o Presidente poder influenciar as suas bancadas, os
Deputados Federais, os Senadores. E são as verbas
destinadas aos Governos estaduais, às prefeituras.
São os mais diversos programas de Governo que,
muitas vezes, conduzem a abusos, sobretudo na
época da campanha eleitoral, o que toma difícil ao
Presidente da República ficar isento e não aceitar
procedimentos que, muitas vezes, decorrem até
mais do entusiasmo daqueles que trabalham com
Sua Excelência do que dele próprio.
A única maneira, acredito, de realmente legitimar-se a decisão sobre o direito de reeleição é seguirmos a proposição do Senador Pedro Simon, qual
seja a de aceitarmos um referendo popular.
O referendo popular pode, perfeitamente, ser
votado na tarde de hoje, com a votação em favor do
destaque da emenda do Senador Pedro Simon e
com a alternativa por ele proposta. Seria importante
que o Senhor Presidente responda à carta do Senador Pedro Simon, dizendo se aceita ou não a sugestão de, de pronto, encaminhar a proposta de emen-
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da à Constituição de referendo popular sobre o direito de reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocoJPSB-PA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sres e Srs. Senadores, compreendo agora a pressa com que se vota essa matéria.
Parece que o Supremo está a decidir, neste momento, sobre uma liminar interposta pela Oposição no
sentido da suspensão da votação dessa matéria. Eu
pretendia discuti-la e encaminhá-la, como estou fazendo desta tribuna.••
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex!! me permite uma intervenção?
O SR. ADEM IR ANDRADE- Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ê para informar a V. ExA que a sessão do Supremo
está suspensa, estando a votação em 4 a o contra o
pedido feito pelos Deputados do Bloco da Oposição.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Foi agora que V.
Ex" obteve a informação?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sim.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Bem, mesmo assim muitos pretendiam discuti-la, eu inclusive, o Senador Júlio Campos levantou a mão, pedindo a palavra à Mesa, e V. Ex" encerrou a discussão, tornando
impossível que pudéssemos debater o assunto com
mais tempo.
Registro que a base governista desta Casa comete um erro grave diante da opinião pública brasileira, o de querer acreditar que o povo não compreenderá ou não entenderá o que está acontecerr
do.
No processo da reeleição, não são apenas
condenáveis a utilização ilícita de dinheiro e a explícita compra de votos, como aconteceu com Parlamentares do Acre, que confessaram pubr~eamente
ter recebido R$200 mil para votar a reeleição nesse
Estado, mas também a forma como toda a base governista tentou resolver o assunto, da maneira mais
simples possível, fazendo com que aqueles Deputados renunciassem aos seus mandatos. E S. Ex-s o
fizeram, renunciaram a seus mandatos, e quem
sabe receberam uma quantia maior do que a recebida para votar pela reeleição; e o caso morreu por ai.
O caso do Sr. Arnazonino Mendes, que foi acusado
de ter dado dinheiro, ficou por isso mesmo. As grandes Lideranças do PFL já estão até a defender o Sr.
Amazonino Mendes, dizendo que S. Exl não está
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envolvido, que não há problema com ele - afinal de
contas é um Governador de Estado - e o Presidente
da República, com toda a sua base, a não querer
permitir que a CPI fosse implantada no Congressç>
Nacional.
Dou aqui o exemplo do meu Estado do Pará~ O.
Presidente Fernando Henrique Cardoso não deixou
que a CPI se implantasse porque sabe que tem culpa na história e que a situação ficaria muito difícil
para Sua Excelência. Há, por exemplo, um Deputado do meu Estado, Deputado Federal Raimundo
Santos, que disse para muitas pessoas que trocou o
seu voto pela nomeação de dois cargos no Estado
do Pará. S. Ex" indicou o Superintendente da Fundação Nacional de Saúde e o Executor do INCRA no
Município de Paragominas.
Ora, o Executor do INCRA que S. Ex" colocou,
pelas informações que recebemos das bases, dos
sindicatos, dos Prefeitos, é uma pessoa que não tem
nada a ver com a reforma agrária, é um inimigo da
reforma agrária. O Ministro Extraordinário de Política
Fundiária não o queria naquele local, mas foi obrigado a nomeá-lo, porque o Presidente da República
trocou o voto do Deputado Federal Raimundo Santos por sua nomeação.
Ora, isso é uma demonstração, mais do que
clara, das razões pelas quais o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e a sua base política não permitiram e não querem permitir que a Comissão Parlamentar de Inquérito se instaure neste Congresso Nacional.
É evidente que a troca de voto ·por cargos
foi feita, que a votação foi conseguida _çle maneira aética; está provado isso, está mais do que
provado. Se assim não fosse, Sua Excelência
permitiria que a CPI fosse implantada, descobriríamos de onde saiu o dinheiro que chegou às
mãos daqueles Deputados. Nenhuma conta bancária foi vistoriada. O sigilo de ninguém foi quebrado. Quer dizer, resolveu-se tudo com a renúncia de dois Deputados.
Quero alertar esta Casa e o Brasil que, se isso
foi feito para aprovar a emenda da reeleição, imaginem V. Ex-s o que não será feito em função da reeleição de Presidente, de Governador e de Prefeito
deste nosso País! Vamos voltar à década da República Velha. Vamos voltar à época em que as oligarquias comandavam os Estados e as prefeituras deste País. É o cidadão que assume o Governo e corrompe as lideranças da cidade; é o cidadão que se
reelege e depois elege a mulher e, posteriormente, o
filho. É isso que Fernando Henrique Cardoso, com a
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sua ganância. sua obs~são em continuar no poder,
está fazendo com o BrasiL
Lamentavelmente, estamos marchando para
uma situação de extrema dificuldade. A minha esperança é de que o povo não se deixe enganar. A minha esperança é de que as coisas aéticas, erradas,
que foram feitas para se conquistar esse direito à
reeleição sejam assimiladas pelo povo brasileiro,
que o povo compreenda que o projeto de Fernando
Henrique, que o projeto neoliberal não é o que vai
mudar a situação de vida do trabalhador brasileiro.
Votamos contra esta emenda da reeleição, Sr.
Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar. Sem votação do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, manterei o voto contrário à emenda que institui a reeleição para os cargos executivos.
Não desdobrarei todos os argumentos jurídicos
e políticos, seguramente cabíveis. Não poderia fazêlo pela estreiteza do tempo e seria demais desnecessário. Vou, porém, assinalar, para que conste
modestamente da história desta emenda, o contraste entre a pressa com que ela foi votada na Câmara
e é votada no Senado e a demora com que se deliberam sobre alguns assuntos urgentes. A emenda
tributária não tem encaminhamento no Congresso
Nacional; a emenda sobre a administração pública é
retardada conforme as conveniências políticas; os
pagamentos da saúde continuam em atraso; estradas continuam esburacadas; o plano de recuperação
da lavoura cacaueira não encontra condições de andamento regular porque os recursos não são atendidos com regularidade. Prometeu-se para 1996 a hidrovia do São Francisco. Continuamos a esperar por
ela. O desemprego cresce mas não surgem as providências corretivas.
Esses e outros fatos do absoluto interesse da
sociedade dos Estados continuam aguardando o
momento próprio para a solução.
A emenda da reeleição, porém, teve preferência absoluta. Agora mesmo, disponho apenas - e V.
EJcl! não é o culpado - de cinco minutos, para encaminhá-la. Quebra-se urna tradição respeitável da
mesma valia do princípio federativo, da mesma importância do princípio do controle de constitucionalidade das leis, da mesma importância do principio da
separação dos Poderes. Quebra-se a tradição que
proibia a reeleição. Para quê? Apenas para permitir
privilégios a alguns.
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Mantenho o voto. O tempo não me permite ir
além; o tempo é muito curto para. urna concessão
tão grande.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's
e Srs. Senadores, mesmo repisando argumentos
que já expusemos aqui, por ocasião da votação desta emenda no primeiro turno, não poderia deixar,
neste momento, de me referir a alguns dos argumentos contrários, seja ao mérito da emenda que se
vota, .seja à oportunidade desta votação.
O terna da reeleição é controvertido, sem dúvida alguma. Como diz o Senador Josaphat Marinho,
quebra urna tradição republicana. O Brasil nunca admitiu reeleição para cargos executivos. Portanto, é
urna mudança de peso, de envergadura.
Em segundo lugar, é urna mudança que acontece no meio de um mandato e que tem implicações
para as eleições do ano que vem. Por isso atiça, digamos assim, as divergências e as definições de posições em tomo do tema.
No entanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em cada votação, para cada reforma politica, sempre haverá o peso, seja da tradição, seja das questões
de natureza conjuntural. Isso sempre acontece. Se fôssemos apreciar agora o voto distrital misto, isto teria
implicações para as eleições do ano que vem, isto teria
implicações sobre a possibirldade de deputados se
reelegerem ou não. É exatamente em função dessas
implicações de curto prazo que reformas muito importantes no Brasil não têm sido votadas.
Creio que não pode mais ser argumento da
nossa parte não promover a reforma política brasileira em virtude das suas implicações de curto prazo
ou de quebra da tradição republicana. A tradição
sempre paralisaria a reforma política no Brasil, que,
na minha opinião- e não é de agora que digo isso -,
é tão ou mais importante do que as reformas estruturais na economia.
Há também a questão da pressa a que alude o
Senador Josaphat Marinho. Diz o Senador que estamos votando de afogadilho. Não creio, Sr. Presidente. Essa é uma questão que tem sido debatida numerosas vezes, inclusive o foi na Revisão ConstitucionaL Naquele momento, muitos vota~am contra corno eu-, em função de razões conjunturais, porque, na época, Governadores, no exercíciO do seu
mandato, preparavam-se para, por intermédio de um
DVS, derrubar um dispositivo que lhes permitiria ser
candidatos e continuar presentes no seu cargo.
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Esse foi o motivo. A emenda de quatro anos com
reeleição foi apresentada pela Bancada do PSDB na
Câmara, da qual eu era Líder, tendo sido uma proposta minha. Por motivos conjunturais, a deixamos
de lado. Na minha opinião, cometemos um erro, que
não deveríamos repetir agora:
~
O Senador Josaphat diz que não estão andando os projetas de transposição de águas do São
Francisco e o das reformas tributária e administrativa. O Senador sabe o respeito e a admiração que tenho pela sua vida pública, sua atuação, sabedoria,
conhecimento e coragem. Neste caso, há um problema de lógica: não podemos deixar de votar uma reforma, porque outras não estão sendo apreciadas.
Ao contrário, deveríamos responder ao desafio, encaminhar outros projetas e votar a reforma administrativa e outros aspectos áa reforma política. Há várias propostas na Comissão presidida pelo Senador
Humberto Lucena.
Não há lógica em não se votar a emenda da
reeleição, porque outros projetas não estão andando
no ritmo que deveriam Perdoe-me o Senador Josaphat Marinho, mas esse argumento não é sólido. A
votação é oportuna e deve servir como exemplo
para que outras reformas sigam adiante.
Há outro argumento contrário à oportunidade da
votação referente à CPI sobre a possível compra e
venda de votos de alguns Deputados. Volto ao que havia dito na primeira votação: no Senado, não se ouviu,
até agora, nenhuma denúncia; se alguém a tiver, este
é o momento .. oportuno para apresentar. Trata-se de
um tema que tem sido debatido, que tem tido oposição; mas não houve questionamento de nenhum Senador quanto à limpeza do processo aqui no Senado.
É lógico, portanto, que o Senado Federal se manifeste
como uma Casa autônoma, que não tem culpas a carregar para o futuro quanto à clareza e à democratização que representa a tomada dessa decisão.
Portanto, o fato de ter havido problemas na Câmara não é argumento para que deixemos de votar,
a menos que no Senado tivesse havido questões
iguais.
Por último, Senador Josaphat Marinho, V. Ex!!
pergunta por que se votou a emenda da reeleição e
não a reforma tributária. Evidentemente, há outro tater que pesou - isso é indiscutível - e que foi decisivo na Câmara: a reeleição para muitos Deputados e
partidos representará a possibilidade de o atual Presidente da República ser o carro-chefe nas eleições
do ano que vem. Esse é um motivo de natureza conjuntural que tem muito mais peso do que pressões
de Governadores ou de natureza fisiológica.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senador José Serra, o tempo de V. Exª está findo.
O SR. JOSÉ SERRA - Já concluo, Sr. Presidente.
Isso explica, portanto, a maior rapidez, mas
esta não pode ser motivo para que não votemos outras matérias. O fato de não termos votado outros
projetas não implica que não devamos fazer essa
votação.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Sr. Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Senhor
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na oportunidade
em que o Senado Federal vota, em segundo turno, a
emenda que permitirá - se aprovada - a possibilidade
de reeleição dos atuãís ocúparites~das cargos de Presidente da República, Governadores e Prefeitos, quero
manifestar, mais uma~vez, minha posiÇão-contrária
quanto ao mérito e à oportunidade em que ela está
sendo votada no Senado da República.
Fizemos, em várias oportunidades, comentários sobre a questão meritória da emenda, porque
entendemos ser um casuísmo claro, evidente, permitir-se que os atuais ocupantes de cargos eletivos no
Poder Executivo tenham a ·c~::r,;:-:'::is;Je de disputar
novamente êleiçãõ; sob r~; .:do ~em a necessidade
de se desincompatibiiizarem. Em função disso, queremos reafirmar nossa posição contrária ao mérito
da emenda.
Quanto à oportunidade, mais uma vez quero
deixar claro que este não é o momento adequado
para que se vote essa matéria no Senado Federal
em razão das denúncias - qu!') não são apenas denúncias e, sim, fatos constatados - de compra de
votos na Câmara dos Deputados.
Gostaria também de fazer uma observação: na
mídia e em vários discursos de parlamentares está
sendo dito que esse episódio possa ser restrito ao
Norte do Brasil. Ainda há pouco, o Senador José
Serra fez esta observação: 'a compra de votos de
parlamentares do Norte".
Espero que esse termo não esteja sendo usado de forma pejorativa, no sentido de atingir a Bancada dos Estados do Norte e tampouco a população
do Norte do Brasil. Quem conhece a política do nosso País sabe que esse tipo de episódio não está restrito, çircUD§>!:rito a_nenhum~ região do País. Os que
venderam os votos podem até ser do Norte, os que
foram identificados são do Norte. Mas quem com-
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prou os votos? Até agora não se sabe concretamente de onde saiu o dinheiro para comprar os votos.
Pode ter saído do Sul, do Sudeste ou do Planalto
Central.
Contesto, com veemência, essas observações
que tentam atingir os parlamentares do Norte, até
porque sou do Norte e estou assumindo aqui uma
posição clara e definitiva contra a aprovação dessa
matéria. E, como eu, há vários parlamentares do
Brasil inteiro que são contra essa emenda e há outros que são a favor, mas que não se submeteram a
essa vergonhosa ação da compra dos votos que
aconteceu na Câmara.
Por isso, acredito ser inoportuna a apreciação
dessa emenda. Tenho a compreensão de que o Senado é uma Casa revisora e está abrindo mão de sua
condição de revisar uma matéria que saiu contaminada da Câmara dos Deputados. Cito sempre o exemplo
do Hospital Sarah Kubitschek, um hospital especializado, que atende doentes de todo o Brasil nas áreas de
ortopedia, traumatologia e neurologia, mas não recebe
doentes infectados. Qualquer paciente que tenha uma
infecção, que esteja contaminado, não é aceito pelo
hospital. Assim também deveria ser o Senado da República, uma Casa revisora, que tem maturidade e responsabilidade de corrigir alguns fatos negativos que
podem ter acontecido na Câmara.
Em função disso, Sr. Presidente, mantenho a minha posição contrária e encaminho contra a aprovação
dessa emenda no Senado da República. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr"s Senadoras, sabemos que esta sessão praticamente homologará o que. foi aprovado na Cãmara
dos Deputados, ou seja, será uma sessão simbólica
em que a Oposição esperneia, e o Governo, que já
tem a maioria garantida, nem se preocupa em debater a matéria. Um voto, dois, três, quatro, cinco, vinte, trinta votos contra não resolveriam esse problema
da emenda da reeleição. Praticamente, um voto seria como uma gota no oceano. mas, para conferir a
minha coerência, para estar de acordo com a minha
consciência, votarei novamente contra a reeleição,
mesmo que o resultado seja adverso, como espero.
Serei derrotado. Isso faz parte da democracia,
isso faz parte da prática do Parlamento; entretanto,
tenho que dizer por que voto contra. Outros já disseram, com muita propriedade, por que votam contra. Eu
direi com palavras simples. Essa emenda constitucio-
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nal, que é apoiada pelo Governo, representa um verdadeiro monstrengo, porque privilegia situações: o
Presidente da República, o Príncipe, pode ficar na
sua cadeira de Presidente da República, não se
afastar dela se quiser ser candidato, enquanto que o
prefeito mais simples do interior do Brasi~ se quiser
ser candidato a outro cargo eletivo, digamos, de Governador mr âe Presidente da República, terá que se
afastar par sêis meses, do contrário, será inelegível.
O mais estarrecedor, Sr. Presidente, é que, por
essa proposta, o Presidente da República não é obrigado a afastar-se, mas o Ministro que participa do seu
governo é obrigado a afastar-se, caso queira ser candidato a Presidente da República e tenha coragem de
se contrapor ao Príncipe que está no Governo.
Há, portanto, diferença de tratamento, dois pesos e duas medidas, o que afronta a nossa Constituição, que prevê a igualdade de tratamento entre os
cidadãos no exercício da sua cidadania.
Por outro lado, existe nessa proposta uma inversão de prioridades. Sua tramitação atropela outras tantas que considero muito mais importantes,
como a que está sendo discutida -está na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania-, que trata do financiamento de campanhas. O Presidente da Repú-blica terá uma situação superior à dos partidos de
Oposição. Como podemos ter uma democracia
transparente, que realmente evidencia a vontade popular, quando se sabe que o Governo Federal, na
hora do financiamento da campanha, vai pisar no
pescoço da Oposição para arranjar mais recursos e
assim apresentar sua campanha na televisão e também nos Estados e Municípios d.e forma mais densa,
atropelando e, como eu disse, espezinhando os candidatos da Oposição?
Por fim, Sr. Presidente, o ex-Ministro e nosso colega Senador·José. Serra disse bem, quando afirmou
que aqui não existe nenhuma denúncia contra os Senadores. Ora, é claro! Em nenhum momento, os Senadores disseram que havia no Senado alguma oferta ou
recebimento de propina. Ninguém falou sobre isso. Falamos, sim, sobre a denúncia que está sendo apurada
na Câmara dos Deputados, onde dois parlamentares
foram obrigados a renunciar a seus mandatos, porque
- seriam cassados automaticamente.
Sr. Presidente, para encerrar minhas palavras,
digo que essa emenda é viciada, veio da Câmara com
um vício de origem, e o Senado Federal está no dever
de repudiá-la bem como o comportamento daqueles
que se venderam para votá-la favoravelmente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, uso da tribuna desta Casa já com a convicção que tenho, depois de tantos anos de Parlamento, de que ninguém muda o voto de outrem com
discurso. Estamos apenas deixando registrada, nos
Anais da Casa, nossa posição.
Vamos votar esta Proposta de Emenda à
Constituição. O que tenho tentado mostrar é que todos nós, parlamentares e até os chefes do Executivo, inclusive o Presidente da República, somos obrigados, por dispositivo constitucional, a jurar, a prometer respeitar e defender a Constituição. Pareceme que o juramento é apenas simbólico. Faz-se o juramento para se dizer que jurou, mas não se cumpre
o juramento.
A emenda que estamos votando foi feita por
um Deputado que, naturalmente, não tinha compromisso com o Direito, com o ordenamento jurídico. S.
E)(! foi buscar no §52 do art. 14 a mudança do status quo, para que o arl 14 permitisse aquilo que era
proibido, porque era para poder dar consistência,
para poder ampliar, porque havia o desejo expresso
no caput do art. 14.
A rigor, para que não houvesse agressão ao
Direito, deveria ser eliminado o §52 do art. 14; elimine-se e coloque-se, como também se mudou, no art.
82. Onde hoje se diz que é vedada a reeleição, ali se
poderia escrever que era permitida a reeleição. E
por que no art. 82? Porque ele se completa só, ele
não tem nenhum parágrafo; o que ele diz já é uma
imposição. Mas colocar isso no §52 do art. 14 é uma
agressão ao ordenamento constitucional.
Essa foi a ponderação que fiz. Não sou um
preciosista do Direito - preciosista do Direito é o Senador Josaphat Marinho. O Direito não tem preciosistas: ou se cumpre, ou não se cumpre; ou se faz
ou não se faz; não existe um meio-termo. É como o
caso da mulher grávida: não há meio grávida; ou
está grávida, ou não está. Ou fazemos um artigo em
que os seus parágrafos complementem o caput, ou
então estamos destruindo aquilo que é a base do ordenamento jurídico nacional. Esse é o sentido do
meu voto desde o começo.
A parte política, Sr. Presidente, ou seja, quanto
a saber se o Presidente Fernando Henrique Cardoso
terá mais um mandato ou não, não vou discutir. Não
vou discutir se Sua Excelência, na condição de Presidente, ou qualquer Governador, na condição de
Governador, ou qualquer Prefeito, na condição de
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Prefeito, vai influenciar a opinião do eleitor. Não estou discutindo a parte política; estou falando sobre a
parte jurídica em relação à qual as nossas Comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, resolveram fazer como aquela imagem da Justiça: colocaram uma venda sobre os olhos. Todavia, a
venda da Justiça não quer dizer que ela não esteja
vendo, mas que não se distingue quem é aquele que
busca a Justiça. A Justiça é cega quanto àqueles
que lhe batem à porta, mas não pode ser cega naquilo que é importante, que é a sua continuidade, e,
numa Constituição, a defesa de suas cláusulas pétreas, principalmente no que diz respeito à defesa de
cada artigo, para que não seja agredido pelos seus
próprios parágrafos.
Agradeço a V. E)(!., Sr. Presidente, e esclareço
que voto pela abstenção, porque não será com o
meu voto que se vai mutilar a Constituição que jurei
defender.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, historicamente, o nosso partido sempre defendeu o princípio da reeleição. Digo
historicamente, porque inclusive fui autor, em nome
do Partido Comunista Brasileiro, da emenda votada
na Assembléia Nacional Constituinte, defendendo,
exatamente por ser democrático, o princípio da reeleição.
Votamos favoravelmente, e já como Partido
Popular Socialista, no processo de revisão constitucional.
Iríamos votar, também favoravelmente, ao princípio da reeleição, a emenda constitucional hoje em
votação em segundo turno.
Mas vamos votar contra. E a mudança que o
Partido Popular Socialista assume, neste momento,
é uma mudança em função da democracia brasileira.
Não. é por oposicionismo, não é porque estamos participando de um bloco de oposição ou qualquer coisa
que possa haver em relação ao Sr. Fernando Henrique Cardoso, aos governadores e atuais prefeitos. É
pela questão democrática.
Estamos votando um instituto que se vai escrever permanentemente na Constituição brasileira; servirá para 1998 e também para as sucessivas eleições. É necessário, portanto, que esse instituto não
seja maculado, não tenha vício de origem, não tenha
o que, infelizmente, acontece com esta emenda: as
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denúncias de compra de voto e de propina feita na
Câmara dos Deputados.
O Senado teve oportunida.de de resolver esse
problema, tirar a mácula, tirar o vício de origem, criar
um instituto que permanentemente fosse respeitado
e sobre ele não se levantasse nenhuma suspeita,
quando aqui foi votada a emenda do referendo.
Essa é a única forma desse instituto voltar a
ser respeitado, e respeitado também o Presidente
Fernando Gardoso em sua recandidatura na disputa
da reeleição.
A insensibilidade do Governo não é de hoje.
Nós do PPS, junto com o Partido Verde, estivemos
com o Presidente da República, levando a proposta
do referendo. Tivemos o apoio do Deputado Franco
Montoro, de inúmeros outros parlamentares, aqui no
Senado, do Senador Pedro Simon, inúmeros outros,
para defender a democracia direta nessa mudança
constitucional no meio de um mandato, para lhe dar
maior legitimidade e consubstanciar melhor a democracia representativa. A insensibilidade do Governo,
talvez imaginando ser fácil articular a sua ampla
base de sustentação, levou-o a desprezar a idéia, e
deu no que deu: teve de partir para o varejo do fisiologismo, ago·ra com a denúncia de que não foi por
meios lícitos que se conseguiram alguns dos votos a
favor da reeleição.
Não é ruim para o Presidente Fernando Henrique Cardoso; isso é ruim para a democracia brasileira. A responsabilidade que teríamos era de tentar
sanar, independentemente das posições a favor ou
contra, e teríamos um instituto sobre o qual - repito
- não se levantariam suspeitas. Vão-se levantar
sempre.
Daí o nosso Partido ter decidido mudar o seu
voto, quebrar essa tradição histórica e, ao mesmo
tempo, continuar na luta pelo referendo. Mesmo que
aqui seja impossível sua apresentação, por força do
Regimento é possível pressionar para que o Executivo tenha sensibilidade de saber que, para a sua própria recandidatura, para a democracia brasileira, seria fundamental que a soberania popular decidisse
se quer ou não a reeleição.
Talvez a Oposição devesse, redobrando os esforços, fazer muito maior mobilização em tomo do
referendo do que da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a própria Justiça poderia resolver,
punindo os corruptos. Essa punição não depende
necessariamente do Congresso Nacional. É claro
que somos favoráveis à CPI da apuração da compra
dos votos, mas para nós, e parece-me que o Presidente da República, inclusive pelo seu passado,
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também tem essa mesma impressão, a democracia
não é algo que possa estar se menosprezando em
momentos, como algo pontual, em momentos de
mediação.
É necessário, portanto, redobrarmos os esforços para que a instituição da reeleição, que será
aprovada, e me parece que será, não venha a ser inquinada por esse vício de origem. Assim, pode-se
ter um instituto democrático, como pensa o Partido.
Neste momento, o nosso voto é um protesto
contra o tipo de aprovação que vamos ter, e votaremos contra, seguindo o Bloco da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, em 1964, o autor do Al-1,
Francisco campos, disse que aquele ato se encontrava legitimado pela força. "É a força que legitima o
direito", afirmou o Ministro Francisco Campos.
Pois bem. Os vitoriosos não precisam falar.
Não precisam dar satisfações. A vitória é silenciosa.
A ditadura não conseguiu me silenciar. Em 1975, fui
aconselhado a procurar o Professor Fernando Henrique Gardoso. Encontrei-me com ele no Cebrap, uma
semana depois que o Cebrap havia sido atingido por
uma bomba· Conversamos longamente, almoçamos
juntos. Foi a primeira e a última vez que estive com
o Presidente da República. Ele me disse, ao mostrar-lhe os papéis e as ameaças que tentavam me silenciar aqui em Brasília: "Nunca vi ninguém tão
•
ameaçado quanto você".
Não me silenciei naquele momento, mas agora
eu me silencio. Aquele que me disse que nunca tinha visto ninguém tão ameaçado quantq,eu, aqueles
que não me conseguiram, naquela ocasião, silenciar
foram substituídos por quem agora consegue silenciar a mim, a este Plenário; não apenas aos vitoriosos mas á todos nós. Estamos amordaçados, e por
isso me silencio.
Não pretendo usar o tempo até o fim. O Governo quer o nosso silêncio. Eu entrego meu silêncio a
esta neoditadura.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiro quero
informar que, ao contrário do que fizemos no primeiro turno, os Senadores do Bloco da Oposição vão
votar. Vão votar "não", por um motivo muito simples:
no Brasil, talvez até pela nossa tradição futebolística,
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o que interessa é o placar. E para que não ocorra à
Utilizam-se, para justificar os setis·argumentos,opinião pública que apenas seis Senadores são con__ de frases e de_entendimentos muito perigosos. Lemtra a reeleição, decidimos votar neste segundo turno,
bro-me da campanlia institUCional veiculada na telee vamos votar "não', mantendo o registro da suspeivisão antes da aprovação, na Câmara dos Deputata em relação a essa matéria.
dos, dá emenda patrocinada pelo PSDB e PFL E o
que dizia a campanha? Aqueles que são contra fa. Entre os Senadores do Bloco de Oposição,
lam em regras do jogo, mas não estou interessado
existem aqueles que são favoráveis à reeleição,
nelas; o importante é manter a estabilidade; o imporcomo já disseram aqui o Senador Roberto Freire o
tante é manter o Real; o importante é manter o preço
Senador Antônio Carlos Valadares, que é a favor do
dó frango a~~1; o importa-nte émante-ra moeda forprincípio da reeleição, desde que fosse adotado para
te. Que se danem as regras do jogo!
os próximos, e existem aqueles que são contrários à
Esse é um argumento que tem embutida, de forreeleição, entre os quais me incluo.
·
ma
muito
pouco sub-reptícia, uma visão extremamente
Não sou contra a reeleição, invoealidó-a tfaâi~
autoritária. Depois, esse mesmo argumento poderá ser ';
· ção política brasileira, até porque a nossa tradição,
utilizado até para iniciativas bonapartistas, para alter- .
infelizmente, não é das mais democráticas. Mas sou
nativas golpistas, porque não interessam as regras do ·
contra a reeleição e sou contra a votação dessa majogo. Poderão dizer. para que a democracia? Para que
téria, neste momento, por uma convicção de que aso Congresso? O importante é manter a estabilidade; o
suntos importantes como esse, que têm e estão relaimportante é manter o Plano Real.
cionados com o fortalecimento da nossa democra•
Argumentam também, Sr. Presidente, Sr"-s e
cia, não podem ser votados à luz dos acontecimenSrs. Senadores, que é necessário dar mais tempo
tos conjunturais.
ao Presidente da República. Ora, pergunto se em alO pronunciamento do Senador José Serra,
gum lugar do mundo haverá alguma pessoa que esinclusive, assinalou isso de forma muito clara. A
teja
ocupando um cargo executivo que vai achar que
revisão constitucional tinha mais autoridade para
é suficiente o tempo desse cargo para que aplique o
votar a reeleição do que este Congresso, já que
seu programa. Sempre vão dizer que o tempo é peestava prevista quando da elaboração da nossa
queno-~ que o programa era muito mais aprofundado,
Constituição, na Constituinte de 1988. O Senaque a intenção era reformar o País, o Estado ou o
dor José Serra disse que votou contra naquela
Município e que necessitaria de um tempo maior.
ocasião por motivos conjunturais, porque os enOra, isso acontece com qualquer pessoa que esteja
tão Governadores queriam utilizar-se desse priviocupando um cargo executivo, e é perfeitamente nalégio. Agora, passa-se a votar a favor exatamentural.
te também por motivos meramente conjunturais,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, utilizaporque trata-se de permitir ao Presidente da Rese como argumento para defender a reeleição, que
pública a garantia da sua estabilidade,' por estar
inclusive passou a ser incorporado pela própria perfazendo um bom governo na visão dos que assonalidade do Presidente da República, que somensim entendem, e de permitir a ele a possibilidade
te ele ~ çapaz de condu;;:jr_ as refo1111as. O argumenda reeleição.
to de que somente ele é capaz de levar-o Brasil, soTrata-se, mais uma vez, de leis casuísticas, de
mente ele é capaz de fazer com que o Brasil saia do
modificações eleitorais que têm nome, endere_ço,
Terceiro Mundo e ingresse na modernidade.
CPF e tipo sangüíneo. Assim argumentam como se
Talvez por isso nós, da esquerda, sejamos
o principal tema da reforma política necessária para
contra
essa visão. Temos uma herança muito lameno Brasil fosse simplesmente o instituto da reeleição.
tável:
a
herança da intolerância, a herança daqueles
Vai para debaixo do tapete a discussão do financiaque
se
intitularam
como os guias geniais dos povos,
mento da campanha; vai para debaixo do tapete a
como os grandes timoneiros, ou quaisquer outros tídiscussão sobre a fidelidade partidária; vai para detulos que as pessoas se colocam, que, na,verdade, .
baixo do tapete a discussão sobre a correção das
dão margem ao instituto de profundo autoritarismo e '
distorções da proporcionalidade na Câmara dos Dea
solapar a nossa democracia, que ainda neeessita ·
putados; vai para debaixo do tapete tudo aquilo que
grandes aperfeiçoamentos.
'
de
diz respeito a se fazer uma reforma política, e se
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sem leapresenta apenas a discussão da reeleição como o
var em consideração os aspectos relativos à forma
principal exemplo dessa modernização da nossa recomo foi aprovada a reeleição na Câmara dos Depuforma política.

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADo fEDERAL

tados - porque já abordamos exaustivamente esse
aspecto no primeiro turno e neste momento -, entendemos que o Presidente da República, ao defender
e operar de forma tão competente a viabilização da
sua reeleição, passa a impressão para o País de
que ele, na prática, arvora-se a ser o verdadeiro suplente de Deus. E, o que é pior, parece que torce
pelo morte do titular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-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, utilizo este instante
reservado para o encaminhamento da votação para
fazer a minha declaração de voto.
·
Entendo que esta matéria é de transcendental
importância. Ela se sobrepôs a outros assuntos, inclusive os de natureza política; sobrepôs-se às reformas políticas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, corno a fidelidade partidária, o voto
distrital misto e tantas outras matérias.
Quero declarar que voto a favor da reeleição
de forma impessoal, por acreditar que, realmente, o
povo tem o direito de dizer se pretende ou não a
continuidade de seu governante. Voto, porque entendo que o fato de existir a reeleição é um avanço,
no sentido de que vai permitir o julgamento popular.
Voto assim também, porque entendo que a democracia é um regime que se baseia fundamentalmente na soberania popular. Mas voto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na absoluta convicção de
que precisamos continuar - e tomara que isso aconteça - com o aprimoramento dos institutos políticos
que nos regem.
Quero recordar pronunciamento que fiz recentemente aqui, na tribuna do Senado da República,
quando falei sobre a necessidade de estudarmos a
Lei das Inelegibilidades. Isso porque, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, vamos votar a emenda da
reeleição, permitindo que os chefes do Executivo
possam disputá-la permanecendo no cargo. E a Lei
das Inelegibilidades chega a ponto de impedir que
um simples servidor público estadual, diretor de escola, professor, serventuário público de qualquer categoria, exercendo qualquer função, tenha que se
desincompatibilizar com pelo menos três meses de
antecedência do pleito eleitoral.
Há, portanto, muitas incoerências que vamos
precisar sanar daqui para frente, sob pena de chegarmos ao pleito de 1998 com profundas contradições, ferindo a lógica e o bom senso, e até mesmo
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com a incompreensão da sociedade brasileira, já
que não é possfvel, volto a afirmar, admitirmos que
as figuras dos chefes de Executivo possam disputar
a reeleição permanecendo no cargo, mas tenham
que deixá-lo, seis meses antes, para disputar outros
cargos senão os cargos referentes ao Poder Executivo.
E mais ainda, a Lei das lnelegibifKiades, no que
concerne ao próprio parentesco, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, haverá de exigir também uma reformulação por parte do Congresso Naciona~ porque
também vai ser inadmissível e vai ser diffcil justificar
perante o eleitorado, perante o colégio eleitoral do nosso País, que o próprio Chefe do Executivo possa disputar eleição e parente seu até terceiro grau, ainda
que seja seu inimigo declarado, ainda que pertença a
outro partido político, possa e esteja impedido de disputar a eleição. Essas incoerências, positivamente, há
necessidade de o Congresso Nacional varrer definitivamente, sob pena dessa Emenda da Reeleição não
ter o sentido impessoal que pelo menos motiva o meu
voto, e acredito que motiva e inspira a maioria do eleitorado brasaeiro, que, em última análise, pelo seu sentimento democrático, gosta de dar a última palavra.
São essas as razões que apresento, dizendo e
manifestando o meu voto, mais uma vez, favorável à
reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
-Com a palavra a Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Senadores, já tivemos oportunidade de
expor aqui no Plenário desta Casa a nossa avaliação e a nossa posição em relação a esse projeto
que está sendo votado nesta tarde.
A questão da reeleição, corno muitos Srs. Senadores aqui até já declararam o seu posicionamento, é uma questão que, em primeiro lugar, teríamos
que ter definida a posição relacionada com o princípio, com a tese que estamos tratando. Até registrei
minha posição. Prefeitos, enfim, a sociedade brasileira sabe que, em princípio, até não somos contra o
princípio que estamos aqui debatendo: a possibilidade de prefeitos, governadores_ e Presidente da República se recandidatarem, concorrer novamente, e se
colocar à avaliação das suas comunidades e do
povo em geral. Entendemos que isso é um direito
que poderia ser profundamente debatido e se chegar
a essa conclusão.
Mas insistimos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que, da forma como foi colocada a questão, em momento algum tivemos a oportunidade de
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aprofundar o debate em cima dessa- tese, os pontos
positivos para os municípios, para os Estados, para
o próprio País, fazendo uma avaliação, até-considerando os pontos que já foram aqui colocados, da
possibilidade do uso ou não, de forma mais agressiva, da máquina pública, enfim, da discriminação que
se poderia fazer tratando governadores e prefeitos
de uma forma e o Presidente de outra. O aprofundamento dessa discussão não houve. FICamos num
processo que, até certo ponto, considero que foi distorcido e contaminado. Contaminado, porque em determinado momento vimos pessoas defendendo uma
tese e dando nomes, direcionando, colocando quem
pensa de determinada forma é contra o Presidente
ou é a favor. Não analisamos dessa forma, analisamos a forma como o processo se encaminha. Este
'>e crestou ?. comcrovação da falta de ética, à cor··op-:é.c a à compra e venda de votos. Quer dizer, o
processo foi contaminado, foi questionado pela própria sociedade brasileira que viu, pasma, perplexa,
Deputados vindo aos meios de comunicação e publicamente assumindo uma postura totalmente antiética e de profunda corrupção. O que nós, em determinado momento, sentimos? Que não estávamos discutindo princípios, princípios se discutem sem nome,
sem preço, discute-se se é bom ou não para o processo democrático e para o País. Portanto, em primeiro lugar, tínhamos que discutir a possibilidade,
quem sabe, da reeleição para os próximos mandatos, pois não sabemos a quem iríamos beneficiar ou
não. Isso não aconteceu. Em determinado momento,
também nos causou profunda surpresa a atitude do
Senhor Presidente da República, o fato de Sua Excelência estabelecer como prioridade, do momento
político e do seu Governo, a votação da reeleição.
'Eu gostaria, aqui, de fazer um alerta: lembramo-nos da mão espalmada do Presidente da República e não havia, em nenhum dos seus cinco dedos,
a questão da reeleição. Havia o compromisso com a
agricultura, que ainda está mal no País.
Havia o compromisso com a educação; encaminham-se algumas soluções, mas a educação ainda
continua profundamente massacrada. Havia o compromisso com a saúde, que está um caos; há o problema
das vacinas, do fechamento de hospitais e da CPMF,
que surgiu como solução emergencial, mas, como sabemos, não está solucionando o problema. Havia o
compromisso com o emprego, mas, hoje, há milhões
de desempregados; bllscain~se rileâiâas -paliativas,
::orno, por exemplo, o contrato temporário de trabalho,
que empregará trabalhadores de primeira e de segunda classe, mas isso não resolverá o problema do em-
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prego. Um outro dedo do Presidente lembrava a segurança. Perguntamos: -que segurança existe hoje,
se estão colocando fogo nas pessoas nas ruas, se
estão rriatando pessOas no dia a dia?
As penitenciárias oão são mais lugares onde
as pessoas vivem, mas sim depósitos de pessoas
que sobrevivem quase que na qualidade de animais.
Portanto, Sr. Presidente, estamos diante de um
processo suspeito. Esta Casa não está sob nenhuma suspeição de crime, de fraude e de corrupção.
Fazemos parte do Congresso Nacional, de duas Casas que, interligadas, têm o compromisso de legislar
em prol do Brasil e dos nossos Estados.
O que deveria ser feito? Desde o primeiro momento, posicionamo-nos no sentido de que não se
buscasse alterar voto. Como muito bem falou o Senador Epitacio Cafeteira, aqui, ninguém muda o voto
de ninguém; não há discurso que mude voto. Todavia, entendo que deveríamos suspender o processo
e esperar pelos esclarecimentos. Conhecemos os
corruptos, mas não os corruptores. Há um balcão
onde alguns venderam seu voto, mas não sabemos
quem o comprou.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com todo respeito, eu estaria votando favoravelmente ao instituto
da reeleição se não estivéssemos diante de um processo que desvirtuou a votação da emenda da reeleição.
Assim, mantenho meu voto contrário, lamentando que o Senado esteja perdendo esta oportunidade de demonstrar que busca esclarecimentos e
que combate a corrupção.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPRISC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, um imperativo de
consciência faz-me ocupar estes poucos minutos
que já foram consagrados, por serem poucos, nas
palavras do Senador Josaphat Marinho. Há pouco S.
Ex" cunhou aquela expressão que o Senador Renaldo Cunha Uma, por sua vez, já transformou em verso: "o meu tempo é muito curto para tão grande concessão".
_
.
O tempo é muito curto, nao propnamente para
uma confissão, mas para um registro histórico que a
minha consciência me impõe.
Estamos votando uma proposta de emenda à
Constituição que introduz, no cerne do processo democrático, o instituto da reeleição. Sou a favor da
reeleição. Votei a favor da reeleição na Revisão
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Constitucional. E;.,tendo que a reeleição aprimora a
nossa democracia e, por isso, novamente, votarei a favor. Mas, não posso deixar de, neste momento, complementar muitas das restrições que aqui foram assinaladas. Uma delas, por exemplo, foi feita há pouco
pelo Senador Ramez Tebet. Como estamos aprovando a emenda constitucional, no meu Partido vai ocorrer
o seguinte: o Governador Tasso Jereissati poderá ser
candidato a sua própria reeleição sem ter que se afastar do cargo e o meu companheiro, seu adversário e
cunhado, Deputado Edson Queiróz continuará inelegível- continuará inelegível, repito.
Portanto, qualquer que seja o desdobramento,
vamos aprovar em segundo turno esta emenda, a
reeleição vai ficar inserida no contexto da nossa
Constituição e vamos ter que aparar as arestas,
como tantos Senadores aqui assinalaram.
Há um fato que não posso deixar de mencionar, neste momento, por imperativo de consciência.
Ao longo do ano de 1996, como Presidente do Partido Progressista Brasileiro, tive oportunidade de, várias vezes, discutir com o Presidente Fernando Henrique Cardoso a tramitação desta emenda.
E aqui quero fazer dois registres.
No dia primeiro de fevereiro de 1996, quando
meu Partido queria a reeleição, ponderei junto ao
Presidente da República que, se a reeleição fosse
aprovada no ano passado, beneficiaria também os
então prefeitos. E o Prefeito Paulo Maluf era a favor
da reeleição. Entretanto, a minha amizade e a minha
solidariedade não me farão omitir isto. Eu disse ao
Senhor Presidente: se Vossa Excelência permitir
que a reeleição seja aprovada este ano, a reeleição
vai ter a feição de Paulo Maluf, mas não terá a do
Tarso Genro, nem a do César Maia ou de muitos outros que disputarão a reeleição, beneficiados pela
aprovação da emenda agora. Se deixar para o ano
que vem, a conta será sua.
Quero deixar este registro consignado neste
momento.
O segundo registro, infelizmente, é mais recente.
O Presidente da República nunca descartou, em nenhuma dessas conversas, a possibilidade de fazer a consulta popular nem escondeu a sua simpatia pessoal pela
idéia. Todos os Partidos sabem disso. Todos!
A propósito, no começo deste ano, fui distinguido com a visita do Presidente do PT, o ex-Deputado
José Dirceu, a quem transmiti essa informação.
Para resumir, no dia 06 de janeiro, fui portador,
na condição de Presidente do meu Partido, de mensagem política do Presidente da República, afirmando que continuava receptivo à idéia do referendo.

!55

Naturalmente, Sua Excelência teria de consultar os
demais Partidos que apóiam o Governo para saber
se poderia transformar sua concordância em um
compromisso politico.
Infelizmente, não consegui colher, no meu Partido, a anuência para a iniciativa de incluir no texto
da emenda o referendo, válido para aplicação dessa
emenda aos atuais detentores de mandato.
Não houve a transigência necessária à democracia.
Narro esses fatos por uma imposição da minha
consciência. E preciso fazê-lo para esclarecer que,
em nenhum momento, o Presidente da República,
Senhor Fernando Henrique Cardoso, com quem disputei uma eleição, deixou de manifestar a sua
anuência para que essa iniciativa viesse materializar-se. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Antes de conceder a palavra à Senadora Marina
Silva, quero informar ao Plenário que o Supremo Tribunal Federal, por oito votos a um, recusou o pedido
de adiamento da votação que hoje o Senado realiza.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, não vou repetir o
que já disse quando da primeira votação. Mas gostaria de deixar registrados nos Anais da Casa alguns
pontos que considero importantes num dia como
este.
Em primeiro lugar, o próprio Presidente da República alertou à Nação para o fato de que não de:
veríamos "fulanizar" a questão. Lamentavelmente,
porém, quando a tese da reeleição foi antecipada
para dar oportunidade de reeleição ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, imediatamente, a tese
já estava "fulanizada'.
Não se trata mais de discutir se a reeleição é
boa ou não para a democracia, trata-se aqui de discutir a reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Portanto, é uma discussão 'fulanizada',
'fulanizando" a Constituição brasileira, subordinando
os interesses da Nação aos interesses de um grupo.
Falei anteriormente que, no Brasil, infelizmente,
se confunde a figura do governante e a do governo.
O governo não é o Presidente Fernando Henrique
cardoso, não é o governante; o Governo é a instituição Governo brasileiro e, nesse sentido, subordinase ao interesse do governante, que é o Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, num
processo de discussão, onde o conteúdo é diminuído pela forma, porque a .forma quem está dando são
aqueles que têm interesse, sejam Governadores,
Prefeitos e até o Presidente, numa discussão como
esSõ o empobrecimento está mais do que patente.
No entanto, mesmo com o empobrecimento do conteúdo, poderíamos estar discutindo, sim, a tese da reeleição. Já falei em outras oportunidades que me convenci de que ela não é a mais correta para a democracia brasileira. Não podemos subordinar o talento de milhões ao talento de um, por mais que esse seja brilhante, espetacular. O talento de milhões de brasileiros
está acima daquele de um individuo.
Quero alertar para o fato de que, como no Brasil mesmo quando se trata da eleição de sucessores,
o processo fica direcionado, carregado de intenções
e 'desações' para não resolver o problema do Estado, do Município ou do País, mas para garantir alguma simpatia, pensando em eleger o sucessor.
Agora, imaginem quando o próprio governante
está imbuído da função de reeleger-se. O que ele
não fará para chegar a tal intento? Teremos a oportunidade de avaliar.
Sr. Presidente, talvez, em sendo aprovado o
instituto da reeleição no Brasil, só tenhamos eleições
realme11te livres de oito em oito anos. E quero fazer
uma profecia daquelas em que podemos errar,''.já
que o profeta do futuro sempre erra, mas o profeta
do passado não consegue errar, pois fala de história
já acontecida: se só teremos eleições livres de oito
em oito anos, nos últimos dois anos de um governo,
este sofrerá daquilo que se pode chamar o esvaziamento da colmeia, que ocorre quando os amigos, à
unanimidade, desaparecem, enquanto os problemas
do governo começam a aparecer.
Durante seis anos, para aqueles que fazem o
papel de protetores, como se o governante fosse a
abelha rainha, tudo estará ótimo, tudo estará maravilhoso, até porque alguns tiram vantagem dessa forma de se relacionar com governos tão duradouros.
Nos últimos seis anos, os fatos começam a acontecer, e nesse ponto talvez o Presidente Fernando
Henrique Cardoso comece a sentir que não seria
muito fácil ser um Presidente com discurso e história
progressista e uma base conservadora. Então, quem
sabe não estejamos percebendo no Brasil que o instituto da reeleição subordina os interesses da Nação
ao desejo de continuar no Governo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Humberto Lucena.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, serei breve neste encaminhamento. Lamento profundamente que a emenda do Senador
Pedro Simon, também subscrita por mim e por vários Srs. Senadores, que instituía o referendo popu 7
lar para a Proposta de Emenda Constitucional da
reeleição depois de aprovada no Congresso Nado-.
nal, não tenha logrado êxito.
Sr. Presidente, insisto no argumento de que
seria fundamental para o atual Presidente da República e para os atuais Governadores e Prefeitos que
a reeleição só acontecesse na hora em que a opinião pública, o povo, o eleitor dissesse sim a esta
Proposta de Emenda, que só então entraria em vigor. Assim, haveria um processo de legitimação total
da reeleição. com relação aos aluais detentores do
poder. Mas, Sr. Presidente, infelizmente, isso não foi
possível, apesar do anúncio do Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso - eu mesmo ouvi de
Sua Excelência - que era favorável. Sua Excelência
chegou a me dizer que, se as lideranças concordassem, teria o prazer de enviar uma mensagem propondo o referendo ao Congresso Nacional. No entanto, isso não ocorreu.
Entretanto, como a reeleição é um instituto democrático, votarei favoravelmente a esta PEC. Mas,
Sr. Presidente, algumas cautelas teremos que tomar. A Comissão de Reforma Política que presido e
que tem o Senador Sérgio Machado como Relator,
há de se ater à questão do disciplinarnento da punição dos abusos dos poderes econôr;nico e político na
eleição, para que a máquina não possa ser utilizada
sobretudo por aqueles que são candidatos à reeleição. É preciso que haja uma punição severa. O Senhor Presidente da República, inclusiVe, já está
anunciando que a partir de janeiro fará lf1Tl Ministério
técnico; é uma opção de Sua Excelência.
Quero também afirmar que, como serão mantidos nos cargos os aluais detentores do poder, para
efeito de disputar a reeleição, já não se poderia apenas tomar incompatíveis os Governadores e Prefeitos e deixar de fora o Senhor Presidente da República, pois isso seria um casuísmo, vamos de rever a
Lei Complementar das Inelegibilidades.
.. Não é possível, no momento em que se permite que o Presidente da República, os Governadores
e Prefeitos disputem a reeleição nos cargos, que
eles próprios, para disputarem outros cargos, como
os de Senador e de Deputado Federal, tenham de
renunciar. Essa é uma contradição que foi mencionada pelo Senador Ramez Tebet, com quem concordo.
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Temos que alterar a Lei das Inelegibilidades
não só quanto a isso, mas também para evitar a desincompatibilização, por exemplo, de Ministros de
Estados e Secretários de Estado. Se o Presidente
da República, os Governadores e os Prefeitos podem disputar nos cargos, evidentemente, adquire
outro aspecto essa questão da desincompatibilização de outras autoridades.
Sr. Presidente, por fim, haveremos de rever, no
caso, as inelegibilidades por parentesco consangüíneo ou afim. Se o cidadão pode ser candidato à reeleição no desempenho do próprio cargo, por que se
proibir que os seus parentes sejam candidatos?
Todos esses são aspectos que teremos de reexaminar, oportunamente, dentro do processo de reforma política e partidária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha

Uma.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no momento em que estamos prontos a votar, em segundo e último turno, a emenda
constitucional que deverá alterar o nosso processo
político-histórico, incluindo em nosso sistema jurídico
a possibilidade de reeleição dos detentores de cargos executivos, é salutar que nossa preocupação
mais urgente seja com a legislação que deverá balizar os procedimentos da eleição do próximo ano
quando a população será chamada a escolher novos
Deputados Federais e Estaduais, Senadores, Governadores e o Presidente da República.'
A reeleição nos oferece uma nova cultura polí~ica e, paralelamente, cobra medidas para resguardar o equilíbrio e a igualdade do pleito. Há sinais
pelo País afora que reclamam a atenção da classe
política.
Preocupa-nos o pequeno espaço de tempo que
dispomos para que ambas as Casas do Congresso
Nacional possam discutir e votar, com o esmero que
o caso exige, uma nova legislação eleitoral. Assim,
porque em razão do art. 16 de nossa Carta Magna
não é possível alterar essa legislação - e tê-la como
vigente - em data inferior a um ano das eleições.
Estamos vinculados a ter a norma votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e sancionada
pelo Presidente da República, no curto espaço de no
máximo quatro meses. Considerando que estamos
no curso do último mês anterior ao recesso, o tempo
é por demais exíguo.
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Sensível ao problema ocorrido quando da edição da legislação passada que regeu as eleições
municipais, o Senado Federal, por iniciativa do Senador Humberto Lucena instituiu Comissão Especial
que se encarrega de estudar a legislação eleitoral
para a adoção de uma norma mais duradoura que
em muito facilitará os trabalhos de candidatos, justiça eleitoral e advogados.
Não nos parece crível que tenhamos que passar pelos problemas que passamos quando da legislação municipal: ter que votar a lei com todas as presas 'para evitar um vácuo legislativo. Daí é que tivemos que resolver grande parte dos litígios eleitorais
pela via judiciária quando bastava uma regra singela
para evitar abusos.
Vivemos um momento importante de nosso sistema eleitoral. A implantação do meio eletrônico de
votação é um passo signifiCante não apenas para a
agilidade e demonstração de pulso desenvolvimen·
tista mas, sobremaneira, de aptidão democrática.
Longe se vão os dias das eleições fraudadas ou a
bico de pena. É a era da informática contribuindo
para que a democracia seja uma marca permanente
e indelével na construção da nação brasileira.
O Tribunal Superior Eleitoral não tem poupado
eSforços para conseguir viabilizar novos e modernos
procedimentos para tomar eficaz a justiça eleitoral e
seus procedimentos. Há pouco tempo trouxe ao
Congresso Nacional uma proposta, consolidada por
diversos grupos de juristas e políticos, para uma legislação eleitoral permanente. Entretanto o que vemos é que a proposta não teve até agora o tratamento merecido. Temos uma obrigação com a democracia e portanto é preciso que se adotem novos
rumos.
É certo que o Congresso Nacional nos últimos
anos tem se dedicado mais à análise de projetes extemos que de iniciativa parlamentar. Estamos sufocados pelo excesso de medidas provisórias - tanto
assim que por decisão do Presidente desta Casa já
aprovamos alteração no texto constitucional a propósito da matéria. Afora as medidas provisórias mereceram destaque apenas as matérias atinentes às reformas constitucionais por proposta do Presidente
da República. Mas até quando temo~ que conviver
' .
com esta situação?
Urge que nossas atenções sejal"(l dirigidas para
que a legislação eleitoral seja apreciada, pela Câmara dos Deputados conforme já tramitam naquela
Casa alguns projetas, ou pelo Senado por sua Comissão Especial encarregada dessa matéria.
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Um ponto merece realce referentemente à informatização das eleições: o custo. Segundo nos informa
a justiça eleitoral falta pouco para que todo o País possa votar eletronicamente. É apenas uma questão de
preferência por investir em um bem que será a garantia de democracia a um custo adicional que não será
vultoso. Daí que é preciso refletir sobre a possibilidade
de investir permanentemente na aquisição de equipamentos que permitam a votação eletrônica com a mesma ênfase que necessitamos de propor ao País uma
legislação eleitoral permanente.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Nossa preocupação objetiva sobremaneira evitar transtornos eleitorais e excesso de demanda no
judiciário.
Uma preocupação particular nos chamou a
atenção quando da votação em primeiro turno da
emenda da reeleição: haverá necessidade de desincompatibilização dos ocupantes de cargos executivos para disputarem o pleito do próximo ano? As
respostas são as mais variadas.
A atual lei das inelegibilidades (lei Complementar n2 64/90) reguladora do § 92 do art. 14 da
Constituição prevê a desincompatibilização, nos termos e limites estabelecidos em seus incisos III e IV
do art. 1". Estas disposições nos parecem, data venia, como perfeitamente recepcionáveis pela emenda da reeleição. Há, entretanto, posições divergentes, esposadas por juristas de renome e cremos que
esse será U!T) caso de inevitável solução judicial.
Trazemos, por isso, ao fim deste pronunciamento
uma proposta ao eminente Presidente desta Casa:
após a promulgação da emenda da reeleição poderia
a Mesa do Senado Federal, porque legitimada pelo §
4º do art. 103 da Constituição Federal, propor se assim
entender, ao Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade para aferir se a lei
Complementar nº 64 (lei das Inelegibilidades) é ou
não constitucional e por conseqüência válida a exigência de desincompatibilização ali contida.
Conhecida e decidida, a ação terá efeito erga
omnes e vinculante relativamente aos demais órgãos
do Poder Judiciário, qualquer que seja seu resultado.
Daí não restarão dúvidas quanto às candidaturas que
possam ser postas às eleições do próximo ano.
Sabemos que decisões judiciais já excluem as
matérias de inelegibilidades da incidência do art. 16
da Constituição, por não se tratar do processo eleitoral, mas é de bom alvitre que nossa preocupação
também alcance esse sentido para uma uniformização da legislação de natureza política.
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Deixamos ao Congresso Nacional, a partir do
Senado, esta preocupação que é nossa e de toda a
população brasileira, notadamente pelos segmentos
mais ativos no exercício da política partidária.
Eram estas as palavras que tinha dizer. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Jáder Barbalho.
O SR. JÁDER BARBAlHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero manifestar o meu respeito aos Colegas
Senadores que são contrários à reeleição. Estamos
efetivamente a mudar uma tradição na história republicana brasileira. Os argumentos contrários a essa
mudança, portanto, devem ser respeitados.
Venho a esta tribuna registrar o meu voto favorável à reeleição e o faço mantendo a coerência de
quem defendeu, na Revisão Constitucional, o direito
da reeleição, mesmo porque entendo que ter o direito à reeleição não _§_igiJifica consegui-la; significa
submeter-se a um julgamento.
Desejo registrar, entretanto, que ouvimos nesta
tarde e que temos lido na imprensa 'qual a impugnação que se faz hoje ao processo de reeleição?'. É a de
que estaria contaminada. pela compra de votos de Deputados. Se a opinião pública está a ouvir, está a ler
que há urna impugnação porque houve a compra de
votos de Deputados, fico a imaginar o que haverá de
denúncia neste País se o Presidente da República, se
os Governadores de Estado permanecerem no cargo
à época do processo eleitoral. Teremos denúncias do
Acre ao Rio Grande do Sul, e o próprio Presidente da
República estará vulnerável a essas denúncias.
O caminho correto, o caminho adequado é o
País ter a reeleição, que é um julgamento; mas o caminho do bom senso recomenda que o Presidente
da República se afaste do cargo, dedique-se à campanha eleitoral e que os Governadores também o façam. Quem está disposto a continuar na Presidência
e no governo do Estado e tem certeza do seu prestígio, não precisa da máquina eleitoral.
Faço este alerta, Sr. Presidente, nesta sessão
em que sei, em face do resultado da primeira votação, que será aprovado o processo da reeleição. Se
houver a desincompatibilização, muitos governantes
não se candidatarão, porque o embate eleitoral não
será com o Governador atual, será com a máquina
administrativa: E é fundamental que o Presidente da
República esteja atento e manifeste a sua solidariedade. Ele evitará a suspeição que será inevitável.
Ouviremos em todas as tribunas de oposição ao
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candidato a Presidente que a tramit;;~ção da emenda ·
foi contaminada, foi votada sob suspeição. E imagino o quanto haverá de suspeição na época do processo eleitoral.
Portanto, Sr. Presidente, quero fazer este registro na esperança e na expectativa de que o próprio Presidente da República reflita sobre isso, pois
será poupado da suspeição durante o período eleitoral e também os Governadores de Estado que desejam a reeleição da mesma forma.
Sr. Presidente, não conhecemos nenhum caso
neste País, com todo o respeito que tenho ao Poder
Judiciário, de alguém que tenha cometido abuso eleitoral e que tenha perdido o mandato depois de eleito.
Desafio que seja citado um caso. Não temos instituições sólidas neste País para resistir a um processo de
reeleição com os detentores de mandato no cargo.
Faço este apelo, neste momento, ao bom senso
do Presidente da República e ao bom senso de todas
as Lideranças Partidárias no sentido de se refletir sobre isso, ou seja, que se dê o direito à reeleição. E
quem se considerar um bom governante, que se submeta ao julgamento das umas, mas não se permita,
Sr. Presidente, um retrocesso, como aqui já foi dito, de
se voltar à República Velha, aos métodos mais escuses do uso da máquina administrativa neste País.

É a reflexão que deixo, Sr. Presidente.
Como líder do PMDB, vou votar favoravelmente, em que pese a matéria ser uma questão aberta
no seio da nossa Bancada. Espero que as Lideranças políticas e, principalmente, o Presidente da República reflitam a respeito desta questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra o- Relator, Francelino Pereira, último orador.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, hoje, nesta
tarde, é um dia histórico para o exercício da atividade parlamentar no Senado da República.
O comparecimento dos Srs. Senadores é inusitado. Exatamente 80 Senadores estão no plenário
do Senado, neste instante, com a missão de revelar
ao País uma decisão da mais alta importância para
vida económica, social, política, financeira e cultural
desta Nação.
Acha-se ausente apenas, e S. Exª mesmo lamentou ao deixar o País, o Senador Jefferson Péres, uma das figuras exponenciais da vida pública
brasileira. representante do Estado do Amazonas.
Portanto, o Senado está engalanado para tomar uma decisão livre, democrática e espontânea,

a
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no pressuposto- de que ela -seja importante para a
vocação e o destino da democracia no País.
O homem público tem seus momentos difíceis.
A vida parlamentar é extremamente onerosa, porque
o mais difícil no exercíci<;> da vida pública é a indefinição. Mas a partir do momento em que os Parlamentares na Câmara, no Senado tomam posições previamente ou não, de certa forma, passam a traduzir
um pensamento de interesse do País.
Quando recebi esse projeto para relatar, fiz
imediatamente uma reflexão para saber se efetivamente eu tinha condições para opinar de forma concreta e objetiva, com base na Constituição, sobre o
seu destino no plenário do Senado.
Convenci-me, Sr. Presidente, ao estudar
exaustivamente a matéria, de que esta emenda é liferafmente constitúCTonal,-é jurídica, não éaiitfética e
ajusta-se ao princípio de modernização da vida política desta Nação.
Em nenhum momento, e tal é o dever do homem
público, voltei-me para a política de meu grande Estado, Minas Gerais, ou para qualquer outra unidade da
Federação, para verificar qual a situação, qual a posição política dos Governadores e Prefeitos de Estados
e Municípios. Se fosse vincular-me apenas ao Partido
que integro, e aqui represento como Vice-líder, diria
que, em nossa legenda, o PFL possui apenas três Governadores e sua maioria não reza pela nossa cartilha,
pela nossa linha programática.
Não obstante, cumprindo meu dever de homem público, representando o sentimento do País e
particularmente de meu Estado, não posso deixar de
examinar, como examinei o curso do debate desse
projeto, de votar como homem público e não como
político preocupado com detalhes, projetes ou visualizações da política regional ou municipal.
Ora, Sr. Presidente, todos os argumentos que
levantei neste. plenário e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não encontraram contradita. A controvérsia levantada é meramente política e
ocasionaL
Na verdade, esta é uma Casa revisora, e não
há o que se revisar no projeto, que veio completo da
_ Câmara dos Deputados e foi colocado de forma límpida, clara e isonômica, de maneira que não foi possível ao Relator encontrar uma saída que pudesse
sensibilizar os Senadores que porventura se posicionam contra a reeleição do Presidente da República,
dos Governadores e dos Prefeitos.
Ocorre, Sr. Presidente, que em apenas um
ponto não me fixei publicamente, porque não foi
apresentada emenda na Comissão e neste plenário.
Mas quero dizer, desde logo, de uma forma clara,
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par;:f que não haja dúvida no voto de cada um dos
Senadores, que essa emenda constitucional não recepciona a lei atual das inelegibilidades. Para que
haja uma decisão que afaste os Governadores e
Prefeitos de eventuais candidaturas por meio da desincompatibilização, há um único caminho: a formulação de outra emenda constitucional que tramite na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Esse o ponto de vista de Dalmo Dallari, professor de Teoria Geral do Estado, na USP; do Professor Antônio Carlos Mendes, da cadeira de Direito
Constitucional da PUC de São Paulo, do Professor
Valmir Pontes Filho, catedrático de Hermenêutica
Jurídica da Universidade do Ceará, e também do
Professor Carlos Ari, titular da cadeira de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Esses juristas
são unânimes em dizer que, em se tratando de restrição de direito, esta tem que constar da Constituição. Logo, a decisão de hoje é definitiva e só poderá
ser alterada mediante outra emenda à Constituição
que porventura venha a ser formulada por esta Casa
ou pela Câmara dos Deputados.
Em conseqüência, Sr. Presidente, o Relator vem
a esta tribuna para reiterar sua posição inteiramente
favorável ao projeto de iniciativa parlamentar do ilustre
Deputado que está a nossa frente, para que não se
diga amanhã que ela é fruto de uma interferência extema, mas o resultado apenas de uma convicção contra ou a favor do Parlamento brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Presentes na Casa 80 Srs. Senadores.
Passa-se à votação.
Será liberado o painel eletrônico.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa
que venham ao plenário. Vai se proceder à votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto do art. 288, inciso 11 do Regimento, a matéria depende para sua aprovação do voto
favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a
votação ser feita pelo processo eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para orientar o Bloco, o Senador José Eduardo
Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE) - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o voto "não".
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Bloco da Oposição recomenda o voto "não."
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PQ - Sr. Presidente, a Uderança do PFL recomenda o voto "sim."
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Liderança do PFL recomenda o voto "sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim.'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PSDB recomenda o voto 'sim.'
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto 'sim.'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PTB recomenda o voto 'sim. •
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto 'sim.'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PMDB recomenda o voto "sim. •
Os Srs. Senadores já podem votar. Às 18 horas, será encerrada a votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, notase que ainda não temos a presença do Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Justamente por isso concedi mais dois minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Gostaria que V.
ExB como Presidente do Senado, contribuísse para
qu~ o Senador Pedro Simon tome a _sua decisão d~
votar. V. ExB poderá fazê-lo se noticiar que o Pres1~
dente Fernando Henrique Cardoso resolveu responder à carta do Senador Pedro Simon, tomando a decisão de enviar para o Congresso Nacional - para as
mãos de V. ExB- mensagem de realização do referendo sobre o direito de reeleição. Quem sabe, tenha v. Ex" a importante notícia que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso está por dar e que ce~
tamente colaboraria para que o Senador Pedro SImon comparecesse ao plenário para votar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Encerrada a votação, às 18h05min responderei a

V.EJ<!I
O SR. EDUARDO SUPLICY - Não chegou a
carta, ainda?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Às 18h05min, farei a comunicação a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Está bem.
(Procede-se à votação.)
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-~-~--~-~-~-----

161

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE 1997

VOTAÇÃO NOMINAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1997

N• Sessão: 1
Data Sessão: 04/06/1997

N" Vot.: 1

Data Início: 04/06/1997
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 62 Srs. Senadores; e NÃO 14.
Houve duas abstenções.
Total: 78 votos.
Aprovada a emenda, convoco uma sessão do
Congresso Nacional para hoje, às 19h, a fim de ser
feita a promulgação na Câmara dos Deputados.

É a seguinte a Proposta de Emenda à
Constituição aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1997
(NR 1195, na Câmara dos Deputados)
Dá nova redação ao parágrafo 52 do
art. 14, do caput do art. 28, do inciso 11 do
art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 12 O parágrafo 52 do art. 14, o caput do
art. 28, o inciso 11. do art. 29, o caput do art. 77 e o
art. 82 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art.14 ...................................................

§ 5 2 O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
,\
~a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••

"Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Govemador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 12 de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.
"Art.29 .................................................

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras

JUNHO DE 1997

do art. 77 no caso de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores.
·
•Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
~imultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente•...••.••...••...••.....
"Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em
1" de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição."
Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem2;
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"41, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento InternoRequerimento n• 368, de 1997)
Projeto de Resolução n• 41, de 1997,
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que
;-acrescenta dispositivo à Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites
e condições de autorização, e dá outras providências.
(Para proferimento de parecer, nos termos do art. 346, III, do Regimento Interno)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de ontem, quando foi retirada por solicitação do seu ilustre Relator.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

REQUERIMENTO N2 384, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetes de Resolução n2 s 43 ~ 44, de
1997, de minha autoria, com o Projeto de Resolução
n2 41, de 1997, por tratarem de assunto correlato.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)-
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pOrtanto·; deveria ser eneaminhado à Comissão enEm votação o requerimento.
carregada da análise em conjunto dessas proposiçõOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
es.
permanecer como se acham. (Pausa.)
--- -~-~-Por isso, Sr. Presidente, apresentei um requeriAprovado.
mento para que os Projetes de Resolução nºs 41 e
Os Projetes de Resolução passam a tramitar
43 tenham tramitação conjunta, e que o de nº 44
em conjunto.
seja encaminhado à Comissão competente. Se aproConcedo a palavra ao Senador Esperidião Amin,
vada a minha sugestão, reitero que, aos Projetes de
Relator designado na Comissão de Assuntos EconôResolução nºs 41 e 43, ofereço parecer favorável.
micos, para proferir parecer sobre as matérias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer conclui favoravelmente aos Projetos de ReO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
solução n2 s. 41 e 43, de 1997.
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
dente, Srs. Senadores, já apresentei à Mesa parecer
-Sobre à mesa requerimento que será lido pelo 12 Sea respeito do Projeto de Resolução do Senado nº
cretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
41, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que verÉ lido o seguinte:
sa especialmente sobre a forma ...
Sr. Presidente, eu gostaria de compartilhar da
alegria...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Peço a atenção do Plenário para o Parecer do
Senador Esperidião Amin. Posteriormente, os Srs.
Senadores que querem comemorar a aprovação da
Emenda terão oportunidade de fazê-lo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Temos de respeitar a maioria, e a maioria está eufórica.
Sr. Presidente, eu gostaria de deixar claro que
apresentei Parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 41/97, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que versa sobre providências moralizadoras no
tocante a leilão de títulos públicos.

A CPI demonstrou que, exatamente no momento do leilão, boa parte dos prejuízos foram acumulados por Estados e Municípios posto que ficou
comprovado serem muitos desses leilões fictícios.
Recebi a incumbência também de relatar os
autoria
Projetes de Resolução n2 43 e 44, ambos
do Senador Lúcio Alcântara e sobre os quais foi
aprovado um requerimento de apensamento para
tramitação conjunta. Ficariam, portanto, conjuntos os
de nº 41, 43 e 44.

de

O Projeto de Resolução nº 43 versa sobre
prestação de contas trimestral, ao Banco Central, da
aplicação de recursos provenientes de operações de
crédito interno e externo, sem prejuízo da função fiscalizadora dos Tribunais de Contas. É também uma
medida moralizadora, e a este eu já tenho condições
de apresentar parecer favorável; mas, sobre o Projeto de Resolução nº 44, também de autoria do Senador Lúcio Alcântara, entendo que é matéria distinta;

REQUERIMENTO N2 385, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 215 do Regimento Interno, o desaparecimento do Projeto de
Resolução n2 44, de 1997, dos Projetas de Resolução nºs 41 e 43, ambo~ de 1997, a fim de que possa
aquele primeiro prosseguir em sua tramitação ordinária.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1997 - Espe-

ridião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Houve parecer favorável aos Projetes de Resolução nº 41 e 43, de 1997. As matérias constarão da
- Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, para deliberação, nos termos do art. 345,
III, do Regimento Interno, quando poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotadas as matérias constantes da Ordem do
Dia.

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 383/97, lido no Expediente, de autoria da Senadora Benedita da Silva e outros Senadores, solicitando que a Hora do Expediente da sessão do dia 10
de dezembro próximo, quarta-feira, seja dedicado a
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comemorar o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em votação.
Os Srs. e Srªs Senadoras que o a, ·:wam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A deliberação será cumprida nos termos regi·
mentais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDEKJ'E (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra a V. Ex'!, pelo prazo de cinco
minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDTAP} - Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comunico à Casa um fato lamentável que
aconteceu no Distrito de Monte Dourado, Município
de Almerim, Estado do Pará, mais precisamente
atingindo a fábrica de celulose pertencente ao Grupo
Caemi, a Jari Celulose S.A., que teve danificada, devido a um incêndio ocorrido no sábado passado, a
sua usina de geração de energia. Praticamente todos os seus painéis de controle foram atingidos, provocando o fechamento da fábrica de celulose Jari
por um prazo provável de seis meses.

A repercussão social do fechamento da fábrica
Jari Celulose em função desse episódio é drástico
tanto para o Estado do Pará, quanto para o Estado
do Amapá. Nessa fábrica trabalham mais de 1.500
cidadãos, e, indiretamente, a empresa assimilava
maiS 2.700 trabalhadores. Portanto, esse evento
atinge e coloca sob o risco de desemprego aproximadamente 4.500 trabalhadores dos Estados do
Pará e Amapá.
Estou encaminhando, ainda hoje, ao Presidente da comissão temporária que tem como finalidade
elaborar um projeto de desenvolvimento para a
Amazônia requerimento no qual peço seja designada uma subcomissão dessa Comissão da Amazônia,
para que possa visitar in loco a fábrica danificada e
observar os danos produzidos - sobretudo os sociais-, que têm repercussão no Amapá e no Pará.
Estarei deslocando-me na sexta-feira para a
região. Esperamos que providências emergenciais
sejam tomadas pela empresa, pelos Governos dos
Estados do Amapá e Pará, bem como pelo Governo
Federal no que lhe couber, no sentido de que a fábrica volte a funcionar o mais rápido possível.
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1 emos pleiteado para aquela região a construção aa Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Jari,
que paderá gerar éner'gia tanto para os empreendimentos sociais que existem na região, quanto para
as populações residentes nos Municípios de Laranjal
do Jari, Vitória do Jari e Almerim. Portanto, faço
esse comunicado e espero que o meu requerimento
possa ser atendido e que o Senado da República
seja representado no local por uma comissão de Senadores, para que tragam um relatório dos problemas e das repercussões, sobretudo no campo social, desse incêndio que ocorreu na fábrica da Jari
Celulose na região de Monte Dourado.
Muito obrigado.

Durante o r:JiscursQ do. Sr. . Sebastião
Rocha, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo- Sr. Ronaldo Cunha
Uma, 1" Secretáljo.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Com a palavra o Senador Levy Dias.
O SR. LEVY DIAS (PPB-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo, nesta tarde, de
um homem simples, que viveu por muitos anos no
meu Estado.

Falo, com muita alegria e com muita honra, de
um homem que, a meu ver, é um modelo para o
povo brasileiro. "Se Cristo morreu de braços abertos,
por que viveria eu de braços cruzados?" Foi esse o
lema de vida de um homem que acreditava na força
e no valor do trabalho: José Nogueira Vieira, paulista, de Campos Novos do Paranapanema, de nascimento e campo-grandense de coração.
O Seu José Vieira - assim as pessoas o conheciam - era obstinado pelo trabalho. Sem esmorecer, trabalhou, lutou e venceu. Quando a morte, no
dia 7 de maio último, veio tirar-lhe a vida, aos 85
anos de idade, ainda ocupava ele o seu posto de trabalho nas mesmas Casas Pemambucanas em que
ingressara como faxineiro da loja de Assis, em São
Paulo, no ano de 1925, quando tinha apenas 13
anos de idade. Foram 73 anos de trabalho, 73 anos
de dedicação, 73 anos vestindo a camisa de uma
mesma organização.
Sr. Presidente, chamo a atenção dos meus Pares porque é normal as pessoas desejarem aposen-
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tar-se aos 30 ou 35 anos de trabalho. O Sr. José
Vieira, no entanto, trabalhou 73 anos no mesmo emprego.
Conhecendo a estrutura e o funcionamento da
loja em que trabalhava, logo percebeu que estaria
melhor no posto de caixeiro ou vendedor. Foram necessários apenas dois anos para que esse sonho se
tomasse realidade. Aos poucos, os próprios colegas
e os seus superiores foram sentindo que isso era
pouco para aquele garoto vivaz, curioso e interessado. Oito anos depois, quando tinha apenas 21 anos
de idade, foi promovido a gerente da filial Paraguaçu, em São Paulo, um prêmio à sua dedicação e à
sua capacidade de trabalho.
O serviço militar, prestado no ano seguinte, seria um marco significativo em sua vida. Não porque o
levasse a protagonizar algum feito heróico com a farda verde-oliva, mas por tê-lo levado para Campo
Grande, no Estado do Mato Grosso, cidade que viu
crescer e ajudou a desenvolver. Sua passagem pelo
Exército não o impediu de assumir, interinamente, a
gerência da loja da cidade. Foi como interino também que ocupou, a seguir, as gerências das lojas de
Marília e de Araçatuba.
Em 1936, retomou a Campo Grande como gerente efetivo. Sentindo que sua estadia seria agora
duradoura, começou a lançar suas raízes na cidade
morena. Ali se casou, ali viu nascerem os seus cinco
filhos, ali fez muitos amigos e, no ramo profissional,
transformou a filial das Casas Pemambucanas numa
grande e lucrativa loja. Foi nesse período que começou a exercitar com mais vigor o seu lado altruísta,
integrando a diretoria da Santa Casa de Campo
Grande e a do Asilo São João Bosco para atendimento à velhice desamparada.
Em 1947, um acontecimento insólito veio rechear a sua biografia. Nas eleições desse ano, candidatou-se e foi eleito para o cargo de Juiz de Paz
de Campo Grande, pela União Democrática Nacional- UDN. Todavia, como a sua votação fora bem
mais expressiva do que aquela obtida pelo prefeito,
os seus adversários forçaram a sua transferência
para outra cidade. Na certa, temiam que a sua popularidade fosse ofuscar a atuação daquele político.
Triste e constrangido, assumiu a gerência da filial de
Londrina e, depois, da de Curitiba. Em 1971, foi
guindado ao cargo de assessor da diretoria para a
região, quando pôde abrir dezenas de lojas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina.
Em 1983, enfim, realizou a grande aspiração
sua e de sua família: retomar a Campo Grande, para
dinamizar os negócios da empresa no Estado de
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Mato Grosso do Sul, e voHar à convivência saudável
com os velhinhos do Asilo São João Bosco.
Sua dedicação à empresa era tamanha que,
em 1985, ao completar 60 anos de serviço sem mudar de patrões, foi homenageado com um grande
banquete em Campo Grande, no qual estavam presentes amigos, parentes e, sobretudo, os seus companheiros dos vários escalões hierárquicos da empresa.
Nessa ocasião, teve ele oportunidade de expor
seu ponto de vista sobre a grande obsessão da sua
vida: o trabalho. 'Creio que o trabalho é a maior graça que Deus deu ao homem. No meu caso, é freqüente encontrar amigos que me abordam com a
pergunta engatilhada: Ainda não se aposentou?
Quando vai se aposentar? Perguntas amáveis, exteriorizando a preocupação com alguém que continua
trabalhando há mais de meio século e que tem o direito líquido e certo de descansar. Mas, se não exerci esse direito, é por não me sentir cansado e por
gostar do trabalho. Se Cristo morreu de braços abertos, por que viveria eu de braços cruzados? O exemplo nos vem da natureza. A terra não dorme. Desde
a pequenina formiga à diligente abelha, aos pássaros, todos os animais que encantam o nosso mundo
lutam diária e bravamente para constr.:ir e preservar
suas vidas. Quem ilumina mais, a lâmpada incandescente ou o pequeno vaga-lur::? conduzindo sua
lanterna viva, dentro da noite? Isso e trabalho'.
Seu José Vieira, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se-nadores, soube como maestria colocar em prática
essas suas belas palavras. Com sua imensa disposição para fazer, para edificar, para ajudar os outros e
para ser útil, tomou-se um grande exemplo, especialmente para os jovens de hoje, que, no torpor de
não ter o que fazer, muitas vezes não encontram
sentido para a vida. Ele não só teve muito o que fazer, como o fez com dedicação, com muito amor e
com muita alegria.
O Sr. Júlio Campos - V. Exª me permite um
apaite, nobre Senador?
O SR. LEVY DIAS - Concedo o aparte a V.
Ex", Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos - Senador Levy Dias, estou ouvindo com atenção a justa homenagem que V.
Ex" presta à figura inesquecível do Sr. José Vieira,
homem que merecia receber as maiores comendas
deste País, até mesmo a Ordem do Mérito Nacional
do Trabalhq e aOrdemdo Mérito Nacional. O relato
que V. Ex" faz da vida do Sr. José Vieira merece ser
ouvido com atenção por todo o Brasil. Que sirva de
exemplo à juventude um homem que começou a tra-
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balhar aos treze anos de idade e trabalhou por mais
de setenta anos. Neste instante em que todo mundo
quer aposentar-se com 25 anos de serviço, o exemplo de vida do Sr. José Vieira precisa ser conhecido
no Brasil, e V. Exª o traz hoje ao conhecimento do
Congresso, do Senado, com o relato da vida desse
grande homem que começou como office-boy,
como balconista das Casas Pemambucanas, e durante décadas e décadas trabalhou. Merecia ter três
aposentadorias, não apenas urna; no entanto, sempre fez questão de trabalhar. Quero, nesta oportunidade, como Senador de Mato Grosso, Estado irmão
do Mato Grosso do Sul, prestar ao Sr. José Vieira e
a seus descendentes as homenagens de nosso Estado. Quando ele começou a trabalhar, éramos um
Estado único; o velho Mato Grosso ia de Dourados
até Aripuanã. Queremos lembrar o exemplo do Sr.
José Vieira, que trabalhou nas Casas Pernambucanas, que é uma casa de tradição no comércio brasileiro. Ele se dedicou não apenas ao trabalho comercial e empresarial, mas também a outras atividades
de cunho social, como a de diretor da Santa Casa
de Misericórdia de Campo Grande, cargo que
exerceu com abnegação, ajudando na manutenção daquela casa de saúde. Ele trabalhou na direteria do Asilo de São João Bosco, ao qual se
dedicou, sem receber nenhuma remuneração,
durante anos de sua vida. Queremos ressaltar o
seu exemplo também na vida pública, ele que foi
eleito Juiz de Paz nas primeiras eleições realizadas após a reconstituição da democracia no Brasil, em 1947, com mais votos que o candidato-a
prefeito da cidade. Realmente, uma vida como a
de José Vieira tinha que ser divulgada para todo
o Brasil. Quero congratular-me com V. Ex~ por
este relato e fazer minhas as suas palavras de
homenagem a essa figura inesquecível do trabalhador número um do velho e do novo Mato
Grosso, o Sr. José Vieira. Meus cumprimentos
por esta justa homenagem que V. Exª presta, no
Senado Federal, a essa grande figura do inesquecível e saudoso José Vieira!
O SR. LEVY DIAS - Senador Júlio Campos,
agradeço a V. Exª pelo lúcido aparte.
Quero dizer à Casa que decidi trazer o exemplo do Sr. José Vieira para que fique registrado nos
Anais do Senado da República Federativa do Brasil
que ele realmente é um exemplo para nós. Há muitos anos, um pensador escreveu: "A ociosidade é a
mãe de todos os males·. Sempre orientei meus filhos no sentido de que o trabalho não mata ninguém, o que mata as pessoas é a ociosidade.

O Sr. José Vieira trabalhou por duas aposentadorias e meia; trabalhou 73 anos no mesmo emprego. No dia seguinte ao que completou o tempo de
serviço, quando a empresa o chamou e acertou o
seu desligamento, de manhã, ele estava lá para o
expediente, sem perguntar se tinha algum direito .ou
se não tinha; estava trabalhando. Completou quarenta anos. Quando completou meio século de serviço, a diretoria das Casas Pemambucanas saiu do
Recife e foi a Campo Grande prestar-lhe uma grande homenagem. No outro dia, de manhã, lá estava o
Sr. José Vieira para o expediente. Completou sessenta anos, foi urna festa inesquecível. Completou
setenta anos. Este o exemplo que a grande imprensa nacional deveria mostrar, Senador Júlio Campos.
Vejo canais de televisão de grande audiência,
Sr. Presidente Senador Leomar Quintanilha, dedicarem tempo imenso para mostrar, como aconteceu
recentemente, a vida de_ um grande playboy brasileiro, com anúncios e com chamadas; depois, outro
tanto, com a exposição da vida desse playboy, cujo
único exemplo para o Brasil é o de ter perdido tudo
que sua família construiu. E eu me pergunto: este é
o exemplo que a televisão brasileira deve mostrar ao
povo brasileiro? O exemplo que devemos mostrar ao
povo brasileiro é o do Sr. José Vieira, porque é o
caso inusitado de um homem que deixou urna marca
que deve ser registrada tanto no Senado como na
Câmara, e o seu exemplo deve ser divulgado para a
juventude do nosso Pais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
simples homenagem que faço à memória do extraordinário José Vieira não chega sequer aos pés daquilo que ele realmente fez por merecer. Ainda assim, é
de coração e com grande alegria que lhe rendo minhas reverências póstumas e insiro o seu nome nos
Anais desta Casa Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Levy Dias, o
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Leomar Quintanilha .
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da
Silva, por cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl do Regimento Interno.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, apresentei hoje
um projeto de lei que altera o art. 229 da Lei n2
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2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
para vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 229. Manter, por conta própria ou
de terceiro, casa de prostituição ou lugar
destinado a encontros para fim libidinoso,
haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.
Parágrafo único. Quando for comprovada, no estabelecimento, a presença de
menores para fins de prostituição, a pena
será agravada.
Pena: reclusão, de dois a oito anos, e
multa.
Sr. Presidente, •a prostituição não é um mal necessário e, quando envolve crianças, é uma perversão
e um desrespeito aos direitos humanos•. (luiza Nagib
Eluf, Promotora de Justiça de São Paulo.)
A exploração sexual de crianças e adolescentes não encontra limites no Brasil. As meninas são
maioria esmagadora dos explorados, mas os meninos não estão livres. As crianças confinadas em bares, boates, bordéis ou não tiveram escolha ou foram ludibriadas pela ação do aliciador. São mantidas
em cárcere privado, escravizadas, vítimas de uma
rede que, não raro, envolve o uso e tráfiCO de drogas. Algumas desaparecem; outras fiCam grávidas,
doentes, sem nenhuma assistência.
Explorar sexualmente crianças e adolescentes é
um crime, como demonstram as leis brasileiras; por
isso, esta iniciativa para dar respaldo e sustenta.çã() às
medidas já tomadas de combate à prostituição. · '
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Os SenadOres Odacir Soares, Lúcio Alcântara, Casildo Maldaner e Mauro Miranda 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'ls e Srs. Senadores, a história da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira-Ceplac na Amazônia Ocidental, Amazonas e Rondônia
remonta aos anos 1970 e 1971, quando foram iniciadas, respectivamente, as atividades extensionistas
para a implantação da cacauicultura na região, e as
ações de pesquisa para fornecer o respaldo técnicocientífico, necessário à expansão dessa atividade.
Esse empreendimento, naquela ocasião, constituiu uma importante alternativa sócio-econômica-
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ecológica para a colonização oficial, implementada
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária-Incra, em terras nambikwaras, Rondônia.
O cultivo do cacau em Rondônia é fruto do trabalho do agricultor, amparado por um programa que
deu sustentação, respaldo científico, assistência técnica e creditícia, mediante ação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac, que, em
1970, realizou estudos exploratórios e concluiu pela
possibilidade do plantio do cacau no então Território
de Rondônia.
Possibilidade favorável, face ao clima e aos solos, assim como ao apoio da política fundiária, que
começava a regularizar o fluxo espontâneo de migrantes, que se dirigiam para a antiga Vila Rondônia,
hoje Ji-Paraná. e, posteriormente, em virtude do estímulo de novas correntes migratórias, para Rondônia.
As Diretrizes para a Expansão da Cacauicultura Nacional, 1976-1985, Procacau, destinaram para
Rondônia uma área de plantio de 100 mil hectares
de cacauais.
À partir de 1971, a Ceplac instalou-se em Rondônia e começou a fazer o mapeamento dos solos
adequados ao cultivo do cacaueiro (foram identificados 1.161.340 hectares). Na Estação Experimental
de Ouro Preto do Oeste, instalaram-se experimentos
tais como: competição de hídricos, ensaios de espaçamento, ensaios de árvores de sombreamento, ensaios de adubação. Foi instalado um campo de produção de sementes híbridas de cacau, com uma
área de 35 hectares, o que tomou Rondônia autônoma, em termos desse insumo.
Foram instalados escritórios de extensão rural,
no interior do Estado e armazéns de revenda de materiais agrícolas. Além de prestar assistência técnica
aos agricultores, os escritórios locais de extensão
elaboravam projetas de financiamento para os Bancos do Brasil e da Amazônia.
A cultura do cacau implantou-se em solos férteis que prescindiam, nos anos iniciais, de pesadas
aplicações de calcário e de fertilizantes. Essa política, ao lado do baixo valor das terras entregues aos
parceleiros, permitiu criar uma importante área cacaueira, em Rondônia, com potencial produtivo. ç:apaz de competir com outras condições mais favorá-;
,
veis.
A Ceplac, em parceria com o Instituto de ColoniZ<t~O e_Beforrna _Agrária-Incra, desenhou a estrutura fundiária da cacauicultura de Rondônia. Destinou_ aos parceleiros assentados nos Projetas lnte. grados de ColoniZação (PIC), que receberam lotes
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de 100 hectares, uma área de plantio de 1O hectares
de cacauais por família.
Os médios plantadores eram os colonos asseniados no Projeto de Assentamento Dirigido
(PAD) "Burareiro•, com lotes de 250 hectares, que
plantaram entre 25 e 30 hectares de cacauais; os
grandes plantadores eram representados pelos licitantes da Ucitação de Terras Públicas, da Gleba Burareiro, onde ganharam 500 hectares de terras e
plantaram áreas de cacau acima dos 50 hectares.
No início, o ritmo das plantações foi lento. Entretanto, no período de 1975 a 1984, com a participação
de 2.408 agricultores, foram plantados 38.660 hectares,
tendo concorrido para tanto os seguintes fatores: a es-

truturação dos serviços técnicos de pesquisa e extensão
rural da Ceplac; o apoio do créd~o farto e subsidiado,
concedido pelos Bancos do Brasil e da Amazônia, por
intermédio do Protena, e o apoio do Procacau.
Os pequenos produtores até 1984 eram um
agrupamento de 1.755 indivíduos e cultivavam um
total de 17.457 hectares de cacauais, com uma área
média por família de 10 hectares, capazes de ser
•tocados• pela força de trabalho do conjunto familiar.
As pequenas empresas, no total de 2.408,
eram constituídas por 73% da clientela, concentrando 45% da área total plantada.
Os colonos assentados no PAD Burareiro
(classe média produtora) representavam 481 agricultores, com ··20% de participação no universo de
2.408 produtores. Essa classe média, plantou
12.770 hectares de cacauais, o que representavam,
33% da área plantada, com uma área média de 26,5
hectares por família.
Os grandes plantadores, donos de lotes de 500
hectares, eram 172 produtores, que representavam
7% da clientela total até então plantada. A área média cultivada nesse estrato era de 50 hectares.
Dados da Superintendência da Ceplac, na
Amazônia Ocidental, em Rondônia, informavam que
o ano de 1994, a área cacaueira do Estado era de
54.709 hectares, manejados por um agrupamento de
5.056 agricultores.
Analisando o ritmo de plantação de cacauais,
pode-se fazer uma inferência da ocorrência de dois
períodos distintos:
12 Período, 1975 a 1984, quando 2.408
agricultores plantaram 38.660 hectares com intenso dinarrismo. Somente entre os anos 1979
e 1982, foram plantados 28.001 hectares. com
plantio anuais de 6 a 8 mil hectares/ano.
2!' Período, 1984 a 1994, foram plantados 16.049 hectares de cacauais, com eleva-
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ção da área total de 38.660 para 54.709
hectares. É importante anotar que no período de 1984 a 1994, o total no período, de
16.094 hectares, indica uma méãa de plantio
anual de apenas 1.609 hectaresfano agrícola.
Vale dizer que esse crescimento foi alcançado
com o aumento expressivo do número de plantadores.
A clientela do período 1975 a 1984, subiu de 2.408
agricultores, para 5.056, isto é, quase dobrou o número de participantes na cacauicultura. A área média cultivada por família, que no 12 período, era de 16 hectares, caiu para 10,8 hectares, no 22 período.
O fator determinante para o declínio do ritmo
de novos plantios, em Rondônia, foi a mudança na
política de crédito do Banco do Brasil. Entre 1975 e
1982, havia uma oferta abundante de crédito, a linha
Proterra, em condições excepcionais.
Depois de 1982, os novos plantios passaram a
ser feitos sem ajuda financeira, com recursos próprios do agricultor, ampliando suas áreas, já com recursos oriundos das primeiras áreas de plantio, ou
pela incorporação de novos clientes, com áreas de
menor tamanho. Disse, na época, um poderoso Ministro da Fazenda: •..0 quem plantou, plantou, quem
não plantou, plantasse·.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Para seguir a mesma metodologia que me impus, no que se refere à base de informações estatísticas, utilizarei, como fonte de referência, o "Anuário Estatístico Agropecuário, Rondônia, 1995", de responsabilidade técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Controle - SEPLAN e Emater - Rondônia.
Nesse documento, a área média colhida, no triênio 9294, foi de 41.359 hectares, o que ensejou uma produção da ordem de 18.846 toneladas de cacau.
Para o ano de 1995, a área colhida foi de
34.591 hectares de cacauais e a produção havia-se
reduzido para 15.871 toneladas. Com base na informação para esse último ano, organizou-se o •Quadro n2 1 Os dez municípios plantadores de cacau de
Rondônia, 1995".
A cacauicuftura não tem; em Rondônia, a mesma ampl~ude de distribuição espacial-geográfica
que a cultura do café. Isso porque nos tempos iniciais, a Ceplac imprimiu uma política rígida de dirigir
os plantios para as áreas com solos de alta e média
fertilidade. Ocorreu, então, o que se denominou à
época a implantação de "pólos cacaueiros•.
Com as estatísticas do Quadro n2 1, •as dez municípios maiores plantadores de cacau, Rondônia,
1995" constata-se que o Município de Jaru é o que
detém a maior área plantada com uma área de 7.600
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hectares e uma produção de 3.724 toneladas de cacau; em segundo lugar figura Ariquemes, com 6.300
hectares e uma produção de 2.205 hectares; em terceiro, Cacaulãndia, com uma área de 4.800 hectares e
produção de 2.400 toneladas. O Município de Ouro
Preto do Oeste, o berço do cacau, ocupava, em 1995,
o quarto lugar, com uma área colhida de 3.906 hectares e uma produção de 1.848 toneladas; em quinto lugar aparecia Cacoal, com uma área de 1.712 hectares
de cacauais e uma produção de 7'iJl toneladas.
Os dez municípios maiores plantadores de cacau de Rondônia, totalizaram, em 1995, uma área
colhida de 30.213 hectares com uma produção de
13.570 toneladas, o que expressava 87,3% da área
total colhida e 85,5% da produção.
Os cinco municípios maiores plantadores contavam, em 1995, com uma área de 24.318 hectares, ou
seja, 70% da área colhida, e uma produção de 10.974
toneladas, 69% do total. Isso vale dizer que, apesar do
cultivo de cacau estar distribuído em 28 municípios, a
economia cacaueira de Rondônia, concentra-se em
apenas cinco/dez municípios produtores.
Dentre os "pólos espontâneos•, é importante
reconhecer, pela sua magnitude, os de Machadinha
DOeste, com 1.200 hectares de cacauais e uma
produção colhida naquele ano, de 504 toneladas de
cacau, e o município de Colorado do Oeste, com
245 hectares de cacau e uma produção de 220 toneladas. Nesses municípios, a Ceplac instalou, recentemente, postos avançados, para orientar e assistir
aos plantadores de cacau.
QUADRON"1
RONDÓNIA: OS DEZ MUNICÍPIOS MAIORES
PLANTADORES DE CACAU RONDÓNIA, 1995
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Senhor Presidente, Senhores Senadores,
A cacauicultura de Rondônia, têm sofrido, desaceleração, perda de .importância e, até perda de
prestígio, em decorrência de uma série de fatores:
a) O efeito perverso da queda dos preços no
mercado internacional, causada pelo excesso de
oferta. Os preços despencaram dos US$3.700 e
3.500 por toneladas, no ano de 1978, para
US$2.000 por tonelada, no ano de 1985. A partir da
safra 1990, eles estiveram na linha dos US$1.000/tonelada e chegaram ao "fundo do poço•, com
US$670/tonelada
b) Tomando-se em conta as largas distâncias
dos mercados consumidores, a deficiência dos
meios de transportes, e, sobretudo, o mercado ainda
desorganizado e incipiente, onde o grau de intermediação é alto, a questão dos baixos preços do cacau
é mais visível em Rondônia. No mercado de Rondônia os preços são inferiores, por vezes, de 25% a
30%, em relação aos preços praticados na Bahia.
c) Os custos crescentes da produção, com a
disparada dos preços dos insumos, aliado ao custo
da mão-de-obra, que em Rondônia chegou a
R$10,00 por jornada de trabalho (hoje em queda
acentuada, já se paga entre R$7,00 e 8,00/jomada),
e ao custo proibitivo do crédito agrícola, a partir da
TRD- Taxa Referencial Diária.
d} A escassez da mão-de-obra, em decorrência da atratividade exercida pelos garimpos de ouro,
do rio Madeira e, pela volta da garimpagem da "pá e
picareta•, da mineração de cassiterita, notadamente
no Município de Ariquemes. A garimpagem leva os
produtores e trabalhadores rurais a abandonarem
periodicamente, seus lotes, ou seus empregos fixos,
para a aventurá de "bamburrar",- ou seja, enriqueeer
rapidamente.
e) o desmantelamento institucional da Ceplac,
-"' que contribuiu para o rebaixamento tecnológico das
plantações êle cacau, vez que faltam recursos para a
pesquisa, para a extensão rural, para a capacitação
da mão-de-obra dos produtores e trabalhadores rurais. Daí resultou a desorganização social do produtor de cacau, em Rondônia.
Em decorrência desse processo, observa-se a
seguinte situação de empobrecimento, ainda dominante, da cacauicultura de Rondônia:
1) 60% de lavouras semi-abandonadas (cerca
de 30 mil hectares de cacauais);
·- --·---Q) redução da produção anual de cacau doEstado de Rondônia de 35 mil toneladas para 15.871
toneladas, em 1995;
---~3rreauçãoda produtividade dos cacauais de
800 quilos de cacau/hectare/ano para 200 quilos/hectare/ano;
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4) redução da renda familiar mensal de
R$1.300,00 para R$250,00;
_ 5) re_?ução da oferta de empregos, com a evasao da mao-de--<>bra rural para a periferia dos municípios produtores de cacau.
À vista desse quadro de adversidade, e tendo
em conta a disponibilidade de tecnologias apropriadas
para a recuperação de cacauais semi-abandonados e
infectados com o fungo causador da enfermidade,
"vassoura-de-bruxa", a Ceplac, Superintendência da
Amazônia Ocidental - Supoc, se propôs a retomar as
ações de Assistência Técnica e Extensão Rural com a
deflagração em abril de 1996, do "Plano de Re::uperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia".
O "Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira
de Rondônia", foi apresentado por nós ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento,
Senador José Serra, em junho de 1995. Demonstrou a
necessidade de suprir a cacauicuHura de Rondônia
da
ordem
de
com
recursos
escalonados
R$78.098.460,00 (setenta e oito milhões noventa e
oito mil, quatrocentos e sessenta reais) ~ também
in,?ica o caráter imprescindível das medidas que se im~
poe'!l ~ preservar uma lavoura cuja produção potei'ICial, e de cerca de 50 mil toneladas de cacau.
O referido Plano objetiva recuperar 30 mil hectares de cacauais, nos próximos três anos, com a participação de quatro mil famílias de produtores. O receituário prescrito pela pesquisa e recomendado pelo Serviço de Extensão da Ceplac, é o "Manejo Integrado da
Lavoura Cacaueira", que inclui o controle da "vassoura
de bruxa", e outras práticas agrícolas importantes, de
natureza complementar ao controle da doença
Essa retomada, Senhor Presidente foi possível
pela ascensão ele um novo Superintenderrte da Ceplac
- Supoc, engenheiro agrônomo João Valério da Silva
Filho, pelo repasse de recursos do Planafloro para a
aquisição ele novas viaturas e custeio da movimentação da frota. para a extensão rural e pelo recebimento
de parcelas substanciais do fundo do estoque regulador (buffer-stock) que reigressaram via Tesouro da
União e foram repassados à Ceplac/Supoc.
Da inatividade de anos atrás, a Ceplac/Supoc,
entrou em febril atividade. Até o final do ano agrícola
cacaueiro 1996/97, foram contratados com o Banco
da Amazônia, FNO 138 contratos que abarcavam
uma área de 1.418 hectares de cacauais, com um
montante de empréstimo de R$2.315.714,38. Os financiamentos beneficiaram uma produção potencial
de 2.000 toneladas de cacau, e abrangeram 13 municípios produtores.
Os municípios que mais se beneficiaram do
Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira de
Rondônia, foram Ariquemes (534 hectares), Cacaulândia (215 hectares), Jaru {294 hectares) e Ouro
Preto do Oeste (257 hectares), totalizando 1.290
hectares de área controlada, ou seja, 91% do total.
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Os tomadores ele empréstimos foram 116 miniprodutores (R$1.132.657,79); 18 pequenos-produtores
(R$691.461.44); três médios-produtores (R$338.533,95)
e um grande-produtor (R$153.061,20). O FNO-Especial
foi o instrumento ele contrato em 103 casos, e o FNONoonal, em 35 oportunidades.
No ano agrícola 1997/98, com a retomada das
ações da Ceplac, com o Serviço de Extensão "mostrando novament':_ a sua cara", a sua presença, nas
glebas e travessoes, espera-se maior adesão por
parte dos produtores, para o Plano de Recuperação
da Lavoura Cacaueira de Rondônia, via financiamentos do Banco da Amazônia. A Ceplac!Supoc,
vem trabalhando junto à presidência do Basa, Ora.
Flora Valadares Coelho, com uma previsão de recuperação de 6.000 hectares, que demandaria um volume de recurso da magnitude de R$12.550.000,00.
A reversão dada pela atual direção da Ceplac/Supoc ao quadro desanimador de antes, é tão
favorável, que a direção ousou instalar postos avançados, em Machadinha DOeste e Colorado do Oeste. Ambiciona obter financiamentos para novos plantios, via Banco da Amazônia; está programada uma
área de 1.500 hectares, o que demandará recursos
adicionais de R$4.870.000,00.
Por ocasião da celebração do quadragésimo
aniversário da Ceplac, em fevereiro deste ano, realizada em Cacoal, com a presença do Excelentíssimo
Senhor Governador Valdir Raupp, Deputados Federais e Secretários de Estado, a Ceplac-Supoc fez o
lançamento de um programa de pesquisa, que é a
validação do consórcio Café x Cacau.
Essa nova tecnologia proposta, e que ainda
este ano estará sendo levada a campo, ampliará as
possibilidades de sustentabilidade econômica dos
produtores de cacau, uma vez que possibilita a alternância entre os dois produtos. Assim, quando o cacau estiver com preços baixos, como agora, os melhores preços da cafeicuHura darão maior suporte ao
cacau, e vice-versa.
É preciso que se diga que inúmeros produtores
rurais de Rondônia já experimentam o consórcio
Café x Cacau, em suas propriedades. Na nação ilha
de Sri Lanka, onde predominam as plantações de
coqueiro, cerca de 400 mil hectares, é costume plantar um sem número de cuHivos associados aos coqueiros. As combinações que são comumente associadas com coqueirais aduHos, são café + banana;
abacaxis + mamão; café + pimenta-do-reino + cacau; café + cacau.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
No dia 16 de abril, foi empossado na DiretoriaGeral da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueíra - CEPlAC, o engenheiro HiHon Kruschewsky Duarte. A posse revestiu-se de solenidade,
contando com a presença do Excelentíssimo Senhor
Ministro da Agricultura, Senador Arlindo Porto (PTB

- Minas Gerais), Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL - Bahia), Senador Coutinho Jorge (PSDB - Pará), Deputados
Federais Felix Mendonça (PlB - Bahia) e Confúcio
Moura (PMDB - Rondônia).
A chegada do Dr. Hilton Kruschewsky Duarte à
direção da Ceplac, reverte uma situação de anomia
que já perdurava por mais de um ano. O novo dirigente é do quadro da Ceplac, já comprovou experiência e competência gerencial quando de sua passagem pela Diretoria do Departamento Administrativo, e pela Superintendência Regional da Bahia e Espirita Santo.
Saudando a chegada do novo dirigente, em discurso de 24 de abril, interpus postulações de caráter
geral para os dias futuros da cacauicultura nacional.
A primeira postulação, é a de que o Diretor-Geral lute com todas suas forças e determinação, para
assegurar à Ceplac a permanência da figura institucional de caráter nacional. Ao fazer a solicitação tinha claro em minha mente a pressão de restritos
grupos radicais çta Bahia, que preferem ver a Ceplac
reduzida a um Orgão de abrangência regional, dedicando-se tão-somente à problemática da cacauicultura da Bahia
A segunda postulação é a de que o Diretor-Geral
lute com determinação pam neutrar!Zal' os efeitos danosos da aplicação linear da Medida Provisória 1.522/96,
de 12 de dezembro de 1996, que alterou o artigo 243 da
Lei n"·8.112, de 11 de dezembro de 1990, e estabeleceu
que os servidores públicos não-estáveis poderão ser
exonerados do SeiViço Público Federal.
Em un't quadro de pessoal composto de 3.414
servidores, incluindo reintegrados judicialmente,
anistiados e alguns poucos redistribuídos de outros
órgãos, a Ceplac conta com 794 não estáveis, ou
seja, 23,3"/., daquele total.
·
Na Superintendência da Amazônia Ocidental,
Ceplac/Supoc, sediada em Porto Velho, Rondônia,
de 257 servidores, 107, ou seja 42% não são estáveis. Desses não-estáveis, trinta aluam na pesquisa,
trinta e oito na assistência técnica e extensão rural e
dezoito na Escola Média Regional de Agropecuária,
sediada em Ariquemes.
Com a demissão desses 107 servidores, haveria a interrupção das atividades das unidades de observação (ações de pesquisa em propriedades privadas); a paralisação de dez subprojetos de pesquisa
em genética e fitotecnia; a redução das atividades
dos extensionistas a seis mil agricultores, para dois
mil agricultores, e o fechamento da Escola Média
Regional de Agropecuária de Ariquemes.
Uma importante ação que a Ceplac/Supoc, de
Rondônia, iniciou em 1996, que é o Plano de Recuperação das Lavouras Cacaueiras de Rondônia, sofreria descontinuidade, concorrendo para a não sustentabilidade da lavoura de cacau em Rondônia.

A terceira postulação, Senhor Presidente, é que
o Diretor-Geral, Dr. Hilton Kruschewsky Duarte, dê
oportunidade a que o documento intitulado Plano Diretor de Reordenamento e Reorientação Institucional da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira,
PRICE - CEPLAC, seja discutido democrática e abertamente. Tal documento foi dado a conhecer e·distribufdo pela Direção Interina da Ceplac, em março de
1996, ao apagar das luzes de sua interinidade.
É necessário,· é indispensável, é urgente, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que a classe política e que o Congresso Nacional, tenham conhecimento das mudanças, que estão sendo propostas. Até porque qualquer modificação que se pretenda imprimir à Ceplac, de órgão da Administração
Direta para uma autarquia do Governo Federal,
como se propõe terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Quando Juntei-me às lideranças da Bahia, personificadas na figura do Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães, para a
nomeação do Dr. Hilton Krusckewsky Duarte para a
Direção-Geral da Ceplac, estava acreditando. Essa
crença já começa a tomar forma, a se corporificar.
Em sua primeira viagem à Rondônia, o novo
Diretor-Geral da Ceplac nos primeiros dias de maio,
foi acompanhado pelos diretores da empresa comercial Joanes, da Bahia, Senhores Adelmo Uns e Antonio José Seabra, que percorreram áreas cacaueiras dos municípios de Ariquemes, Ouro Preto do
Oeste e Jí-Paraná.
A Joanes integra a transnacional S.D.MAN, de
capital majoritariamente da Inglaterra, atuando na Inglaterra, Estados Unidos da América e Polónia. Comercializa cacau, café e açúcar. No Brasil, a Joanes,
conceitua-se como a 2" moageira, COf"!) capacidade
instalada de 50 mil toneladas/ano.
Da viagem, resultou a definição da. empresa vir
a se instalar em Ouro Preto do Oeste, inicialmente,
como compradora e, num futuro próximo, como processadora de cacau. Esse simples decisão, de caráter empresarial, terá por certo, melhores preços para
os produtores de cacau.
Tenho fundadas esperanças, Senhor Presidente, de que com todas as boas novas que estou passando ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Senador Arlindo Porto, ao
Governador do Estado de Rondônia, Valdir Raupp e
aos produtores de cacau, em Rondônia, a "Ceplac
poderá voltar a ser um bom caminho", e o "cacau,
uma boa lavra•.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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ANEXO

RONDÔNIA
AAuARIO €\"TAT(ITICO AGROPE:CUÁRIO • 1995

5.7.2.3.2- Área colhida e produção média da cultura do cacau no período de
1992 a 1994, e ãrea e produção do ano de 1995, por município
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O SR. LÚ(.IO ALCÂNTARA (PSOB-CE) - Sr.
Presidente, Sf!s. e Srs. Senadores, o processo de
esvaziamento económico do estado do Ceará conti·
nua dando sinais de que está cada vez mais repercutindo em antigos centros de produção agropecuária, os quais, sem alternativas que possam preencher os vazios deixados, principalmente pela produção algodoeira, assistem à retirada de seus contingentes populacionais para regiões mais prósperas.
O lnstiMo Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), vem de concluir que, entre 1991 e 1996, 51 dos
184 municípios cearenses tiveram suas populações locais reduzidas, muitos dos quais em até 22,16".k, como
aconteceu em Tarrafas; 19,27 em General Sampaio;
11,14% em Pentecoste; ou ainda 9,63% em Marco.
Pelo que se observa, 28% dos municípios cearenses estão declaradamente em processo de estagnação económica, sem se levar em conta outro
grupo muito mais expressivo do que este, cuja falta
de perspectiva económica vem afetando os que neles residem. Nesses 51 municípios de população encolhida, não há necessidade de outros indicadores
para se concluir pela sua involução.
Enquanto não surgem medidas capazes de
soerguer as atividades primárias, o Ceará continuará
a ser um fornecedor de mão-de-obra para novos pólos de absorção de retirantes, como Mato Grosso do
Sul, Roraima, Brasília, Goiás e Pará.
Os números comprovam: entre novembro de
1996 e fevereiro de 1997, esses 51 municípios com
população negativa, viram deixar seu torrão 23.738
passageiros, o correspondente a uma cidade como
Cedro, onde a população atual é superior a 23 mil
habitantes.
Esta situação não é nova. Muito pelo contrário.
Em 1987, quando do primeiro Governo Tasso
Jereissati, a situação no meio rural cearense era de
franca decadência com o aniquilamento do algodão,
nosso principal produto e meio de sobrevivência do
agricultor do Estado; primeiro pelo ataque do bicudo e
por práticas culturais ultrapassadas, depois por uma
globalização ou abertura aos concorrentes, sem as devidas cautelas. Ao lado deste produto, naufragaram a
pecuária, o milho e o feijão - plantados em consórcio
com o algodão -. A mamona, a camaúba e a oiticica já
tinham sido tragadas pelos sucedâneos sintéticos e
pela defasagem tecnológica. O cajueiro já começava
também a apresentar sinais de decadência.
Já havia uma certa consciência de que apesar
da importância social da agricultura de sequeiro, o
caminho para a introdução da modernidade e do capitalismo no campo estava na agricultura irrigada. O
problema é que nenhum agente económico iria se
instalar no Ceará sem ter a garantia da oferta d'água
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constante sob quaisquer condições climáticas, incluindo a seca
Que fazer ? A decisão foi a elaboração de um
Plano Estadual de Recursos Hídricos, que acabou por
mostrar que a Companhia Estadual de Águas - CAGECE, segundo palavras do Secretário Hipérides Macedo, vendia o que não tinha, ou seja a água era de
baixa qualidade e não existia um projeto de oferta Depois, os 15 bilhões de m de água estocados no Ceará
sem maior utilização, poderiam ser duplicados, através
da construção de mais açudes. Em terceiro lugar, as
águas teriam de se movimentar via adutoras, pois
água parada, segundo Macedo, "é igual a bacia de
restaurante do interior, onde todo mundo lava a mão.
Chega o momento que não dá mais para utilizar".
Por outro lado havia boas notícias. O Ceará
era considerado o estado com melhor possibilidade
de integração hidrológica, com rios correndo em paralelo, signifiCando que podiam ser interligados por
gravidade e os divisores eram compostos por elevações de pequeno porte, facilitando a integração entre as bacias. Isso sem falar na existência de uma
elite dirigente esclarecida e decidida, disposta a enfrentar desafios.
O plano de oferta d'água, que começou a ser
implantado, englobava a gestão da oferta d'água e a
disciplina do seu uso e a preservação da quantidade
e qualidade da água.
O plano orientou a viabilização de um caixa de 150
milhões de dólares para recursos hídricos, com possibilidades de atingir 1 bilhão até o ano 2000, e que estejamos construindo 50 açudes e 40 km de adutoras.
Toda esta estratégia é baseada num planejamento cuja palavra-chave é integração. Integração
no sentido de juntar água à solo agricultável, com
energia e estradas para o escoamento da produção.
Integração também significa a atração de empresas
âncoras, que saibam como lidar com agricultura irrigada e como vender os produtos, estimulando uma
rede de fornecedores, que podem ser formados pelos agricultores nos distritos de irrigação devidamente recuperados e emancipados. Integração aponta
também para deslocamentos populacionais, para
áreas favoráveis às atividades agrícolas modernas.
Ainda não chegamos ao ponto de termos a
agricultura irrigada com representatividade no Ceará, mas alguns efeitos do plano pioneiro de recursos
hídricos do Governo Tasso Jereissati já se fazem
sentir: a adutora de lbiapaba transportando água a
partir do açude Jaburu resolveu o secular problema
de abastecimento d'água na região; a adutora do
sertão, por sua vez, feita com tubulação doada pelo
exército norte-americano, está proporcionando água
tratada às sedes e distritos municipais distantes.
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Além disso, poços estão sendo eséavados, recuperados e dotados de dessalinizadores nas rotas dos
carros-pipa, visando retirá-los definitivamente de circul~o. Isto é executado através do programa
Proas1s.
E aí estão os programas que são o Prourb,
com seus quarenta açudes e as adutoras para beneficiar cidades; o Progerirh, que pretende a integração
das baci~s hidrográficas, com construção de açudes~ulma?• como o Castanhão, e transposição de
bac1as, ret1rando água de reservatórios abundantes
para áreas com escassez. O bombeamento será feito_através da geração de energia produzida no própnoaçude.
O Prodham, que tem um forte caráter ecológico, adota técnicas de conservação da natureza para
recuperação de áreas degradadas. Através do acúm~lo ~e pedras em grotões, a chuva, com o tempo
VaJ, cnando solo, vegetação e aqüíferos subterrâneos, possibilitando cultivos.
Outro exemplo de integração se dará no litoral,
onde existem 28 sistemas lacustres. A idéia é tomar
est~ lagos permanentes através de açudes-pulmão,
eqUilibrando as lagoas com base no exercício do
controle das cheias pelos açudes.
As águas do Canal do Trabalhador estão tendo
um uso social e econõmico, pois estão abastecendo
a chamada região das lagoas, no município de Aracati. A idéia é que os demais municípios que ficam
às margens do Canal, possam fazer o mesmo com
uso de sifões para transposição das águas.
'
Assim, com o mesmo pioneirismo, seriedade e
continuidade com que foi implantada a Reforma do
Estado, viabilizou-se a atração de investimentos e
avançou-se na educação e saúde, o Governo Tasso
Jereissati está enfrentando este desafio secular de
?atar o Ceará de oferta d'água permanente, modernIZando sua agricultura via irrigação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR CASILDO MALOANER (PMOB-SC) Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, ao assumir as
funções de Senador da República, trouxe comigo sérias preocupações com o bem-estar do nos5o povo.
E tenho certeza que os nobres pares comungam,
também, da mesma inquietude.
Como não poderia deixar de ser, e, envolvido
com as dificuldades do setor, fiz pronunciamentos
sobre o assunto em 15 de abril, 16 de maio e 13 de
junho do ano passado, onde mostrava o elevado
consumo de medicamentos apoiados, por vezes,
numa propaganda nem sempre ética e com a inexistência de vigilância sanitária; abordei, também, a importação indiscriminada de medicamentos e vitaminas sem a comprovação de sua eficácia, verdadei-
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ras ameaças à saúde .dos brasileiros. Demonstrei,
ainda, as enormes dificuldades que a classe média
vinha e vem enfrentando em relação aos convênios
de saúde, que continuam descumprindo contratos
com desvios de objetivós, pois, são mais de dez mil
queixas por ano no Procon de São Paulo.
Além dos problemas enumerados na época, detectamos as fraudes, a proliferação das empresas de
previdência privada, falta de fiSCalização nos bancos
de sangue, a falta de aplicação de recursos na implantação de uma medicina preventiva e, principalmente, a
impunidade provocada .por falta de mecanismos ágeis
por via judicial. Como se vê, existe um rol de absurdos
constatados pelo próprio Ministério da Saúde e divulgados pelos meios de comunicação.
Neste ano, manifestei minha preocupação face
aos poucos recursos destinados à saúde em relação
aos nossos países vizinhos, salientando, inclusive, o
desvio de recursos da CPMF para pagamento de
débitos junto ao FAT e outros institutos. Preocupounos, também, sobremaneira, a divulgação pela imprensa do retomo de doenças tidas como controladas nas décadas passadas e que estão se apresentando como nova ameaça à saúde do brasileiro.
Como exemplo temos: a malária, diarréia, febre
amarela, hepatite, cólera, tuberculose e lepra.
Senhor Presidente e nobres pares, em março
último, registrei desta tribuna, que dentro das muitas
deficiências do nosso sistema de saúde, evidentes
são as falhas alcançadas por nossa medicina preventiva. Isto sem falarmos na falta de investimento
em saneamento e em programas de nutrição para as
populações mais carentes.
Mais recentemente, o país acompanhou, estarrecido, pela imprensa nacional, que estava faltando
a vacina tríplice e vacina para os casos de hepatite
B. A falta da vacina, na verdade se deveu ao fato de
que os lotes importados da Suíça estavam provocando efeitos_ colaterais em nossas crianças. e, que,
prudentemente, o· Ministério da Saúde as recolheu
do mercado. Entretanto, por falta de uma programação e controle de qualidade por parte do setor competente; o país ficou a mercê, por quase dois meses.
de todo e qualquer mal endêmico, comum a várias
regiões brasileiras.
Senhor Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o
Brasil não comporta mais episódios como os da hemodiálise de Caruaru-PE. dos velhinhos da Clínica Santa
Genoveva-RJ e o mais recente das crianças mortas
por infecção hospitalar. Ainda mais, quando se trata de
um país campeão em campanha de vacinação infantil.
Apesar das dificuldades financeiras, sabemos que daqui a aproximadamente dois meses, a FIOCfUZ inaugurará novas instalações destinadas ao fabrico de vaci-
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nas Com os tins exigidos, que com certeza reduzirá a
nossa dependência de importação. Mais do que
isso, volto a pedir a atenção do Governo Federal
para que destine recursos, não só para a FIOCruz,
mas também para todos os Institutos cujos resultados já foram devidamente comprovados, como é o
caso das pesquisas promovidas pelo Centro de Desenvolvimento Biotecnológico do Governo do Estado
de Santa Catarina, localizado em Joinville. Este Centro vai coordenar todo o gerenciarnento técnico,
científico e operacional da produção de vacina contra a hepatite B e outros imune-biológicos, evitando
assim, a importação e trazendo grande economia de
divisas para o país.
Apesar da imprensa, hoje, nos informar que o
Ministério da Saúde já começará a distribuir dois milhões de doses da vacina tríplice para os estados e
municípios, oriundas da Itália, faço um alerta às nossas autoridades federais, para que, ao se fazer a licitação de qualquer vacina ou medicamento, exija-se
uma contrapartida para testes. Trata-se em verdade,
de mais uma medida preventiva para que não fiquemos expostos à nossa própria sorte.
Faço nesta oportunidade um apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, para que determine a liberação de mais recursos para a saúde, sob
pena de sacrificar um ou outro programa, pois esta é
uma batalha que não podemos perder.
Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Brasil está ficando mais municipal e menos federal. E este é um
fato tão saudável quanto me parece irreversível. São
notórios os sinais de que estamos começando um
grande movimento de marcha batida para o interior,
e são essas evidências que me levam a acreditar
que não tardaremos em ter um país menos injusto
na distribuição espacial da renda. As mazelas sociais que se agravaram nas últimas décadas, pela
concentração do processo industrial em tomo das
grandes cidades, fizeram de nossas megalópoles
verdadeiros purgatórios de desajustes existenciais. O
trânsito é caótico, faltam moradias, proliferam os esgotos a céu aberto nas periferias, os hospitais públicos
não funcionam, a insegurança amedronta a classe média, e o desemprego multiplica a marginalização social.
Tudo isso porque as grandes cidades cresceram artificialmente, por força da migração descontrolada que
veio no rastro da pobreza do nosso interior. Inverter os
sinais desses movimentos migratórios é a única saída,
e isso não vai acontecer se não adotarmos políticas
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oonsistentes de fortalecimento dos municípios de pequeno e de médio portes.
Creio que não estou exagerando quando falo nas
evidências da interiorização. Reconheço que essas políticas tardaram demais, mas a verdade é que o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso vem
promovendo alguns avanços expressivos. Dias atrás,
numa solenidade pública no Palácio do Planalto, o próprio Presidente foi taxativo quando afirmou que é nas
cidades que as coisas acontecem, e que as políticas
oficiais devem acompanhar essa realidade. Outra afirmação presidencial que guardei na minha memória dizia que "é um atraso ser contra a municipalização". Entendi o recado como uma pauta pública que deverá
orientar as futuras ações de todos os Ministros. Os que
são detentores de mandato popular e os que vieram
da carreira acadêmica.
Coincidência ou não, o Presidente falava para
os participantes do Forum Nacional dos Secretários
de Transportes, e lá estava presente, um dia depois
de ter sido empossado, o ministro Eliseu Padilha,
que é um municipalista militante e assumido. Tão
municipalista quanto !ris Rezende, que conhece
como poucos políticos, neste pafs, as realidades e
as necessidades do nosso interior. Não por acaso,
os dois novos ministros são grandes figuras públicas
do PMDB, o partido de raízes interioranas mais fortes e que por isso detém o maior número de prefeitos em todo o país. Mas seria injustiça excluir o
nome de Ar1indo Porto entre os ministros mais comprometidos com a causa municipalista.
Não posso deixar de registrar outras evidên.
cias. Poucos dias depois de ter sido empossado no
cargo, o ministro Car1os Albuquerque anunciou a extinção da CEME e do INAN, e a transferência dos
encargos e dos recursos desses órgãos para a gestão municipal. No Ministério da Educação, o ministro
Paulo Renato tem sido inexcedível no esforço para
fortalecer as redes municipais de ensino, e vem adotando ações dinâmicas para instalar novas escolas
profissionalizantes no interior. Nesse cenário geral
de fatos e de intenções positivos, quero dar destaque ao compromisso público assumido pelo Sr. Milton Selligman. Na direção do Incra, ele pretende municipalizar as ações da Reforma Agrária, uma promessa que quero aplaudir, porque tenho sido defensor intransigente da tese.
Ao lado da influência direta dos setores governamentais, estamos assistindo neste país a um movimento
intensivo de relocalização dos grandes investimentos. Os
empreendimentos da área automotiva, por exemplo, estão chegando com novas concepções que mudam a
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O Centro-Oeste, região que foi praticamente
abandonada pelos investimentos oficiais desde a inesquecível passagem de Juscelino Kubitschek pela Presidência da República, teve um crescimento expressivo graças à revolução espontânea que aconteceu no
setor primário. !=m Goiás, o processo industrial é recente mas vive urna fase de constante expansão, com
a criação de novos pólos de desenvolvimento que influenciam. o crescimento de municípios periféricos. O
grupo Perdigão está instalando o seu complexo agroindustrial na região de Rio Verde, enquanto já temos a
garantia da presença da V"ICunha em Anápolis e aguardamos a confirmação praticamente assegurada dos
grupos japoneses Honda e Mitsubishi.
Mas não é só isso, senhoras e senhores Senadores. O noticiário econômico de hoje- traz a informação de que quatro outras montadoras deverão vir
para Goiás. Da China viriam fábricas de tratores, de
empilhadeiras e de motocicletas, e da Argentina viria
urna fábrica de tratores, a Vrtoy. E o mais importante
é que das 25 montadoras que pretendem instalar-se
no país, com quase três bilhões de dólares em investimentos diretos, nenhuma delas está procurando
os Estados do eixo econômico Centro-Sul. Estão aí
os indícios reais de que a interiorização do desenvolvimento já não é apenas um sonho.

da-feira, urna política de incentivos para a agroindús- ·
tria, com o objetivo de gerar empregos e ftxar o homem nos pequenos e médios centros urbanos. Não
posso deixar de aplaudir uma posição de tanta sensibilidade e altruísmo para um problema que é muito.
mais do Brasil que do Rio de Janeiro. São exemplos
corno o do senador Artur da Távola que recompensam o exercício da atividade política.
A proposta do nobre Senador pelo Rio de Janeiro é de extrema oportunidade, numa análise realista sobre o que está ocorrendo no país. Temos um
fenômeno migratório e-spontãne-o em busca de novas fronteiras de de-se-nvolvimento localizadas na
Amazônia e no Centro-Oeste. No médio e longo prazos, esse movimento vai contribuir para aliviar as
Pfl!~S s9ciai!l~re as citla.des de grande porte e
ocupar os grande-s e-spaços vazios do território nacional. É preciso, porém, no meu entender, refletir
rapidamente sobre o lado preocupante da questão,
que seria o de-slocamento dos problemas das megalópoles para as cidades do interior. E é por isso que
defendo e continuarei defendendo uma política municipalista. Não basta induzir a desconcentração,
mas fazer com que ela seja acompanhada de investimentos na infra-estrutura econômica e social. Não
podemos reJ)etir o
da Transamazônica. Não
basta a inversão dos movimentos migratórios, mas
inverter também as prioridade-s dos investimentos
que são de responsabilidade do Estado.
Em entrevista recente à revista "Cidades", o
presidente do IBGE, Simon Schwarttmann, analisa
os dados do último censo que ainda estão para ser
divulgados, e confirma que a população está fugindo
para as novas fronteiras do interior, em ,busca de
melhor qualidade de vida e de oportunidades de trabalho, porque a absorção de migrantes pelos grande-s centros chegou ao limite da exaustão. Ele afirma
que há urna dependêfiCia direta entre os efeitos da
pressão demográfica e a capacidade de administrar
o município. Eu acompanho o raciocínio do presidente do IBGE, que acha imprescindível dotar municfpios pequenos, médios ou grande-s dos me-smos
serviços básicos de infra-estrutura, para que as famílias não tenham que emigrar.

É urna alegria muito grande constatar que a
onda de desconcentração dos investimentos ganha
adeptos de peso como o senador Artur da Távola,
este notável intelectual que honra o Senado e a
quem considero o mais urbano de nossos colegas.
Expoente dos meios culturais do Rio de Janeiro,
onde nasceu e construiu sua vida de homem público, é ele que vem pregar, como fez na última segun-

Ao encenar minhas palalllBS, quero voltar às estimulantes declarações do Presidente da República sobre
o processo irreversível da municipalização. É nessa postura presidencial que deposito as minhas esperanças,
pensando da mesma forma como deve estar pensando
a totalidade dos prefeitos brasileiros. Ele é o Presidente,
e é ele quem comanda a burocracia Enfatizando a necessidade cada vez maior de um e-ntrosamento forte

geografia que concenllava quase tudo no ABC paulista O eldorado dos grandes investimentos, nas últimas décadas,· cumpriu o seu papel, é verdade. Mas
o que ocone é algo como a redescoberta de urr. outro país, muito maior e de horizontes abertos p•. :-a
absorver e multiplicar riquezas. Um enonne univerr.. ,
físico de mais de cinco mil municípios que podem ter
participação a1iva no esforço de prosperidade. A Nação deve ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
a decisão histórica de criar incentiiiOs fiscais pare a
ins1alação de novas montadoras no interior. Para
mim, essa decisão quebrou o domínio hegemônico
do Centro-Sul na fonnação do PIB nacional. Mas é
indispensável que o BNDEs passe a atuar de maneira sintonizada com o espírito dessa tendência que
foi inaugurada pelo Presidente, arrostando até resistências intemacionais que se seguitam à divulgação
da Medida Provisória

traeasso
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nos três níveis de poder - União, Es1ados e Municípios -, o Presidente considerou que nenhum argumento deve servir de desculpa para impedir essa
aliança de propósitos. "A cidadania cobra das buroaacias, quando as burocracias se tmnsfonnam em

escudo para proteger privilégios próprios ou de grupos privados". E é com esse recado irreparável do
Presidente que concluo o meu pronunciamento, esperando que ele ecoe como lei em todas as esferas
de decisão do Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA

-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N11 17, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n 2 382, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n11 17, de 1997 (n!! 1.435196, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de
alimentos, nas condições que menciona, tendo
Pareceres favoráveis, sob n!!s 272 e 273, de
1997, das Comissões:
- de Assuntos Econômicos; e
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Resolução n 2 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno
- Requerimento n 2 368, de 1997}
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 43, de 1997, de autoria do Senador Lúcio
~ra. que acrescenta dispositivo à Resolução
n2 69, de 1995, e dá outras providências,tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Económicos,
Relator: Senador Esperidião Amin.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 78, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n 2 1.052, de 1996
- art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n 2 78, de 1996, de autor'.a do Senador
João França, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários federais de pequeno valor, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Geraldo Melo, em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos, favorável, nos termos de
su~utivo que oferece.
(Em virtude de adiamento)
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h30min.)

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 41, DE 1997

(Tramitando em conjunto com o P(ojeto
de Resolução n•43, de 1997)
· (Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno
-Requerimento n 2 368, de 1997}
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n 2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe
sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Esperidião Amin.

DISCURSO PRONUNCIADO PB.O SR.
JÚUO CAMPOS NA SESSÃO DE 3-6-97,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO
COM INCORREÇÕES DO DSF DE 4-6-97
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, s..-s. e Srs. Senadores, ocupou hoje a
tribuna desta Casa, na Hora do Expediente, o eminente Senador Osmar Dias, do Estado do Paraná.
Na oportunidade, S. ExA relatou as peripécias
que o Governador Jaime Lemer vem fazendo ~o seu
Estado com o dinheiro público. lnfelizment~. pareceme que essa doença da malversação do dinheiro público grassou nos meios onde atuam os governadores eleitos pelo PDT: Jaime Lemer, no Paraná, e, lamentavelmente, Dante de Oliveira, em Mato Grosso.
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O meu Estado vem sendo vítima, nestes últimos dois anos, de verdadeira corrupção generalizada. As duas últimas temos de relatar aqui na tarde
de hoje. Já disse, já provei, já mostrei que houve S~!·
perfaturamento das obras da BR 163. Até recentemente, o preço do quilómetro de asfalto naquela BR
era de US$130 mil e foi para US$541 mil no Governo Dante Martins de Oliveira.
Há mais duas falcatruas detectadas no atual
Governo. O jornal Folha de S.Paulo noticiou:
"Bemat deu lucro à Perfil e Negocial, afirma a CP I"
Essa notícia é dada pelo Relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Precatórios, Senador
Roberto Requião, que identificou mais uma maracutaia do Governo de Mato Grosso.
Num dia só, justamente no dia 29 de novembro
do ano passado, o Governo de Mato Grosso vendeu
as LFTE- Letras Financeiras do Tesouro do Estado
-, j::eia manhã, por R$9 milhões e pouco; e no próprio dia 29, à tarde, comprou por R$10 milhões e
pouco. Ou seja, deu um prejuízo, num dia só, de
R$1,088 milhão ao Tesouro do Estado.
Aqui está o jornal, com a fotografia do Senador
Requião e da Deputada Zilda Leite, do PDT de Mato
Grosso, que é Presidente de uma CP! local que está
constatando esse absurdo.
Diz a matéria da Folha de S.Paulo de São
Paulo:
"A CPI dos Precatórios identificou cinco operações com títulos de Mato Grosso
em que o Banco estadual aparece como
vendedor inicial e tomador final, fabricando
um lucro de R$1,088 milhão para o esquema dos precatórios.
A operação chamou a atenção dos técnicos da CPI porque o Bemat (Banco do Estado de Mato Grosso) aparece nas duas pontas
da chamada "cadeia da felicidade" -compra e
venda fictícia de títulos para fabricar lucros.
Ou seja, para a CPI, o Bemat não poderia alegar que desconhecia a "cadeia da
felicidade", pois vendeu os lotes do início do
dia por um preço mais baixo e depois aceitou comprá-los mais caros.
A operação também provocou surpresa por sua ousadia. Ela foi realizada no dia 2
de dezembro de 96, quando já estava decidido o início dos trabalhos de investigação
da comissão.
No total, as operações garantiram um
lucro de R$826 mil para a Corretora Perfil e
R$262 mil para a distribuidora Negocial.•
A Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado de Mato Grosso informou que não tinha conhecimento disso.
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Ora, meus amigos, essa corrupção tem de ser
incluída no relatório da CPI.
Neste instante, faço um apelo ao eminente Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Precatórios, Senador Bernardo Cabral, e ao Relator, Senador
Roberto Requião, que são dois homens dignos e honrados, junto aos demais Senadores que compõem aquela
CPI, para que tarrbém incluam no relatório final a negociata feita pelo Governo de Mato Grosso. Alguém ganhou, alguém levou. Lá em Mato Grosso há os mais diversos comentários sobre a ordem para fazer a jogadapela manhã vender por um preço, à tarde comprar por
um outro valor mais alto - que dá prejuízo ao Governo,
mas dá um lucro de um mais de R$1,088 a duas famosas empresas já identificadas pela CPI: a Perfil e a Negocial. Por isso, acredito que não pode o Estado de
Mato Grosso, o Sr. Governador Dante Martins de Oliveira e seu Secretário de Fazenda, ou do Planejarnento,
que fizeram isso, deixarem de ser convocados para vir
depor e esclarecer o prejuízo final que deram ao governo estadual e ao povo mato-grossense.
Srs. Senadores, não foi apenas o escândalo
das Letras do Tesouro do Estado que foi detectado
esta semana pela imprensa nacional, O Estado de
S. Paulo, conceituado·jomal do Estado de São Paulo, em sua edição do dia 31 de maio último, publicou:
"CVM detecta emissão irregular em
três estatais. • Disse o jornal O Estado de
S. Paulo que a inspeção feita pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em doze
estatais que emitiram debêntures de agosto
de 93 a dezembro de 96, constatou irregularidades em três delas:· Santa Gatarina Participação e Investimentos (lnvesc), Empresa
Energética do Mato Grosso do Sul (EnersuO e
Centrais Elétricas de Mato Grosso (Cemat).
De acordo com os técnicos da CVM, os
fiscais verificaram que, nas emissões feitas
por essas três empresas, houve desvio da finalidade na aplicação dos recursos obtidos.
A CVM iniciou a inspeção em janeiro
deste ano, a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos. Os Senadores tinham evidências de que alguns
governadores estavam utilizando estatais
para obter recursos e financiar gastos correntes e obras. A debênture é um título de
crédito emitido por entidade não financeira.
Além das 12 empresas estatais, a
CVM inspecionou também as emissões de
debêntures feitas por seis empresas de leasing e arrendamento mercantil ligadas a
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bancos estaduais. No total, as 18 estatais
emitiram R$2,985 bilhões em debêntures.
Os técnicos da CVM verificaram que,
se as aplicações dos recursos arrecadados
foram feitas de acordo com as informações
que constam do registro de emissões das
debêntures. Ao emitir esse título de crédito,
as empresas são obrigadas a informar aos
investidores, entre outras coisas, como pretendem aplicar os recursos .. No caso do lnvesc, Enersul e Cerna!, a conclusão foi de
que houve desvio. •
Já havíamos denunciado esse fato da
Cemat aqui no Senado Federal.
·Análise - Na terça ou quarta-feira da
próxima semana, os relatórios finais da área
de fiscalização serão analisados pelos Conselhos da CVM. Se forem aprovados, a
CVM abrirá inquérito para apurar as responsabilidades dos administradores das estatais
que cometeram as irregularidades. Depois
do inquérito, os administradores poderão ser
punidos. A lei prevê punições das estatais
que cometeram as irregularidades. Depois
do inquérito, os administradores poderão ser
punidos. A lei prevê punições que vão do
ressarcimento do prejuízo até a inabilitação
do administrador responsável, que pode
chegar a vinte anos.
De acordo com os dados da Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto - Andima -, a empresa Centrais Elétricas de Mato Grosso - Cemat - emitiu, em
12 de junho de 1994, 5 mil debêntures conversíveis em ações, no valor de R$19 milhões, com vencimento em 12 de junho de
1999. Foi fixada a taxa de juros foi de 12%
ao ano e prêmio corrigido pela taxa Anbid.
O Banco ltaú foi o mandatário, enquanto que Primus, Unibanco e Vetor coordenaram a operação. O Banco Vetor é apontado
pela CPI dos Títulos Públicos como integrante do esquema que manipulou as negociações dos títulos estaduais e municipais
emitidos para pagar precatórios.
A aprovação da CVM data de 25 de
outubro de 1994. Até agora, 90% dos papéis
já foram convertidos. O valor nominal, atualizado em 12 de maio, é de R$16.514,63 por
debênture. A última negociação foi do dia
16, quando foram vendidos 82 debêntures
ao preço único de R$18.404,71. A penúltima
foi no dia 15, a R$17.402,80."

Tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes neste final de sessão, vem demonstrar que o Governo do Mato Grosso não é um
governo sério; é um governo que está fazendo corrupção. Do dinheiro arrecadado com a venda das
debêntures, que seria investido na conclusão da
construção de usinas hidrelétricas que o ex-Governador Jaime Campos iniciou em Mato Grosso, apenas a primeira venda feita por S. EJ<II foi realmente
investida em energia elétrica. As demais vendas efetuadas pelo Governador Dante de Oliveira. cujo deságio que era de 9,9% passou para 25%, foram desviadas para pagamento de pessoal, publicidade e
custeio de outras atividades que nada tinham a ver
com a finalidade da venda das debêntures.
Por isso, neste instante, solicito que, após a
conclusão da CPI dos Precatórios, seja também
analisada a situação das estatais brasileiras, dentre
elas a Cerna! - uma empresa que deverá ser privatizada no atual governo e que, lamentavelmente, está
hoje sob a intervenção do Governo Federal -, cuja
maracutaia não está sendo investigada.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é o protesto que faço contra essas medidas absurdas que
vêm ocorrendo no Estado de Mato Grosso.
ATA DA 72!··sESSÃC:m·EUBERATIVA
ORDINÁRIA REAUZADA
EM 3 DE JUNHO DE 1997
(Publicada no DSF de 4 de junho de 1997)
RETIFICAÇÃO

Na página 10825, 2" coluna, no encerramento
de prazo para apresentação de emendas a matérias,
Onde se lê:
As demais matérias não receberam emendas e
serão incluídas ém Ordem do Dia oportunamente.
Leia-se:
As demais matérias não receberam emendas e
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
Fica prejudicado o Requerimento n2 1.275, de
1996, de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara n2 89, de 1993.
••••••••••••••••U•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••-~~••••••••••••••••••••••••••

...........................................................................................................
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
~97
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15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
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Ata da 74ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Ademir Andrade
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares - Artur da Tavola- Bello Parga - Benedita da
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo
- Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena Jader Barbalho - João França - João Rocha Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco
- José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey - Jíilio Campos - Júnia Marise Laura Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara ·.:.:Túdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu TumaRonaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio
Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing Waldeck Omelas.

AVISO

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ramez Tebet, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
N2 495197, de 28 de maio último, comunicando que a auditoria a ser realizada pelo TCU na
Caixa Econômica Federal, solicitada através do
Requerimento n• 253, de 1997, do Senador Pedro
Simon, encontra-se em andamento, e tão logo seja
apreciada por aquela Corte será remetida a esta
Casa.
Foi encaminhada ao requerente cópia
do Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União.
O requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a conclusão da auditoria
solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Ramez Tebel

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2100, DE 1997
• Acrescenta parágrafo ao art. 229 da
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), punindo a exploração sexual de menores".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 - O art. 229, da Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
•Art. 229 - Manter, por conta própria
ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar
destinado a encontros para fim libidinoso,

---------------------------------------~----------:-----------------------------
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haja, ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:
Pena reclusão, de dois a cinco anos, e
multa.
Parágrafo único - Quando for comprovada, no estabelecimento, a presença de
menores para fins de prostituição, a pena
será agravada.
Pena: reclusão, de dois a oito anos e
multa
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
promulgação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
"A prostituição não é um mal necessário e,
quando envolve crianças, é uma perversão e um
desrespeito aos direitos humanos". (Luiza Nagib
Eluf, promotora de justiça de São Paulo).
A exploração sexual de crianças e adolescentes não encontra limites no Brasil. As meninas
são maioria esmagadora dos explorados, mas os
meninos não estão livres. As crianças confinadas
em bares, boates, bordeis ou não tiveram escolha
ou foram ludibriadas pela ação do aliciador. São
mantidas em cárcere privado, escravizados, vítimas de uma rede que, não raro, envolve o uso e
tráfico de drogas. Algumas desaparecem; outras ficam grávidas, doentes, sem nenhuma assistênc ia.
Explorar sexualmente crianças e adolescentes é um crime, como demonstram as leis brasileiras:
Constituição Federal:
Art. 22.7- Parágrafo Vll,4- "A lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente".

Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 52 - "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais".
Código Penal Brasileiro:
Art. 218- Corrupção de Menores: Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa
maior de 14 e menor de 18 anos, com ela
praticando ato de libidinagem, ou induzindo-

a a praticá-lo ou presenciá-lo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos.
Art. 22.8 - Favorecimento da Prostituição: Induzir ou atrair alguém à prostituição,
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos.
O Código Penal pune o rufianismo, o lenocínio,
o favorecimento da prostituição, a casa de prostituição, mas não pune o proprietário do estabelecimento onde se realiza a comercialização de menores
para fins de prostituição.
Portanto, apesar do avanço da lei, é urgente e necessário preencher lacuna existente no
Código Penal Brasileiro, em relação ao artigo
229 (Capítulo V, Do Lenocínio e do Tráfico de
Mulheres), cujo objetivo na apresentação desta
proposição é agravar a pena quando se tratar da
presença de menores explorados em casa de
prostituição.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1997. - Senadora Benedita da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N 2 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL
Art. 22.3. Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena: reclusão de oito a doze anos.
Parágrafo único - Se do fato resulta morte:
Pena: reclusão, de doze· a vinte e cinco anos.
Art. 22.4. Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de catorze anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a
encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito
de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:
Pena: reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia,
participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a
exerça:
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Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 12 Se ocorre qualquer das hipóteses do§ 1 2
do art. 227:
Pena: reclusão, de três a seis anos, além da
multa.
§ 2 2 Se há emprego de violência ou grave
ameaça:
Pena: reclusão, de dois a oito anos, além da
multa e sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Sala das Sessões, 5 de.junho de 1997. -Senadora Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será public_ado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, •c•,
item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador RamezTebet.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
do Requerimento nº 372, de 1997, de minha autoria,
que •solicita esclarecimentos ao Ministro Carlos Cé·
sar S. de Albuquerque sobre compra de vacina contra Hepatite s·.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1997.- Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -: Defiro o
requerimento, nos termos art. 215, 11, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 12 Secretário·em exercício, Senador Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ra·
mez Tebet.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 386, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, a inclusão do PLS n2 13, de 1997,
na Ordem do Dia, tendo em vista a Comissão de
Educação não ter se pronunciado no prazo regi·
mental.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1997. - Se·
nador Valmir Campelo, PTB- DF.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Educação, em obediência ao
disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ramez Tebet.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nl! 387, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex'l', na condição de relatara do
Projeto de Lei do Senado n2 147, de 1995, e com
base nos arts. 133-e-2 e 258 do Regimento Interno
do Senado Federal, a tramitação conjunta do PLS nº
147, de 1995, e do PLC nº 29, de 1996, de autoria
da ilustre Deputada Rita Camata, por tratarem am·
bos da mesma matéria.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 388, DE 1997

É lida a seguinte: ·
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N220, DE 1997

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos termos do art. 60, § 32 , da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 12 O caput do art. 28 e o inciso 11 do art. 29
da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redaÇão: ·
Art. 28. A eleição do Governador e
do Vice-Governador de Estado,
para
mandato de quatro anos, realizar-se-á
em turno único no primeiro domingo de
outubro do ano anterior ao término do
mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 12 de janeiro do ano
subseqüente.
Art. 29 ................................................. .

...............................................................
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder.

!83

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE 1997

Àrt: 22 Esta Emenda Constitucional entra em vi~
gor na data de sua publicação.
Justificação
A experiência tem demonstrado que o segundo turno nas eleições para os cargos de Governador de Estado e do Distrito Federal e de Prefeito
Municipal tem sido ineficaz para o aperfeiçoamento no nosso sistema eleitoral.
Ao revés, verifica-se que o instituto do segundo turno de eleição tem contribuído para inflacionar os custos das campanhas eleitorais, aumentando, assim, a influência do poder económico no
resultado das eleições.
Ademais, favorece a formacão de acordos
políticos que, quando não etica~ente condenáveis, tendem a prevalecer só durante a campanha
eleitoral ou, se superarem essa etapa, servem
apenas para o loteamento dos cargos públicos
prejudicando, desse modo, à unidade administrativa indispensável a um bom desempenho administrativo.
Também favorece o enfraquecimento partidário, pois estimula o aparecimento de candidaturas
inviáveis lançadas por partidos inexpressivos que
objetivam tão-somente a negociafa eleitoral com
vistas ao segundo turno, quando os candidatos vitoriosos são submetidos a chantagem dos candidatos dessas siglas de aluguel derrotados, que
apoiarão quem oferecer maiores vantagens em detrimento do interesse público e da verdade eleitoral.
Com a adoção do instituto da reeleição os
inconvenientes do segundo turno ampliam-se,
pois, o resultado do primeiro turno permitirá aos
candidatos que forem à disputa do segundo ter
em mãos o mapa da votação, permitindo ao candidato que tenha maior poder económico, próprio
ou de grupos que o apoiam, ou ainda, que tenha
a seu favor a máquina administrativa, exercer
com maior eficácia sua ação junto às forças políticas regionalmente localizadas, assediando-as
com promessas de vantagens ou ameaçando-as
com retaliações.
Por último, devemos considerar que a Comissão
Temporária do Senado Federal destinada a estudar a
reforma político-partidária já aprovou por larga maioria
a exclusão do texto constitucional do instttuto do segundo turno nas eleições para Governadores e Prefei-

. '
tos, confirmando, assim, uma tefldência, que a nosso ver, reflete a vontade da maioria do eleitorado
brasileiro.
Sala das Sessões, 5 junho de 1997.- Júlio
Campos - Ernandes Amorim - Lucídio Portella Bello Parga - Ronaldo Cunha Lima - Onofre Quinan - Mauro Miranda - Levy Dias - Regina Assumpção - Lauro Campos - João França - José
Alves - Epitacio Cafeteira- Otoniel Machado - Jader Barbalho - Beni Veras - Hugo Napoleão Waldeck Omelas - Coutinho Jorge - Joel de Hollanda - Ademir Andrade - Marluce Pinto - Romero
Jucá - Odacir Soares - José Bianco - Esperidião
Amin - Antonio Carlos Valadares - Fernando Bezerra - Leomar Quintanilha - Carlos Patrocínio João Rocha - Geraldo Melo - Carlos Wilson Freitas Neto - Jonas Pinheiro - José Fogaça Ramez Tebet- Guilherme Palmeira- Gerson Camata -José lgnácio - Vilson Kleinübing - Elcio Alvares - Gilvam Borges - Romeu Tuma - Edison
Lobão -José Agripino - Abdias Nascimento - Valmir Campelo - Ney Suassuna - Renan Calheiros Teotónio Vilela.
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CAPÍTULO III
Dos Estados Federados
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Goverandor de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no
dia 12 de janeiro do ano subseqüente, observado,
quanto ao mais, o disposto no art. 77.
CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. .. ....................................................................
.............. u

•••••••••• u

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

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até
noventa dias antes do término do mandato dos que
devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no
caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;

..........................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL No 16, DE 1997
Dá nova redacão ao § 5° do
art. 14, ao caput do art. 28,
ao inciso II do· art. 29, ao.
caput do art. 77 e ao art. 8~
da Constituicão Federal.

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. -60 da Constituicão Federal, _promulgam a
seguinte Emenda ao_texto constrtucional:

Art. 1° O § 5° do art. 14, o caput do art. 28, o inciso II do
art. 29, o caput do art. 77 e o art. 82 da Constituicão- Federal passam
a vigorar com a sequinte redacão:
"Art. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5° o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver
sucedido cu substi tu ido no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período SlJbseqü~nte .
. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. ..

. .

. .

.

.

"Art. 28. A
eleicãCY
do
Governador
e
do
Vice-Gcvernador de Estado, para mandnto ·de quatro anos,
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro
turno, e no último domingo de outubro, em segundo_ turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus
antecessores, e a püsse·-ocorrerá em primeiro de janeiro do
ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no
art. 77 .
..

..

•

..

•

o

..

..

..

•

•

..

..

•

..

•

..

•

•

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

.

"Art. 29 . . . . . . . . . . . . . ···-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . ..

.

II - eleicão do Prefeito e do Vice:-:Pt:efeito_ r_ealizada
no primeiro domingo de outubro do ano _ant_er:ior ao término _
do mandato dos qne devam :o;nce0er, ilpl ici1rlns as r-egras do
art. 77 no caso de Hunicípics com mi\ is ~de duzentos mil
eleitores.. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . ..
do
_do
P.res _ iden te
"Art. 77. A
eleicão
~ ·Pepúbl ica
Vice-!?residente
da
simultaneamente,
pr:-ime1~o
domin!Jo
de
outub::-o, 1 e!TL
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primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo
turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente.
.........................

4

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

..

"

"Art. 82. O mandato do Presid€nte. . d<J. República é de
quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano
seguín te ao da sua eleição~"
- -Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicacão.
de junho de 1997

Brasília,
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Proposta de Emenda Constitucional que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu a Mensagem n2 104, de 1997 (n2
619/97, na origem), de 3 do corrente, do Senhor Presidente da República, encaminhando, nos termos do inciso 11 do art. da Lei n2 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real referentes ao mês de abril de
1997, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n2 35, de 1995, de
autoria do Senador Pedro Simon, que cria condições
para utilização do FGTS na compra de terreno para
construção da casa própria, e dá outras providências; e
-Projeto de Lei do Senado n2 242, de 1995, de
autoria do Senador Romero Jucá, que dispõe sobre
a proibição de fumar em aeronaves comerciais brasileiras em todo o território nacional.
As matérias foram aprovadas em apreciação
conclusiva pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os projetas vão à Câmara dos Deputados.
Fica prejudicado o Requerimento n2 1.271, de
1996, de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n2 242, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge.
·
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, hoje comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, data que
foi instituída em 1972 pela Organização das Nações
Unidas. Por isso, gostaria de tecer breves considerações a respeito dos aspectos mais relevantes da
Conferência do Rio-92.
Na verdade, essa Conferência, realizada precisamente há cinco anos, no Rio de Janeiro, foi o
maior evento internacional no âmbito da ecologia

-r-
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realizado até então. Participaram 170 delegações de
vários países do mundo, inclusive 104 Chefes de Estado. Essa reunião contou com uína estratégia· preparatória de dois longos anos, em que países e entidades não-governamentais trabalharam na confecção de teses e propostas, que foram sintetizadas em
cinco grandes documentos apresentados.
Dentre os aspectos mais importantes ali defendidos, ressalte-se o famoso conceito de desenvolvimento sustentável, que, apesar de polêmico, se revela de fundamental importância: trata-se da exploração racional dos recursos naturais pela geração
presente, de forma que eles possam continuar a ser
explorados pelas gerações futuras. O evento, portanto, alertou o mundo para a má exploração dos recursos naturais da Terra.
Os cinco documentos básicos que resultaram da
Conferência, que pretendo abordar rapidamente aqui,
foram aprovados por todos os 170 países participantes. A Agenda 21, por exemplo, contém um documento
apresentando 115 programas, que envolvem uma série de preocupações e estratégias a serem seguidas
pelos países, para que se consiga o desenvolvimento
sustentável; para que se concilie o desenvolvimento
econômico e social com a preservação e a sustentabilidade dos recursos naturais. É um documento amplo,
complexo, que foi discutido exaustivamente por todos
os países. Como eu sempre digo: se ele tivesse sido
seguido integralmente, evidentemente o mundo teria
mudado nesses cincos anos.
Outro documento fundamental diz respeito à
Convenção da Biodiversidade, que, por ser convenção, se insere dentro do Direito Internacional, tendo
sido homologado por vários .congressos mundiais,
inclusive o Brasil, por intermédio do seu Congresso
Nacional. Essa convenção, entre outros aspectos,
reconhece o valor intrínseco da conservação da diversidade biológica e sua utilização sustentável do
ponto de vista ecológico e socioeconômico. Esse
aproveitamento envolve interesses econômicos muito grandes, e por isso tem que respeitar os aspectos
de soberania dos recursos naturais. Por tudo isso,
foi uma convenção bastante discutida, polêmica,
mas assinada praticamente por todos os países que
participaram do Encontro.
Outra convenção importante assinada foi sobre
a mudança dos climas, no que diz respeito basicamente à emissão de gases tóxicos que geram os
efeitos nefastos, como o efeito estufa.
Mais dois documentos foram apresentados: a
Declaração do Rio, um somatório de boas intenções
globais, e a Declaração das Florestas.
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Depois de cinco-anos, o que nos importa é verificar o que de fato foi concretizado e viabilizado pelos países em relação a esses cinco documentos
que resultaram desse grande encontro da Rio-92.
Lembro aqui que foi realizado no Rio de Janeiro, de 13 a 19 de março, com a participação de 500
representantes de todo o mundo, o Encontro Rio+5.
Dele não participaram os Governos. O objetivo era
avaliar a implementação dos diversos compromissos
assumidos pela Conferência Rio-92. O documento
deveria sintetizar essas intenções e seria chamado
de Carta da Terra. Na verdade, seria o equivalente à
Declaração Universal dos Direitos do Homem, no
caso do meio ambiente.
A Carta da Terra não obteve o consenso dos
participantes, e, portanto, o documento não foi viabilizado. Pretende-se aprová-lo possivelmente no encontro da Organização das Nações Unidas que haverá no fim do mês, em Nova Iorque. O documento
se compõe de 18 capítulos preliminares e discute
pontos importantes, que só citarei, sem tecer considerações detalhadas: respeito à Terra e à vida; viver
sustentavelmente; estabelecimento da justiça, sem
discriminação quanto ao direito das pessoas à vida,
à liberdade e à segurança pessoal; recursos naturais, que merecem um capítulo; e o desenvolvimento
social.
São cinco itens importantes, mas que, lamentavelmente, não obtiveram consenso nas várias entidades não-governamentais que ali estavam. Numa
avaliação mundial, sintética e objetiva, poderíamos
dizer que as autoridades e especialistas de todo o
mundo criticam, na verdade, o pouco progresso em
relação à Rio-92.
Quero dar um exemplo claro. Os países ricos
não cumpriram a exigência básica de destinar 0,7%
do seu PIB para os países pobres. Assim, por não
terem cumprido a sua parte, não lhes cabe criticar os
países em desenvolvimento por não terem cumprido
algum acordo estabelecido naqueles documentos,
sobretudo nas duas declarações já referidas.
A Agenda 21 inclui uma série de recomendações
econômicas e sociais, e o que temos visto é que a pobreza mundial vem aumentando e as mudanças previstas no documento não estão sendo viabilizadas ou
cumpridas. Por exemplo, a Agenda 21 estabelece que
os países ricos repassarão tecnologia para os países
pobres e darão tratamento benevolente para a dívida
externa dos países. Pergunto: foi cumprido? Absolutamente, não foi! Mais uma dívida que os países ricos
contraíram com os países pobres.

Temos um dado ·mais importante. De acordo
com as mudanças climáticas, caros Senadores, ficou
estabelecido que, para o ano 2000, o índice de emissão de gases seria o mesmo de 90. Ora, já estamos
em 97 e ainda estamos longe desse índice. Só de
dióxido de carbono, que é produto dos meios de
transporte, estamos emitindo a cada ano 20 milhões
de toneladas, ou seja, de ao para cá, a temperatura
da Terra se elevou em 0,5 graus centígrados. Isso
significa dizer que, dos compromissos assumidos
pelos países ricos, nenhum ou quase nenhum foi rigorosamente cumprido. Portanto, há muito mais discurso que praticidade na implementação desses documentos.
Outro tema muito debatido naquela altura foi o
processo de desertificação que está ocorrendo no
mundo, onde 41 "'o dos solos estão em processo de
desertificação.
É, contudo, forçoso dizer que, embora a preocupação com o meio ambiente tenha aumentado,
hoje essa preocupação já não é tão abrangente
como há cinco anos, na Eco-92. Hoje a preocupação
maior do mundo é com o desemprego, com a gleba- lízação, com as novas variáveis.
O Brasil, por exemplo, durante o úHimo Encontro Rio+5, apresentou uma série de experiências
ecológicas bem-sucedidas implementadas por órgãos federais, estaduais e entidades não-governamentais. Além disso, uma série de programas importantes começou a ser viabilizada no Brasil nesses cinco
anos. Como primeiro Ministro do Meio Ambiente, no
Governo Itamar Franco, tive oportunidade de viabilizar uma série de programas, como o Programa Nacional da Biodiversidade, financiado hoje pelo Banco
Mundial; e o maior programa de florestas tropicais, o
Programa Piloto de Florestas Tropicais, que é também um prograrr)a financiado pelos países do G-7.
Em sua primeira etapa, um total de US$200 milhões
foram destinados 95% para a Amazônia e 5o/o para a
Mata Atlântica. São programas importantes que envolvem o zoneamento ecológico e económico, que
envolvem a implantação de florestas nacionais, que
envolvem realmente as experiências bem-sucedidas
dos vários povos da floresta; que envolvem, portanto, uma mudança radical do comportamento dos governos estaduais e municipais. Mas ainda estamos
no início. Estamos numa fase de implementação
desses programas, e o Ministério do Meio Ambiente
está aí, tocando e viabilizando esses programas.
Quero lembrar, também, que as Nações Unidas realizará, na última semana deste mês, um encontro com os governos. É uma avaliação desses
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cinco anos, uma avaliação, portanto, global daquilo
que realmente se realizou ou não se realizou. E, o
que é importante, a Comissão de Desenvolvimento
Sustentável da ONU deverá finalizar a Carta da Terra só em junho - vejam bem - de 1998, mas que só
será aprovada em Assembléia da ONU no ano 2000,
porque temos que fazer aquele mesmo processo
que se fez para a Rio-92: consulta aos governos, às
organizações não-governamentais, num processo
progressivo de aproximações sucessivas, o único
processo através do qual se pode chegar a um razoável consenso. Não tenho dúvida alguma.
O Presidente da República deverá estar presente na abertura, no próximo dia 23, em Nova Iorque. Se me perguntassem o que o Brasil realizou em
relação à Rio-92, eu diria que, de qualquer maneira,
tivemos avanços, pois elaboramos programas, traçamos algumas políticas, o Governa já tem até um ministério para cuidar desse assunto. Mas o maior
avança obtido foi a conscientização ecológica da sociedade.
Contudo, nos últimos cinco anos, surgiu uma
série de variáveis novas, como eu disse há pouca,
que passaram ao centro das preocupações: a problemática do desemprego, cujas soluções, muitas
vezes, entram em conflito com o esforço de preservação do meio ambiente pelo desenvolvimento sustentável.
Em face disso, sugiro que se faça uma reavaliação criteriosa dos documentos, para se verificar o
que não foi cumprido e por que não o foi, de tal forma que possamos, racional e realisticamente, sem
utopias ou ufanismos, programar, para o próximo
qüinqüênio, metas globais de âmbito mundial. Cada
Governo as cumpriria dentro das suas possibilidades. Temos que deixar de lado a expectativa utópica
de querer implantar tudo aquilo que foi aprovado na
Rio-92, sem considerar a existência ou não das condições necessárias para fazê-lo.
O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Coutinho Jorge, nesta oportunidade em que V. Exª faz
uma retrospectiva da Eco-92 e da Agenda 21, eu
não poderia deixar de fazer justiça ao trabalho de V.
Exª quando Presidente da Comissão da Eco-92, tendo sido designado para essa função pelo Senado
Federal - inclusive, tive a honra de ser o seu VicePresidente. Não posso deixar de testemunhar o trabalho profícuo, muito produtivo realizado pela Co-
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missão, sob a sua presidên::ia, na ocasião em que
reuniu, aqui em Brasília, todas as lideranças e segmentos da sociedade ligados à questão do meio ambiente e à defesa dos recursos naturais. Nessa oportunidade, quando trabalhamos juntos e sob a sua
presidência, V. Exª defendeu teses como a do desenvolvimento sustentável, a convenção da biodiversidade e tantas outras levantadas na Comissão. Eu
não poderia deixar de fazer justiça a V. Exª e dizer
que muitos desses trabalhas foram aproveitados.
Talvez o trabalho realizado por V. Exª nessa Comissão tenha levado o Presidente da República a escolhê-lo para Ministro do Meio Ambiente, uma escolha
muito feliz. Dos poucos avanços conseguidos pelo
Brasil, alguns foram conquistados quando V. Exª foi
Ministro do Meio Ambiente. Por dever de justiça ao
seu trabalho à frente da Presidência da Eco-92, faço
esse registro para que fique consignado nos Anais
do Senado Federal.
O SR. COUTINHO JORGE - Muito obrigado,
Senador Valmir Campelo.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE -Concedo o aparte a V. EJc!l, com muito prazer.
O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador Coutinho
Jorge, realmente, a tarde de hoje se inicia bem com
o pronunciamento_de V. EJc!l.l-!o;e é o dia mundialmente consagrada ao meio ambiente, portanto, à
qualidade de vida. E V. Exª, como ex-Ministro e
como Senador, realmente perfila-se entre os homens públicos que mais têm batalhado pelo desenvolvimento racional e auto-sustentável. Ontem mesma, denunciei, aqui da tribuna, alga profundamente
chocante que vem de encontro com sua tese. Dizia
eu que, no rio Paraná, que banha as águas de Mata
Grosso do Sul e de São Paulo, constrói-se hoje a
Usina do Porto de Primavera, com capacidade de
1,8 milhão de megawatts. É precisa, como disse V.
EJc!l, que os Governos tomem consciência da mesma
forma como a sociedade o está fazenda e se capacite melhor para atender às necessidades de um desenvolvimento racional, voltado para a melhoria da
qualidade de vida da população. A construção dessa
usina está alagando 200 mil hectares de terras sulmato-grossenses, levando centenas e centenas de
pessoas ao desemprego, pessoas que viviam ali do
fabrico de telhas e tijolos; há P.sse problema da argila; o projeto de impacto ambiental não está sendo
respeitado pela Companhia Energética de São Paulo. Em suma, são exemplos que mostram a propriedade do pronunciamento de V. Exª, quando alerta
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piiua a necessidade de os países ricos ajudarem os
países mais fracos. Isso absolutamente não está sendo cumprido. Digo eu: dentro do tenitório nacional, as
Unidades da Federação mais fortes devem olhar para
as mais riecessítadas e dar-lhes à devida compensação, zelando pelo desenvolvimento sustentável, pelo
meio ambiente e pela qualidade de vida. V. Exª diz que
a sociedade está avançando: concordo. Não são poucos os que defendem a tese de que, nos currículos escolares, haja, desde o ensino fundamental, uma disciplina voltada para a educação ambiental. E nos cursos
superiores, já nas Faculdades de Direito, urge que tenhamos, no meu humilde entendimento, uma cadeira
de Direito Ambiental. Cumprimento V. Exª, que, melhor
do que ninguém nesta Cas<~, tem autoridade para falar
de um assunto dessa envergadura
O SR. COUTINHO JORGE - Muito obrigado,
Senador Ramez Tebet.
Gostaria de fazer um pequeno comentário a
respeito das intervenções do Senador Valmir Campelo e do Senador Ramez Tebet.
Companheiro Valmir Campelo, não tenho dúvida de que aquela experiência vivida pelo Senado em
1991 e 1992, em que fizemos parte da Comissão,
teve um papel relevante. V. Exª dela participou com
tudo aquilo que conseguiu realizar. Realmente, a experiência que tivemos em todas as reuniões preparatórias, de âmbito mundial, talvez tenha me credenciado para ser indicado, naquela altura, Ministro do
Meio Ambiente. Vivenciamos, durante dois anos,
esse processo de forma intensa. Não tenho dúvida
de que foi um período importantíssimo para o Congresso, e para o Senado em especial.
Em relação ao que disse o Senador Ramez Tebet, lembro que qualquer projeto com implicação
ambiental - essa é uma legislação rigorosa - tem de
ter o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Se o
Relatório não for aprovado, está prevista uma série
de procedimentos que incluem a audiência da própria sociedade. Não sendo cumpridos, a obra pode
ser embargada. Isso é possível. Como Ministro, participei de vários atas desse tipo, e conseguimos reverter quadros equivocados como esse.
Temos que acabar com a mania de querer implantar projetas com impacto negativo sobre o meio
ambiente maior do que os seus benefícios. Por
exemplo, para se implantar uma hidrelétrica, é preciso que a sua capacidade de geração de energia elétrica traga para a comunidade um benefício maior do
que os prejuízos que ela acarretará em termos de
destruição do meio ambiente.
Vou dar dois exemplos realmente gritantes de
hidrelétricas brasileiras, sem intenção de minimizar a
sua importância.

A hidrelétrica de Tucuruí, que é a maior do Brasil, inundou uma área de 250 mil hectares e gera 4
milhões de quilowatts. A hidrelétrica de Balbina, no
Estado do Amazonas, inundou uma área do mesmo
tamanho e gera menos energia. Portanto, nesta última, não há uma relação lógica entre a área do espelho dágua, ou seja, entre o que ela destruiu e a· que
gera em termos de energia.
Em relação ao caso da hidrelétrica a que V.
Exª se refere, deve haver uma avaliação, e o Relatório de Impacto Ambiental tem de ser rigorosamente
cumprido, sob todos os aspectos, senão cabe o embargo da própria obra.
Para concluir, Sr. Presidente, pois o tempo já
está esgotado, quero dizer que tivemos avanços em
relação ao processo ambiental no Brasil, embora entenda que esses avanços poderiam ter sido muito
maiores. Contudo, as grandes nações não cumpriram os seu maiores compromissos em relação aos
países subdesenvolvidos. Espero que, a partir de
uma reavaliação que acontecerá no final deste mês
pelas Nações Unidas, em Nova Iorque, uma avaliação realista da implementação das teses da Rio-92,
possamos redefinir metas, programas e políticas em
nfvel mundial, face à nova realidade da globalização
do problema do desemprego, para que possamos,
daqui a mais cinco anos, ter uma variação mais positiva, alvissareira.
Portanto, reafirmo a importância dessa reunião,
porque trata-se de uma parada para reflexão, redefinição e fortalecimento de programas e políticas realísticas em favor das teses gerais consagradas pela
Rio-92, sintetizadas no desenvolvimento sustentado
em favor da humanidade.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. COUTINHO JORGE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Pontos para o Discurso
• Data comemorativa instituída em 1972 pela ONU.

a) Conferência Rio-92
- a realização da Conferência da ONU no Rio de Janeiro
foi o maior acontecimerrto do século, reunindo mais de 170 Delegações e 104 Chefes de Estado ou de Governo. Propôs uma
agenda de termos globais para reflexão. Definiu o Desenvolvimento Sustentável e propiciou a assinatura de documentos im-

portantes.
b) Conceito de Desenvolvimento SuS1enbivel.
-aparentemente, simples mas desperta controVérsias.
- significa usar racionalmente os recursos naturais, de forma a evitar oomprometer o capital eoológioo do planeta, ou seja,
aténder as necessida<les do- presente sem comprometer as possi-

----------------------~~~~~~~~~~~~~~~

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

190

=;

bilidades de a$ ge,"itções futuras atenderém as suas próprias necessidades.
- implica no uso de estratégicas concretas de desenvolvimento, capazes da permitir o uso ecologicamente seguro dos recursos de um determinado ecossistema, visando a satisfação das
necessidades básicas da população.
c) Documentos da Conferência.
- A Agenda 21: contém 115 programas, apresentados da
forma relativamente padronizada e tem como carat;terísticas dominante a circunstància de refletir o consenso geral e não ser um
documento de especialistas, mas sim de governos que, ao longo
de três anos, negociaram cuidadosamente cada um de seus parágrafos.
-A Agenda 21 representa o mais abrangente programa de
ação jamais acordado pela comunidade internacional, decorrente
de negociações realizadas no mais alto nível politico, em que se
destaca o compromisso explicito de integrar meio ambiente e desenvolvimento, deixando para o segundo plano as prioridades individuais dos diversos países, decorrentes de seus diferenciados
estágios de desenvolvimento. Na verdade, á um conjunto de estratégias que. se implementadas contribuirão para mudar a feição do planeta. Daí defesa da implementação da Agenda 21
como a grande solução para resolver os graves problemas ambientais deste mundo.
- A Convenção da Diversidade Biológica reconhece que o
objetivo da conservação da diversidade biológica e sua utilização
susten1ável baseia-se no valor intrinseco da diversidade biológica
e no potencial de seu aproveitamento do ponto de vista ecológico
e sócio-econõmíco. A implementação desses objetivos deve ser
feita de acordo com o princípio da soberania sobre recursos natu·
rais e de acordo com as políticas nacionais de meio ambiente, o
que constitui considerável avanço do Direito lntemacionai.
-A Convenção prevê a concessão, pelos países desenvolvidos, de recursos financeiros, novos e adicionais, necessários à
cooperação internacional para atingir o obíetivo comum de conservação e utilização susten1ável da diversidade biológica, de
modo a permitir aos países em desenvolvimento cobrir os custos
adicionais das medidas de in,plemerrtação das obrigações assumidas e lhes possibilitar beneficiarem-se das vantagens oferecidas pela Convenção. Para tanto, estabelece um mecanismo de fi·
nanciamento em bases concessionais ou de doação, provisoriamente no ãmbito do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF),
desde que retomiulado conforme dispõe a Convenção.
- A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima trata essencialmente da estabilização da emissão dos gases causadores
do chamado efeito estufa e da conservação e ampliação dos cha·
mados reservatórios e sumidouros de carbonos. É o caso das florestas, das áreas verdes, dos depósttos de combustíveis fósseis,
das áreas costeiras etc.
(+} Duas declarações:
Declaração do Rio
Declaração das Aorestas
d} O Encontro Rio + 5.
- realizado no Rio de Janeiro no período de 13 a 19 de

março deste ano com a participação de aproximadamente 500
representantes de todo o mundo. Não houve representantes de
governos.
- Objetivo: avaliar a implementação dos diversos compromissos assumidos na Conferência Rio-92.
- Documento do Encontro: deveria ser elaborado o documento Carta da Terra que seria o equivalente à Declaração Uni·
versai dos Direitos do Homem no caso do Meio Ambiente.
- a Carta da Terra não obteve o consenso dos partícipan·
tes e portanto não se tomou o documento oficial do Encontro._
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São 18 capitulas que trazem conceitos·gerais de pro1eção da v)da
e dos recursos naturais. _
- Principais pontos:
1 - Respeito à Terra e à Vida
Toda forma de vida possui valores intrínsecos, que devem
ser respeitados e cuidados, independente de qualquer utilidade
que possam ter para a humanidade.
2 - VIVer sustentavelmente
Promover e adotar modelos de consumo, produção e reprodução que respettem e protejam os direitos humanos e as capacidades regenerativas da Terra.
3 - Estabelecer justiça
Defendê-ia sem discriminação aos direitos das pessoas à
vida. à liberdade e à segurança pessoal, criando um meio adequado para o deserrvolvimento da saúde e da espiritualidade hu·

mana.
4 - Recursos naturais
Dividi-los eqüitativamente. protegendo o meio ambiente em
todas as nações, entre ricos _e pobres, homens e mulheres. garantindo o presente e o Muro das gerações. Internacionalizar ter
dos os custos ambientais. sociais e eoonômicos.
5 - Desenvolvimento social
Promovê-lo, desenvolvendo os sistemas financeiros que
criem e mantenham a susterrtabilidade da vida, erradicando a pobreza e fortalecendo as comunidades locais.
e) Avaliação
A Nível Mundial
-Técnicos e autoridades ambientalistas de todo o mundo
criticam o pouco progresso obtido a partir da EC0-92.
-Os países ricos não estão cumprindo a exigência de destinar 0,7"/o do seu PIB para os países pobres e nem estão cumprindo as convenções que foram assinadas.
- Na primeira parte da Agenda 21 constam recomendações sociais e econõmicas, mudanças nos padrões de consumo e
combate à pobreza. Os dados demonstram que a pobreza mun·
dia! vem aumentando, e não ocorreram as mudanças esperadas
no padrão de consumo.
.;.. No Brasil o Governo só criou a Comissão da Agenda 21
para o Desenvolvimento Susten1ável no dia 26 de fevereiro, às
vésperas do Encontro Ri0+5. Além disso não se tem tomado medidas concretas para efetivar os compromissos assumidos.
-A Agenda 21 estabelece também que os países ricos repassarão tecnologia para os pulses pobres e darão um tratamento benevolente para a dívida externa dos países em desenvolvimento. Isto não foi feito.
- Observa-se que algumas mudanças aconteceram, mas
são pontuais. sendo que muitos processos destrutivas continuam
em curso.
- Mudanças climáticas: na corrvenção ficou estabelecido
um compromisso geral de trabalhar para que no ano 2000 não
sejam superados os índices de emissão observados em 1990.
Hoje estamos longe disto: só de dióxido de carbono estamos emitindo a cada ano mais de 20 bilhões de toneladas de poluentes
(no Brasil 200 milhões). De 1980 para cá a temperatura do planeta já se elevou 0,5 grau centigrado.
-Segundo a ONU cerca de 41% dos solos estão em processo de desertificação. 60 mil km2 são desertificados a cada

--ano-:----

- Embora a preocupação ambiental tenha crescido em
todo o mundo. o desemprego a partir de 1992 passou a tomar-se
a preocupação principal. Além disso, 5 anos é muito pouco tempo
para que se tenha mudanças estruturais.
A Nível de Brasil:
-- Durante o Encontro Ri0+5 foram apreserrtadas as 113
-~_xperi_ênçjªs ~JQgi~_~m s~_ed_ic:;!a_s ~que envpJv~m_r~ur~

_
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de 1 t.ôlháo de dólares da iniciativa privada, das organizações
não-governamentais e do Govemo. Os 113 projetes foram selecionados entre 230 apresentados e atendem a quatro requisitos
de avaliação: sustentabilidade, replicabilidade, gestão em parceria e integração multisetorial.
- Acordo com o GEF do Banco Mundial para aplicar 30 milhões de dólares no Programa Nacional da Diversidade Biológica
{PRONABIO) que é dividido no Fundo para a Biodiversidade
{FUMBIO) e no Projeto de Conservação e Utilização Sustentável
da Biodiversidade {PROBIO).
-O Programa Piloto das Rorestas Tropicais {PPG-7) já
está financiando vários projetes na Amazónia e.na Mata Atlântica
O maior programa ambiental financiado pelo Banco Mundial-1• etapa, 200 milhões de dólares.

I} A Sessão Especial da ONU.
- A ONU realizará no periodo de 23 a 27 da junho uma
sessão-especial dedicada à avaliação global dos acordos internacionais da Rio-92.
- A Carta da Terra que deveria ser assinada no Encontro
do Rio+5 não foi concluída
- A Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU
deverá finalizar a Carta da Terra em junho de 1998 mas só será
aprovada na Assembléia da ONU do ano 2000, depois de consultar governos, organizações não-govemarnentais e empresários.
- Na sessão especial os governos serão chamados para
apresentar relatórios nacionais sobre realizações e deficiências
no cumprimento das obrigações assumidas durante a Rio-92.
- Sabe-se que o Presidente Fernando Henrique falará na
abertura da sessão. Mas não temos documento para enviar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de entrar
no tema objeto do meu pronunciamento, aproveito as
reflexões que o Senador Coutinho Jorge fazia sobre o
meio ambiente e o aproveitamento hidrelétrico. Esse
tema cada vez mais vai ganhar importância no Brasil
porque o nosso potencial hidrelétrico está caminhando
para o seu esgotamento. Praticamente, hoje só temos
potencial hidrelétrico na Amazônia, assim mesmo com
inundação de enonnes extensões de terra, muitas vezes comprometendo reseiVaS indígenas e, conseqüentemente, com baixa relação entre a superfície do lago
e a produção de energia elétrica.
Chegará o momento em que nós - quando falo
nós, refiro-me à sociedade brasileira - teremos que
responder a uma pergunta: para que queremos usar
nossa água disponível? Para produzir energia? Para
hidrovias? Para outros usos? Teremos que discutir a
questão da energia nuclear e outras formas de produção de energia.
Nesse caso, quero destacar, por exemplo, que
aprovamos aqui, nesta semana, terça-feira, um pedido
de empréstimo do Governo do Estado do Ceará, contraído junto ao Eximbank, no valor de, aproximadamente, US$47 milhões para produção de energia eóli-
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ca. Trata-se do primeiro projeto no Brasil para produção de energia eólica em escala industrial. Dois
grandes parques de geradores de energia a partir do
vento situados, um, na cidade de Paracuru e, outro,
em Camucim, ambos no litoral norte do Ceará, deverão produzir, os dois juntos, cerca de 50 megawatts
de energia Para que V. EJc!s tenham idéia, esse era
o potencial de Paulo Afonso quando iniciou a sua
produção de energia elétrica, com as suas primeiras
máquinas.
Esse é um campo novo, porque é uma energia
limpa, quer dizer, produzida a partir de um recurso
natural disponível, que não se esgota - embora tenha as suas limitações, porque, em primeiro lugar,
precisa ter correntes eólicas com um mínimo de velocidade - e que irá abastecer sistemas locais de
energia. Mas não deixa de ser uma forma de exploração, de produção de energia elétrica, digo melhor,
a partir de recursos naturais, o que, conseqüentemente, seria um dano ambiental. A tendência é que
essas máquinas, cada dia mais modernas e menos
caras, conseqüentemente mais acessíveis, o domínio maior na tecnologia, possam oferecer então uma
alternativa à nossa produção de energia.
Ninguém ignora que, no Brasil, estamos em uma
situação limite, em matéria de energia. Recentemente,
tivemos um blackout nas regiões mais industrializadas
do País e estamos vivendo em um limite perigoso,
mesmo considerando que, de 23 hidreiétricas que estavam com as suas obras paralisadas, o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso já reiniciou
obras em 18, elas têm um tempo para se efetivarem e,
conseqüentemente, ainda vamos ter alguns anos, se o
País crescer um pouco mais, de possibilidades reais
de racionamento de energia elétrica.
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex".

O Sr. Coutinho Jorge ~ Senador Lúcio Alcântara, no dia de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente,
V. Ex" aborda um ponto importante relacionado a
esse assunto, a revisão da matriz energética do
País. Hoje praticamente 90% da energia elétrica brasileira provém das hidrelétricas, as outras alternativas de energia são muito insignificantes, no entanto,
sem dúvida alguma, V. Ex" tem razão ao afirmar que
qualquer hidrelétrica nova gera também impactos
ambientais complicadores. No caso de Tucuruí, o
Governo Federal já definiu um grande estratégia: a duplicação de quatro para oito sem alterar realmente o
lago. A utilização de máquinas aumentará a sua capacidade de uma maneira excepcional, já é a maior do
Brasil e se aproximam de ltaipu, com oito milhões. O
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso já
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definiu essa estratégia de médio prazo, o que é um
avanço excepcional nesse campo.. Agora, ao lado
disso, cito também a utilização do gás natural. O
Brasil está importando gás natural, mas detém no
Estado do Amazonas, no Solimões, excepcionais jazidas de gás de urucum, e um estudo feito pelo Governo mostra que a partir de 1999 teremos oferta de
energia elétrica oriunda do gás natural para toda a
margem esquerda do Amazonas, ou seja, para os
Estados do Amazonas, de Rondônia, Amapá e Pará
Quatro Estados, portanto, serão beneficiados com
essa alternativa. O Governo brasileiro propõe um aumento na utilização do gás natural de 2"/o até 10%,
porque a média mundial é 25%, que é o ideal de
uma matriz energética global. Essa é uma energia
limpa, é uma energia que não causa realmente se- .
qüelas em reiação ao meio ambiente, como a eólica,
que é outra alternativa importante. O Brasil, no Nordeste, tem essa saída, como em outras_ Regiões.
Significa dizer que o Governo Federal está repensando e tomando decisões em relação a uma nova
matriz energética no País. Além da tradicional hidrelétrica, precisamos fortalecer as energias alternativas, como o Nordeste está fazendo nesse projeto
inovador. O gás natural será realmente fundamental
para o Estado do Amazonas, particularmente para
Manaus, e resolverá, de fonna definitiva, a questão
da ampliação de novas usinas, como o caso de Tucuruí, sem nenhum impacto ambiental, duplicando a
capacidade de oferta dessa energia Já fiz um pronunciamento detalhado sobre qual seria a matriz
energética da Amazônia para o ano 2005. O Governo Federal já desenhou e há, portanto, uma proposta lógica e clara Isso, realmente, é um avanço significativo desse setor. O Governo Federal, nesse ponto, está de parabéns, meu caro Senador, está pensando no futuro, está trabalhandlo no presente com
alternativas, com uma reformulação séria da matriz
energética O projeto a que V. Exª se refere para o
seu Estado é um exemplo que deve ser seguido por
várias Regiões brasileiras, que têm possibilidade de
utilizar essa energia limpa, que respeita o meio ambiente e é praticamente infindável. A natureza permite que ela seja utilizada de fonna infinita. Portanto,
V. Exª está de parabéns. Penso que o seu pronunciamento complementa o nosso, nesse dia importante em que estamos relembrando o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Meus parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador. V. E~ falou muito bem quando se referiu à
composição da matriz energética. O potencial hidre-
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létrico do Nordeste está esgotado. Recentemente o
Ministro Raimundo de Brito foi ao Ceará para assinar
um edital de concorrência pública do linhão que vai
ligar Tucuruí, Presidente Outra a Fortaleza, numa
obra de US$400 milhões.
No Sudeste també!'fl não há mais muitas possibilidades de construção de hidrelétrica de porte.
Resta a Amazônia, com todos os problemas decorrentes da construção de hidrelétricas, que são grandes lagos, e inundando reservas indígenas, florestas; enfim, vamos ter que decidir sobre isto: onde e
como obter a energia necessária para o crescimento
do País?
Recentemente, nós vimos aqui, uma vez que
cabe ao Senado Federal aprovar obras que interfiram nas reservas indígenas, como foi dura a aprovação de uma hidrelétrica que estava sendo construída
em Goiás.
Portanto, é importante que tenhamos bem pre·sente que, se não queremos a energia nuclear, se
não queremos a energia hidrelétrica que vá ocupar
grandes áreas indígenas e florestas amazónicas,
como e onde vamos obter essa energia?
V. E~ falou sobre o gás, que é uma gmnde alternativa, mas até hoje não conseguimos, no Brasil,
aumentar, sequer começar seriamente, o consumo
do gás como combustível para o transporte coletivo
urbano. Estamos com esse problema de poluição
nas grandes cidades e conseqüentemente com muitos danos ambientais, mas não conseguimos ter um
programa consistente, que fosse não um programa
pioneiro, mas um programa realmente de larga escala do consumo do gás como combustível para os
transportes públicos, os ônibus, o que seria rr.<Jito
importante.
Quero, agora, me referir a um problema que
também vem preocupando a sociedade brasileira: o
desabastecimento de vacinas no ãmbito do Ministério da Saúde.
Todos nós tomamos conhecimento pela imprensa de que há uma crise no abastecimento de
vacinas nos postos de saúde, como a tríplice, contra
a hepatite B e contra o sarampo. O Ministro da Saúde, ainda hoje, ocupou a rede de televisão, num programa matinal, para informar as providências que
está adotando no âmbito do seu Ministério, que passam por grandes reformulações no sistema de aquisição, distribuição e de controle de qualidade das vacinas.
Vimos há algum tempo que a chamada vacina
tríplice, contra difteria, tétano e coqueluche, produziu
efeitos tóxicos em várias crianças no Estado de São
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Paulo. O Ministro está adotando uma série de providências que visam dar maior segurança na utilização
dessas vacinas, bem como no controle de qualidade
e no processo de aquisição das mesmas, que tem
sido muitas vezes tumultuado por envolver grandes
somas e uma verdadeira guerra, nem sempre ética,
entre empresas e conglomerados industriais que desejam vender essas vacinas ao Governo brasileiro.
Para terminar, vou ler esta nota que o Ministério está divulgando, bastante esclarecedora e que
mostra a preocupação do Ministro Canos Albuquerque com o problema e as soluções que já encaminhou para resolver esta questão:
O Ministério da Saúde está normalizando o abastecimento de vacina tríplice no
País. Começou hoje a distribuição das 2,5
milhões de doses da vacina tríplice (DTP)
contra difteria, tétano e coqueluche, já aprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS). Entre 9 e 16
de junho estarão chegando outras seis milhões de doses compradas através do fundo
rotatório da Organização Panamericana de
Saúde (OPAS).
No total, o Ministério terá 11 milhões
de doses da tríplice (DTP) no mês de junho.
No próximo dia 20, o País estará recebendo
quatro milhões de doses, provenientes de licitação já concluída, e, até o dia 30, um milhão produzido pelo Instituto Butantan.
No dia 20 de julho, chegam mais dois
milhões de doses, que irão juntar-se a 1,6
milhão do Butantan, totalizando 3,6 milhões
naquele mês.
Até o final do ano, laboratórios indiano
e suíço irão repor as 11 milhões de doses
recolhidas ano passado, por apresentar nível de toxicidade acima do normal. Além disso, o Instituto Butantan garante o fornecimento mensal de um milhão de doses. Assim, o Governo Federal já pode fazer um
cronograma preciso de distribuição das vacinas até o final do ano. Para setembro, novembro e dezembro, estão assegurados os
dois milhões de doses mensais. Em agosto
e outubro, quando ocorrerá a Campanha
Nacional de Multivacinação, essa quantidade dobra: serão quatro milhões de doses
para cada mês.
O Ministério informa que, até o final do
ano terão sido compradas 36 milhões de doses da tríplice (DTP). Com essa quantidade, o

a

País terá em estôciue 12 milfi/ks mais do
que o necessário. "Teremos uma margem
de segurança para que a vacina tríplice não
falte", explica o Ministro Carlos Albuquerque.
Em relação à hepatite B, o Ministro da
8aúde faz questão de frisar que, pela primeira
vez na história do País, a vacina fará parte da
rotina de vacinação dos postos públicos de
saúde, vacinando um total de 3,5 milhões de
crianças menores de um ano. O Ministério espera que, até o dia 30 de junho, cheguem ao
País quatro milhões de doses adquiridas junto
. a QP~S.A libe@~o OÇ(lmmí depois dos testes de qualidade previstos para durar um mês.
Até o final do ano, o Ministério da saúde terá
comprado e distribuído 16 milhões de doses
de vacina contra hepatite B.
No que diz respeito ao surto de sarampo no Estado de São Paulo, o Ministério já
repassou 1,4 milhão de doses da vacina
anti-sarampo e um milhão de doses da tríplice virai (contra sarampo, caxumba e rubéola) para intensificação marcada para o dia
21. O Ministério também fornecerá 700 mil
doses da tríplice e 700 mil doses da vacina
Sabin (antipólio), que serão aplicadas durante a intensificação. Além disso, o Estado receberá R$ 2,6 milhões em seringas descartáveis e R$ 3,6 : · ~ ··
· ·~ :: ' '· -:.panha de
multivacinação ::c~ • -~ : _,; agosto e 18
de outubro.
O Ministro Carlos Albuquerque também anunciou a vinda ao País, entre 23 e 27
de junho, de três técnicos reconhecidos in·
temacionalmente para fazer uma avaliação
da metodologia utilizada pelo INCQS. A
preocupação com a qualidade das vacinas
liberadas para uso da população fez com
que o controle de qualidade do Ministério reprovasse, somente este ano, 14 milhões de
doses da DPT. Técnicos do Instituto de
Qualidade em Vacinas da Inglaterra e do
Instituto de Saúde Pública da Holanda e da
Organização Pan-Americana de Saúde irão
ainda verificar as condições de outros laboratórios, visando à descentralização dos testes de vacina no País.
Creio, Sr. Presidente, que, com esta informação, explica-se não só as razões dos problemas
de abastecimento de vacina que estamos enfrentando, como uma série de providências que o Governo, por intermédio do seu Ministro da Saúde,
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adota ·:10 séntido ·de garantir um estoque suficiente de
vacinas com a indispensável qualidade para serem administradas com segurança a nossa população.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cantara, o Sr. Gera/do Melo, 1 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 12 Secretário.
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Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cantara, o Sr. Rona/do Cunha Uma, 12 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.573-8, adotada
em 3 de junho de 1997 e publicada no dia 4 domesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis n2 s
8.112. de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de
setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2 2 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORE$
rrtulares

Suplentes
PFL

Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio

José Bianco
Edison lobão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Beni Veras

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB.

Epitácio Cafeteira

leomar Quintanilha
DEPUTADOS

r !tulares

Suplentes
PFL

Maluly Netto
Sérgio Barcellos

luiz Braga
Mauro Fecury

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Noel de Oliveira
Zé Gomes da Rocha

Sandra Mabel
Zaire Rezende
PSDB
A<· cio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PT/PDT/PC do B)

Ner•. , ·'lareira

José Machado
PMN

Basco F-rança
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 6-6-97 - instalação da Comissão Mista
Até 9-6-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 18-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 3-7-97- prazo no Congresso NacionaiSerá feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 1.558, de 1997, de 5 do corrente, encaminhando
dados referentes às dívidas dos governos estaduais
e municipais e do Distrito Federal, disponíveis naquele Órgão, tendo por base o mês de abril do corrente ano. (Diversos n2 31, de 1997)
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
aprovou, em reunião realizada nesta data, os Requerimentos n2 276, 294, 295, 304, 312, 313, 346,
350 e 381, de 1997, de autoria dos Senadores Artur
da Tãvola, Humberto Lucena e Antonio Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, José Bianco e
João Rocha, solicitando informações a Ministros de
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr!ls Senadoras, como Presidente do Senado não
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esperava nem desejava usar a tribuna nesta oportunidade.
Calar-me talvez fosse mais certo, mas não seria eu mesmo e muito menos seria o que de mim esperam os que confiaram em mim para presidir esta
Casa. Elegi-me Presidente do Senado numa disputa
democrática e eleitoral. Fiquei extremamente sensibilizado e grato a quantos confiaram no meu nome.
Entretanto, era do meu dever confraternizar-me
com todos os que votaram em mim, ou mesmo com
os que não votaram, para bem presidir esta Casa.
Foi o que fiz e é o que tenho feito durante todo este
período.
Daí por que todos são testemunhas do quanto
tenho sido provocado nesta Casa, como seu Presidente, e agora fora dela, numa atitude antiética, deseducada, deselegante e, algumas vezes, covarde,
pelo Senador Pedro Simon, que, no auge da sua inveja foi agora a um programa de televisão fazer,
como sempre faz, insinuações, demonstrando o ciúme doentio daquele que, não conseguindo se realizar, inveja os que se realizam.
Cabia-me, portanto, dar as satisfações devidas
ao povo brasileiro, através da tribuna que o povo
baiano me conferiu.
O Senador, no programa do jornalista Jõ Soares, teve um procedimento daqueles que sempre
gosta de utilizar, do monólogo, do diálogo de uma
boca só, tão próprio àqueles que têm dois ouvidos e
uma língua, mais para ouvir do que para falar; mas,
no caso dele, S. Exll utiliza a língua mais do que os
ouvidos, porque fala muito mais do que ouve. Daí
por que acho que o complexo de inveja que S. Exll
carrega não pode deixar de ter, como tem agora, a
resposta necessária.
Num programa, falou no meu nome, diretamente, 12 vezes, para não citar as vezes que falava em
outras pessoas que me são caras, ele que tanto se
queixa quando é agredido no seu lado familiar. Falou
de mim mentindo; mas falou mais, porque falou desta Casa. Ele, porque está aqui há mais tempo do
que eu, teria obrigação de zelar por ela tanto quanto
eu; mas não zela. Ele, aqui, quase que diariamente,
desmoraliza este Senado com as cenas pitorescas
do seu procedimento, pensando que distrai um público que lá fora o aplaude, mas que, na realidade, o
leva no ridículo. E o ridículo, já foi dito com muita
propriedade, é pior do que a desonra.
Disse de V. Exlls, e mais do que dizer de V. Exlls,
disse desta instituição, a que pertencemos, que ela
não tem autonomia, que os seus .correligionários também - não excetuou ninguém - fazem tudo o que o
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Presidente da República manda. Que o Senado não
tem personalidade. Diz isto e freqüenta este ambiente com tanta coragem e desfaçatez. Eu fiCo a me
perguntar se é justo que o Presidente da Casa saiba, ou veja, e não responda Não! Vieira já dizia que
é tão natural responder que os penhascos duros respondem e para as vozes têm eco. E a natureza fez
os mudos também surdos, porque se ouvissem e
não pudessem responder arrebentariam de dor.
Mas esta afronta ao Senado, Sr!s e Srs. Senadores, é fruto de quem aqui fala, reclama, grita, dorme, também, no plenário e nas comissões, mas não
se realiza. É fruto de quem luta para chegar à Presidência e não consegue. Por isso mesmo lutou,
quando aqui chegamos, em uma disputa com o Presidente José Samey, com o Senador lris Rezende, e
teve que desistir no meio do caminho.
Eleito o Presidente Samey, foram dois anos de
inveja, inveja que também se traduziu durante esse
debate, quando, aludindo ao ex-Presidente da República e Presidente desta Casa, que nos honra, fez insinuações falsas a seu respeito, visando, isto sim,
ele, que pretendia e mandava num Governo de atraso, em que liderou, dar a impressão de que o Presidente Samey vivia atrás da emenda que cria o Senador vitalício. Não, sobre a emenda do Senador vitalício, que tramita nesta Casa, recebi um pedido, no
Gabinete da Presidência, para que impedisse ao
máximo que ela andasse, do Presidente José Sarney, que tem o favor popular, onde quer que se encontre, para chegar aqui e não precisa, para representar o seu povo, de cargo de senador vitalício. O
que se queria era, através do Presidente Samey, dar
um lugar ao presidente do atraso, já que não lhe deram a pensão que pedira.
Eu não sei, mas, na realidade, a única verdade
do Senador Pedro Simon, nesse programa, foi quando ele se disse um sofredor. É, V. Exll, Senador, é
um sofredor! Tenho pena! Tenho pena, e qualquer
pessoa sensata há de ter pena de quem procede
como V. Ex" ao longo da vida. Ainda há, a despeito
da sua idade, tão próxima da minha, esperança de
melhorar. Creio que V. Ex" pode melhorar.
Não sei se V. Exll me agrediu mais, se foi ao
Presidente Fernando Henrique, se foi ao Senado ou
se foi à g~mática. V. Ex" foi um grande agressor,
nesse programa, da gramática. Quando o faz aqui,
fica em casa; mas, quando V. Exll o faz na televisão,
o Brasil inteiro toma conhecimento. Tome mais cuidado com a gramática.
V. Ex" também mentiu quando disse que o Presidente Fernando Henrique ia usar baionetas. Nunca
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o Presidente fez essa arirriiação,' e v. Exª, que se diz
tão seu amigo, fala no passado de união e aqui o critica tanto! Mas, tantas vezes que pode, vai a Palácio
e gosta de aparecer lá atrás, o que, na sua idade, já
não fica bem - ou à frente, ou ao lado, mas nunca
atrás.
O Presidente Fernando Henrique não disse
que utilizaria baionetas; ao contrário, o que quis dizer é que as baionetas não devem ser usadas e, por
isso mesmo, não devem os que querem procurar os
meios da ilegalidade para obter o poder usá-los,
para que não se volte a um passado de baionetas ou
não, mas que não se deseja mais que a ele o País
retome.
Sr. Senador, V. Exª sabe, e a toda hora tem
dito sobre o referendum; que o Presidente deve
mandar a emenda do referendum. O Presidente
não pode, legalmente, mandar a emenda do referendum. Isso é uma atribuição das duas Casas do
Congresso- uma leitura a mais sobre o assunto não
lhe fará mal. Daí por que entendo que V. Exª luta
tanto para ter mais assessores no seu gabinete.
V. Exª insinuou que o ex-Presidente do meu
Partido não fica no seu posto. Quem não ficava no
posto era o seu Chefe, o ex-Senador, ex-Presidente
e sempre Embaixador Itamar Franco. Desse, realmente, Portugal não tem saudades, porque não
exerceu a embaixada, como V. Exª bem o sabe, e
não está exercendo a da OEA.
Quero dizer a V. Exª que quem não pode se orgulhar dos seus filhos não deve criticar os pais que
têm orgulho dos seus. Não sei se é o caso de V.
Ex", se pode ou não, mas eu tenho orgulho do meu
filho, que é um homem público de qualidades excepcionais e que tem dado provas ao Brasil da sua competência. O Deputado Luís Eduardo Magalhães não
pode ser tratado como V. Exª o tratou. Trata-se de
um Parlamentar, de um ex-Presidente da Cãmara
dos Deputados, de um Líder, e V. Ex'! não pode tratá-lo como o tratou num programa de televisão; deve
respeitá-lo. V. Exª, que tanto cuida do respeito aos
seus familiares, já foi vítima de tantas injustiças e
teve, aqui mesmo, a minha solidariedade.
Mas, de tudo isso, o que V. Exª teme mesmo é
a derrota que se aproxima; V. Exª teme a derrota
que se aproxima no Rio Grande do Sul, senão V.
Exª não teria bajulado tanto o seu entrevistador, que
é um homem de mérito. O jornalista Jô Soares é um
homem de mérito; mas nunca, naquele programa,
em tempo algum, Jô Soares ficou tão acanhado com
a sua bajulação. Não se faz isso. Aí sim, V. Exª desmerece o Senado da República. Um Senador não

JUNHO DE 1997

car:-

procede assim; um Senador tem a dignidade do
go que exerce.
É o que V. Exª sempre faz. V. Exª ataca o Sr.
Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo: 'O Lula não podia
:norar em casa dada pelos outros. O Lula não podia
tér essa pensão imoral". Mas ninguém pode negar
que o Lula é um baita cara. É o seu estilo, mas não
é o estilo de um Senador que quer engradecer o
nome do Senado.
Vamos prestigiar a nossa instituição, usando a
linguagem apropriada em toda parte. Não é esse o
desejo do Senado e nem da opinião pública brasileira, que quer as suas instituições fortes, e não que os
seus componentes venham diminuí-la com uma
atuação menos competente.
A derrota deve se aproximar, porque V. Exª,
em vez de cuidar do Rio Grande do Sul, cuida de um
gênero patético, histriônico, pensando que pode enganar o povo por todo o tempo, usando esta tribuna
a todo o momento e enganando a população do seu
Estado. V. Exª deve é trabalhar pelo Rio Grande do
Sul, defender os seus interesses, lutar pelo povo
gaúcho, juntar-se ao -governador que V. Exª não
gosta, mas que, sendo do seu partido, deve ter o
seu apoio. Trabalhe mais pelo Rio Grande do Sul,
para que lá não seja julgado ultrapassado. O povo
do Rio Grande do Sul quer um Senador que lute
pelo seu Estado, e todos os Estados precisam de
homens que lutem por eles.
Deixe de invejar até mesmo os seus colegas
de representação. Vejo como V. Exª fica triste com o
êxito de qualquer colega, mas isso é da sua formação. Melhore, ha temj:JO para tudo, há tempo para
melhorar também.
Goethe dizia que a ignorância em ação é a pior
coisa que pode acontecer ao cidadão. Temo que,
pela ignorância, pelos assuntos da sua terra que V.
Exª não defende, amanhã V. Exª venha a sofrer alguma derrota; mesmo V. Exª fazendo o que faz comigo, vou sofrer muito, até porque os seus ataques
me estimulam. Talvez V. Exª tenha sido o principal
artífice da minha vitória para Presidente do Senado.
Tenho até que ser grato a V. Exª.
De modo que, trabalhe mais pelo Rio Grande
do Sul, lute por sua terra.
Veja que a inveja corrói. Como um tubo de ferro que é corroído todo o tempo, a inveja corrói também por dentro as pessoas. V. Exª está sendo corroído pelo sentimento da inveja.
Melhore. Há tempo, na vida, para tudo. V. Exª
há de ter, certamente, o apoio de quantos aqui se
encontram.
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Mas V. Exi honre a instituição a que peiterice, ·
e não acuse, como vem acusando os seus colegas,
sem exceção de um só, quando diz que o Senado
cumpre as ordens do Planalto sem nem sequer discuti-las. Está na gravação. E, se V. Exª duvidar, posso mandar passar para os Srs. Senadores.
Acho que eu não poderia deixar, depois de tantos ataques, depois de tantas perfídias de V. Exi
contra a minha pessoa, contra a do ex-Presidente
Samey, contra a do Presidente Fernando Henrique,
de quem V. Exª diz ser tanto amigo, de dizer: - eu
não mando no Governo Fernando Henrique; não
mando, não quero mandar, não posso mandar. Sou
um cidadão que quer servir ao meu País, até porque, quando está em choque qualquer interesse do
meu Estado com o do Presidente da República, fico
com o meu Estado, coisa que V. Ex'! não é capaz de
fazer. Ponho o meu Estado acima de tudo. Quero
que V. Exª ponha o Rio Grande do Sul acima de
tudo. Defenda o Rio Grande do Sul, que está precisando do trabalho de V. Ex!. Faça uma Bancada de
três, e não de dois. Use até a sua maldade em favor
do seu Estado, mas não use a sua maldade contra o
Senado da República, ao qual V. Exª pertence.
Devo dizer a V. Ex'! que eu não desejaria jamais descer da Presidência, a que fui elevado pelos
meus Pares, para um debate desse tipo. Mas não
poderia deixar de fazê-lo, cumprindo até o meu compromisso com aqueles que me colocaram na Presidência do Senado. V. Exª foi injusto com o Presidente do Senado, o que seria pouco, mas V. Ex• foi, sobretudo, injusto com esta Casa, que não merece o
que V. Ex" disse.
Corrija-se, para poder ser um dos nossos. Muito obrigado.
O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex'! um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Permito.
O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador
Antonio Carlos Magalhães, não poderia a liderança
do seu partido, o Partido da Frente Liberal, deixar de
prestar-lhe a solidariedade que V. Exi merece, porque recebeu acusações e agressões de um companheiro, de um colega nosso, o Senador Pedro Simon, através de um programa nacionalmente assistido.
Esta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, certamente é a casa dos Estados, mas é também urna casa
de amigos, onde deve pairar a compreensão, a amizade, o respeito, a lhaneza, a civilidade e a cidadania. Pois
bem, não sei exatarnente qual é a preocupação do Senador Pedro Simon com nosso Partido, que votta s meia
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ironiri; embora. ténha· há pOuCoS diifu elogiado uma
decisão de sua executiva. Talvez S. Ex" tenha esquecido de que foi graçaS à Frente Uberal e ao PFL
que houve Aliança Democrática, que ensejou a
transformação do regime brasileiro de autoritário em
democrático com a presença do Presidente José
Samey na Presidência da República; talvez tenha
esquecido que foi através do PFL e de sua ação que
S. Ex" pôde incorporar em seu currículo as funções
de Ministro do Estado da Agricuttura. Nada mais resta senão prestar em nome da Bancada do seu Partido integral, total, completa e absoluta solidariedade.
V. Exª não merece ignomínias.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Agradeço a V. Exi até porque sei que, quando o Senador quis me ofender, quis também ofender ao meu
Partido - e fez questão de juntar outros companheiros do méu Partido a suas ofensas.
Mas Ortega y Gasset dizia "como podem as
rãs falar sobre o mar se sempre viveram no brejo?"
Confesso que essas coisas nos irritam, mas também
nos estimulam a lutar e a continuar servindo ao País,
como vimos servindo, desinteressadamente, para
que o País encontre um rumo, não o do atraso, a
que serviu o Senador Pedro Simon, mas o do progresso e do desenvolvimento.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exime permite?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy- Presidente, Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Ex'!, ao vir à tribuna
hoje, realiza um debatede grande importãncia para
a vida do Senado. Assisti à entrevista do Senador
Pedro Simon. Percebi que sua entrevista foi tão interessante, que Jô Soares elogiou, não por causa das
considerações alogiosas que o Senador Pedro Simon fez a ele. V. Exª sabe perfeitamente que Jô
Soares é uma pessoa de extraordinário talento. V.
Exª mesmo, quando compareceu ao seu programa,
também o elogiou, teve essa atitude. Inclusive V. Exª
foi bem tratado e deu uma entrevista extremamente
interessante, à qual me lembro ter assistido. V. Exi
fala do sentimento de pai, dizendo algo que acredito
que é importante para o Senador Pedro Simon. Eu
diria a S. Exª, como amigo, que a maneira como se
referiu às cincos pessoas que tão grande influência
têm exercido sobre o Presidente da República poderia ter sido melhor se, ao invés de dizer "o filho do
Presidente Antonio Carlos Magalhães", tivesse dito
"Deputado Luís Eduardo Magalhães". V. Exª se referiu ao sentimento de um pai. Certamente o Senador
Pedro Simon compreenderá esse sentimento. O Se-
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nador Pedro Simon, por outro lado, observou algumas coisas que são verdadeiras, entre tantos assuntos. É fato que nesta Casa - digo isso como Senador membro do Bloco da Oposição, pois somos
minoritários, e isso é normal na democracia - não
tem sido fácil para os que estão na Oposição enfrentar a maioria tão forte que o Palácio do Planalto
comanda hoje no Congresso, sobretudo no Senado
Federal. Que o PFL, que V. Exª, que o Deputado
Luís Eduardo e o Embaixador Bomnausen, o Deputado Inocêncio Oliveira e outro personagem do PFL,
cujo nome já me lembrarei, exercem extraordinário
poder de influência sobre o Presidente da República
é um fato do cotidiano, que temos observado desde
que o Presidente assumiu, desde que o Presidente
fez a sua opção pelo PFL. V. Exª disse que não
manda tanto. Mas lembro-me, Senador Antonio
Carlos Magalhães, quando há pouco mais de um
ano V. Exª fez um discurso importante nesta Casae V. Exª não era Presidente -, dizendo, sim, que de
fato se sentia no poder. Isso V. Exª mencionou lembro-me vivamente- desse mesmo lugar. V. Exª
talvez esteja no auge do exercício de sua influência
sobre os destinos da Nação, o que é mérito seu.
Mas é uma verdade. Acredito que o Senador Pedro
Simon quis ponderar <J'':!e, na sua história, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, durante algumas décadas, seguiu caminhos que nem sempre foram os mesmos que percorrem os atuais integrantes do PFL - inclusive, já esteve mais próximo do
que hoje daquilo que o Senador Pedro Simon muitas vezes defende. Então, acredito que o Senador
Pedro Simon disse algumas coisas importantes
para a reflexão do Presidente Fernando Henrique.
Quem sabe, V. Exª nos esclarece algo importante,
que, confesso, eu não sabia. Eu tinha a impressão
de que o Presidente poderia, sim, encaminhar a
proposta que trata do referendo. Mas sabe V. Exª
que essa é uma questão menor, porque, se o Presidente Fernando Henrique se convencesse da argumentação do Senador Pedro Simon de que seria
bom o referendo, de que ele realmente pode unificar o País - proposta que, inclusive, teve a simpatia
de V. Exª e do Deputado Luís Eduardo Magalhães, poderia, perfeitamente, solicitar ao seu Líder de
Governo na Câmara dos Deputados que subscrevesse e apresentasse a proposta de referendo. E
eu cumprimentaria efusivamente Sua Excelência
por isso. V. Exª também mencionou outros assuntos, inclusive referentes ao meu Partido, mas não
quero abusar do tempo de aparte, então sobre esse
tema depois falarei.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Eu queria pedir licença a V. Exª para prorrogar por cinco minutos a Hora do Expediente, para que possa terminar o seu pronunciamento.
O Sr. Pedro Simon- V. Exª me permite, Sr.
Presidente?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Dentro dos prazos.
O Sr. Pedro Simon - Eu apenas diria à Presidência que deve fazer a prorrogação pelo tempo que
for necessário para S. Exª falar o que acha que
deve, como espero que me propicie, depois, a oportunidade de responder às importantes manifestações
aqui feitas. Penso que isso é evidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sabe V.
Exª, Senador Pedro Simon, que a Presidência não
tem autoridade para, por conta própria, modificar o
Regimento.
O Sr. Pedro Simon - É só ouvir o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não,
não é só ouvir o Plenário, é cumprir o Regimento. A
prorrogação está feita e o orador que se encontra na
tribuna aceitou que fosse por cinco minutos.
O Sr. Pedro Simon- Mas, nobre Presidente, o
orador que ocupa a tribuna está falando há 25 minutos e acho que se quiser falar por mais uma hora,
tem o direito de falar por mais uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não, S.
Exª não tem esse direito, Senador Pedro Simon. Solicito a V. Exª que permita à Presidência conduzir a
sessão de acordo com o Regimento.
Solicito ao orador, Presidente Antonio Carlos
Magalhães, que conclua o seu discurso.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Senador Eduardo Suplicy, sabe V. Exª da estima
que lhe tenho, mas sabe também que em qualquer
Congresso do mundo a maioria é a maioria, porque
é a vontade do povo expressa pelos seus representantes, seja na Câmara, seja no Senado.
Acolho, como sempre, com muita simpatia, os
seus apartes, mas pensei que V. Exª viria me agradecer o fato de eu não ter, por motivos éticos que continuarei a manter, tratado do que o Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva me disse no dia 18 de dezembro, na casa do
Dr. Mareio Thorriaz Bastos- e comuniquei a V. Exª na
época -, a respeito do Senador Pedro Simon.
Eu sou ético. Conversas particulares são particulares, mas não foi nada lisonjeiro.
Sr. Presidente, o meu interesse é prestigiar o
Senado. Não seria eu que, na Presidência do Congresso e do Senado, viria querer diminuir esta Casa
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perante o povo brasileiro. Estamos num momento
significativo da vida política e parlamentar; temos
que fazê-la cada vez maior para enfrentar inclusive
os maldizentes que, contra esta instituição, a cada
dia querem difamá-la, criar um ambiente que não é o
próprio.
Esta Casa e a Cãmara dos Deputados são instrumentos legítimos do povo brasileiro e, como tal,
não podem ser diminuídas aos olhos da opinião pública, sobretudo pelos seus integrantes. Daí por que
lanço o apelo a quantos aqui se encontram para fazermos um trabalho em defesa do nome e da moralidade política, administrativa e, também, do Legislativo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
pede a palavra para uma explicação pessoal?
O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra para,
no mesmo tempo que o Presidente falou, ter o direito
de responder, Sr. Presidente. Creio que isso é o
bom-senso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exi
tem assegurada a palavra por cinco minutos, para
uma explicação pessoal.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder do PMDB, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jader
Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Presidente da Casa entendeu ser
do seu dever deixar a Presidência do Senado para
tratar das considerações feitas pelo Senador Pedro
Simon. Se o fez, Sr. Presidente, despindo-se de sua
condição, situação de igualdade tem o Senador Pedro Simon.
Assisti à entrevista do Senador Pedro Simon.
Tenho reparos, até, a fazer a ela, mas considero que
é um direito seu, como homem público e como político, fazer as considerações que fez no programa de
televisão, como faz o Senador Antonio Carlos Magalhães, também com o direito de vir à tribuna, apesar
de, na minha opinião, achar que não deveria tê-lo
feito, porque é Presidente da Casa e deveria ter encontrado instrumento mais adequado para reparar
as considerações feitas pelo Senador Pedro Simon.
Nessa situação, estão em pé de igualdade os
Senadores Antonio Carlos Magalhães e Pedro Simon.
E, como Líder do PMDB, exijo que V. Exª prorrogue a

sessão, pelo mesmo prazo, para dar oportunidade
ao Senador Pedro Simon de se defender das considerações do Senador Antonio Carlos Magalhães, em
que pese ressaltar que não endosso integralmente
as considerações feitas por S. Exª no programa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O sentimento de justiça que V. Ex" procura expressar com
suas palavras tem, evidentemente, a simpatia desta
Casa e da Mesa.
O Presidente, entretanto, não é o autor do Re-·
gimento, que fixa hora- V. Exª, por favor, escute o
que a Presidência tem a dizer - para o início da Ordem do Dia e permite à Mesa prorrogar a sessão, o
que já foi feito, assegurando, entretanto, ao orador
citado o direito de falar imediatamente, em explicação pessoal, por cinco minutos, conforme determina
o art. 14, VI.
O Senador Pedro Simon, entretanto, está inscrito como orador, e já estava inscrito. Está assegurada, portanto, a palavra ao Senador Pedro Simon.
No momento em que a sua vez chegar para ser chamado, a tribuna estará inteiramente à sua disposição
e a Mesa assegurará a S. Exª o tempo que assegurou ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Além
disso, a Mesa faculta ao Senador Pedro Simon os
05 minutos previstos no Regimento, de acordo com
o art. 14, inciso VI.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. JADER BARBALHO - (fora do microfone)- V. Exª pode prorrogar o tempo destinado ao
Expediente, sem nenhum prejuízo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Jader Barbalho, ligue o seu microfone para que
todos possamos ouvi-lo.
O SR. JADER BARBALHO - V. Exª pode
prorrogar sem nenhum prejuízo.
Ouviremos o Senador Pedro Simon como ouvimos atenta e respeitosamente ao Senador Antonio
Carlos Magalhães, e, posteriormente, V. Ex'! poderá
dar início à Ordem do Dia.
V. Ex~ pode fazê-lo. É bom para esta Casa É
bom que V. Exi faça isso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Evidentemente que a Mesa não tem o menor interesse em
evitar que o Senador Pedro Simon ocupe a tribuna
ou impedir que o faça.
A decisão que a Mesa adotou até agora foi
pautada no Regimento. Entretanto, a Mesa concorda
em que a entidade soberana desta Casa é o seu
Plenário.
-
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Em primeiro lugar, quero consultar o Plenário
se concorda em apreciar, em examinar a proposta
que acaba de ser feita pelo Senador Jade r Barbalho.
Isto é, se a Mesa está autorizada a deixar de cumprir
o Regimento para cumprir uma determinação especial do Plenário. Se o Plenário entender que a Mesa
pode assim proceder, então sim, consultarei sobre a
proposta do Senador Jader Barbalho.
O SR. BERNARDO CABRAL - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO - V. Exõ' pode
prorrogar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Já a
prorroguei, Senador Jader Barbalho.
Consulto o Plenário ...
O SR. JADER BARBALHO - V. Exõ' pode
prorrogar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Já prorroguei, Senador Jader Barbalho!
O SR. JADER BARBA LHO - V. E~ pode
prorrogar. Se não fosse o Senador Antonio Carlos
Magalhães, V. E~ prorrogaria, se fosse S. E~ que
tivesse pedido. Mas como o Senador Antonio Carlos
Magalhães é o Presidente da Casa...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sugiro
ao Senador Jader Barbalho que mantenha a calma.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JADER BARBALHO - V. E~ pode
prorrogar.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
V. Ex" haja de acordo com a vontade da Casa para
que os outros mantenham a calma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Jader Barbalho, tenho um grande apreço por V.
E~. como sabe. Tenho deveres, entretanto, para
com a Presidência do Senado Federal, cuja dignidade tenho, neste momento, por alguns instantes, a
responsabilidade de resguardar. Uma das exigências do meu dever, neste momento, é o de determinar a qualquer um aqui presente que respeite a Presidência do Senado Federal.
Estamos numa Casa democrática. A vontade
da maioria, se não for um instrumento democrático
de decisão, não sei qual é. Acredito que se a maioria
se manifestar, seja qual for a sua decisão, que todos
teremos optado pelo caminho democrático.
O SR. JADER BARBALHO .- Não é questão
de maioria.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ouço

V.

E~.

O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com tranqüilidade. Esta é uma Casa política. Evidentemente, em
função do que aqui assistimos, inclusive um desserviço que o Presidente· do Senado fez, porque a resposta poderia ser politica tal como foi política a entrevista a um programa de televisão, não necessariamente usando a tribuna e criando este clima, mas
em função disso, acredito que a Mesa tem que entender que a questão política está acima da Ordem
do Dia. A prorrogação é algo profundamente democrático, porque é necessário que a Casa e a opinião
pública, de imediato, ~enha o posicionamento do Senador Pedro Simon. E evidente! Até porque não está
ferindo o Regimento se fazer isso; e mesmo que tivesse, se fosse o caso, o Plenário, :1essa hora, poderia superar o Regimento. V. Exõ' tem o Regimento
a seu favor, prorrogando a sessão e dando a palavra
ao Senador Pedro Simon.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral
para contraditar.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que V. E~ atravessa um instante de muita
dificuldade. Mas nenhuma liderança se afirma pela
omissão.
Eu quero, em primeiro lugar, indagar de V. Exª
qual foi a qualidade em que o Senador Antcnio Carlos Magalhães usou a tribuna, porque soube que
houve uma cessão do Senador Ronaldo Cunha lima
no seu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - É verdade.
O SR. BERNARDO CABRAL- Se houve esta
cessão, Sr. Presidente, V. Ex" está se comportando
da maneira mais correta possível, dando os 05 minutos para explicação pessoal e garantindo o mesmo
tempoao orador que ~s.tivesse inscrito.
Fora disso, Sr. Presidente, vamos ter paciência
nesta Casa. O eminente Senador Jader Barbalho, a
quem tanto admiro e respeito, deu uns dois gritos e
um murro aqui nesta: mesa, Sr. Presidente, que acho
não é por aí o caminho que devemos_seguir.
O SR. JADER BARBALHO - E porque eu estava com o microfone desligado, foi por isso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por isso
eu lhe pedi para ligá-lo, Senador.
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O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre
Senador Bernardo Cabral, V. Exª tem a palavra assegurada.
O SR. BERNARDO CABRAL - De modo que,
Sr. Presidente, o que eu queria é dizer que o Senador
Antonio Cartas Magalhães não usou da tribuna usando
as suas prerrogativas de Presidente, senão S. Exª teria
feito, dai, pelo tempo que bem desejasse. O que quero
é me solidarizar com V. Exª pela forma como está, regimentalmente, conduzindo a matéria Daria a impressão, se não tivesse havido a cessão, por parte do Senador Ronaldo Cunha Lima, que o Senador Antonio
Carlos Magalhães tivesse usurpado o Regimento, o
que não é o caso. E, se não é o caso, Sr. Presidente,
use da autoridade que V. Exª está usando- e muito
bem -para fazer cumprir o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Desejo
deixar claro que o Senador Antonio Carlos Magalhães ocupou a tribuna como Senador e não como Presidente do Senado Federal. (O Presidente está com
a palavra.) Em segundo lugar, neste momento, o
Presidente do Senado Federal está sentado nesta
cadeira presidindo a sessão.
Se algum dos Srs. Senadores puder assessorar a Mesa e me indicar em que dispositivo do Regimento eu posso basear a decisão de prorrogar agora a sessão e dar a palavra ao Senador Pedro Simon, eu o farei.
_
O SR. SEBASTIAO ROCHA - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
vai indicar o dispositivo regimental?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Quero colocar o
meu tempo à disposição do Senador Pedro Simon.
Sou o quarto inscrito, o próximo portanto. Sugiro a V.
Exª que ceda-lhe o espaço.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há
necessidade de V. Exª ocupar a tribuna para esse
fim. V. Exª pode dirigir-se ao Senador Pedro Simon
e fazer a permuta do seu tempo. V. Exª é o orador
que falará após a Ordem do Dia.
Se algum dos Srs. Senadores puder indicar à
Mesa o dispositivo regimental em que se basearia a
autoridade da Mesa para prorrogá-la agora e dar o
tempo ao Senador Pedro Simon, eu o farei.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SR! MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Só
posso dar-lhe a palavra, Senadora Marina Silva, se
V. Ex~ me indicar um artigo do Regimento. Fora disso a palavra, pela ordem, só depois que a Presidência concluir.
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O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Vou levantar uma questão relativa ao Regimento, Sr. Presidente, já que a discussão é de grande dimensão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exª a
levantará quando a Presidência tiver concluído.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Estou pedindo a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
terá a palavra, pela ordem, quando a Presidência
terminar de se manifestar sobre o assunto.
A decisão, então, é esta: a Mesa vai ouvir a
opinião do Plenário se este concorda.•.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Exª não
pode fazer isso e nem o Plenário - e estou comportando-me com a maior isenção, preocupado com
essa questão -, porque estou vendo que a solicitação do eminente Senador Líder do PMDB é no sentido de que V. Ex~ ouça o Plenário. Há uma disposição clara no Regimento, que vou ler, porque V. Exª
inclusive concitou o Plenário a fazê-lo.
No art. 412, inciso 111, que trata Dos Princípios
Gerais do Processo Legislativo, o princípio basilar
que nos orienta, diz:
Art. 412.
111 - impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de Plenário, ainda que unânime, tomados ou não mediante voto;
Mesmo que o Plenário todo decidisse contra o
Regimento, V. Exª tem o Regimento acima dessa
decisão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
acolhe a ponderação de V. Exª, e consulta o Senador Pedro Simon se deseja falar para explicação
pessoal, por 5 minutos, assegurada a V. Exª a sua
inscrição após a Ordem do Dia.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, apenas digo a V. Exª que nunca vi, na história desta
. Casa, uma fato igual a este. O Senador falou por um
determinado tempo, e espero que me seja dada a
oportunidade para respondê-lo. Esses 05 minutos,
agradeço a V. Exª, mas prefiro não usá-lo, já que a
sociedade está sabendo que fui impedido de falar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex•
não foi impedido de falar. Não sou o autor do Regimento desta Casa. V. Exª está inscrito e falará no
momento em que for chamado a fazê-lo, conforme
manda o Regimento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu desejo colaborar coiTl V. Ex", Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra o Senador José Eduardo Outra. para uma
questão de ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLC!C:O-SE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, já que
estamos falando tanto no Regimento, nele é previsto
que a Ordem do Dia se inicie uma hora após o início
da sessão. Se houver um orador na tribuna, S. ExB
deve ser avisado e prorrogado o tempo da Hora do
Expediente, para que o mesmo possa concluir o seu
pronunciamento. Só que isto pode ser feito às
15h30min. Esta comunicação foi feita ao orador que
estava na tribuna, o Senador Antonio Cartas Magalhães, às 15h50min. Então, não vamos, neste momento, nos pegar em filigranas regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Quer V.
Exi! formular a sua questão de ordem, nobre Senador José Eduardo Outra?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, solicito, não da forma que a Mesa estava colocando, se o Plenário concordar, que a Mesa desrespeite o Regimento... Porque não é nesses termos; a Mesa já havia desrespeitado, sem consultar
o Plenário. Solicito que a Mesa consulte o Plenário
para saber se concorda em prorrogar a Hora do Expediente, para que o Senador Pedro Simon possa
usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - A prorrogação da Hora do Expediente é atribuição da Presidência, que já a exerceu.
Ouço o Senador Humberto Lucena, para, em
seguida, passarmos à Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO LUCENA {PMDB-PB. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o nobre Senador Roberto Freire colocou bem a questão. Estamos aqui numa sessão genuinamente política. Falou, dentro das suas atribuições, o Presidente da Casa, como Senador da República, o Sr. Antonio Cartas Magalhães. O Senador,
agora, quer ouvir também o Senador Pedro Simon,
para que S. Exi! tenha o direito de defesa.
Eu daria a V. ExB a solução regimental. Qual
seria? V. Exi! anuncia a Ordem do Dia e todos os Líderes assinariam um requerimento, adiando todas
as matérias, pois todas são adiáveis. E, então, de
imediato, falaria o Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Em outras palavras. V. Exi! sugere que eu cumpra o Regimento, como pretende a Mesa, anunciando a Ordem do
Dia; se as Lideranças pedirem e o Plenário concordar
com o adiamento, isso será feito. Portanto, isso não de-

pende da Presidência O que depende da Presidência é cumprir o Regimento, como vou lazer.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ron~ldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
OF/FG N2 309/97
Brasília, 3 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana {PTIMT), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória nº 1.511-11, de
28 de maio de 1997, que 'Dá nova redação ao art.
44 da Lei nº 4.n1, de 15 de setembro de 1995, e
díspõe sobre a- proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências'.
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, Fernando Gabeira, Líder do PV.
O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O ofício
lido vai à publicação e a Presidência designa o Deputado Gilney Viana para integrar, como suplente, a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
Medida Provisória n2 1.511-11, publicada em 30 de
maio de 1997, de conformidade com o expediente
que acaba de ser lido.
_ Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 12 -Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 101, DE 1997- COMPLEMENTAR
Regulamenta a candidatura à reeleição dos
ocupantes dos cargos de Presidente da Repúb)ica,
Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
Prefeitos Municipais e dos respectivos Vices, dispõe
suas campanhas eleitorais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os ocupantes dos cargos de Presidente
da República, Governadores de Estado e do Distrito
Federal, Prefeitos Municipais e respectivos vices,
poderão ser candidatos à reeleição, uma só vez, nos
termos da Constituição, sem que tenham que se desincompatibilizar dos respectivos cargos.
Art. 2º Suas campanhas eleitorais obedecerão
à legislação eleitora! em vigor às disposições desta
Lei e às Instruções que, para a sua execução. vie·
ram a ser baixada pelo Tribuna! Superior Eleitoral.
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SEÇÃOI
Do uso dos bens públicos na campanha eleitoral
Art. 3º Os candidatos à reeleição, de que trata
esta lei, não poderão, desde o registro das respectivas candidaturas:
I -utilizar para fins eleitorais, sem ressarcimento dos respectivos custos, veículo, embarcação e
aeronave pertencente ao património público;
11 - participar de solenidade públicas de inauguração de obras de seus respectivos governos,
manifestando-se para pedir votos para si ou para terceiros, ou aludir à condição de candidato;
III -valer-se de prédios públicos para· a realização de reuniões de qualquer modo relacionadas com
suas candidaturas;
IV - conferir prêmios, condecorações, diplomas, insígnias ou qualquer honraria de caráter público a pessoas, entidades ou instituições que tenham
colaborado ou venham a colaborar, de qualquer forma, com suas candidaturas;
V - Participar de programas de rádio ou televisão, fora do horário eleitoral gratuito salvo quando, a
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de pronunciamento inquestionavelmente urgente, relevante e característico das funções que exercem, para comunicados de reconhecida importância;
VI - Divulgar propaganda institucional dos respectivos governos de que constem frases, Slogans,
dísticos, distintivos ou símbolos que, a critério da Justiça Eleitoral, possam ser associados à condição de
candidato;
VIl - Receber em audiência, homenagear ou
participar de solenidades públicas em que estejam
presentes pessoas que tenham financiado ou venham a financiar as respectivas campanhas;
VIII - Participar- de qualquer outra atividade,
ato ou iniciativa que seja vedada aos demais candidatos, ressalvadas as permitidas na presente lei.
§ 1º O ressarcimento dos custos pelo uso de veículo, embarcação ou aeronave oficial será feito mediante tabela discriminativa que será enviada, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao registro da candidatura,
à Justiça Eleitoral que, pelo órgão competente, a tomará
acessível aos partidos com candidatos registrados.
§ 2º o recolhimento das importâncias a serem
ressarcidas será comprovado semanalmente perante a Justiça Eleitoral, na forma das Instruções que
para esse fim, vierem a ser baixadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 32 a proibição de participar de solenidades públicas a que se refere o inciso 11, não inclui a simples presença do candidato ao ato ou solenidade oficial de ina~
guração, desde que não aluda à sua condição de candidato, na hipótese de pronunciamento público.
§ 42 a divulgação de propaganda institucional e
os pronunciamentos em cadeia de rádio ou televisão

pelos ocupantes dos cargos de que trata esta lei dependem de prévia consulta à Justiça Eleitoral que se
pronunciará, pelo órgão competente, no prazo de 24
horas autorizando-os ou não.
SEÇÃO 11
Das normas de conduta ética
Art. 4º Os candidatos de que trata esta lei não
poderão sob pena de cassação das respectivas candidaturas, baixar atos que impliquem na outorga de
permissões concedidas pelos respectivos governos
a pessoas, entidades ou instituições que, de ~ual
quer forma, participem, financiem ou venham f~nan
ciar as respectivas campanhas.
§ 12 Os meios de comunicação não podem divulgar entrevistas, declarações ou notas of~iais fi~das
pelos candidatos à reeleição, que aludam a condçao de
candidato, fora das normas e condições previstas na legislação em vigor, para todos os dema!s candidatos. .
§ 2º Quando participarem de v1agens ou sol.emdades oficiais, em decorrência de seus respectiVOS
cargos, ficam os candidatos à reeleição de que; ~rata
esta lei, proibidos de convidar, para que se ut1hzem
dos veículos, embarcações ou aeronaves do poder
público, pessoas que, direta ou i~dire~mente, tomem parte de suas campanhas eleitorais, como auxiliares colaboradores ou financiadores.
§ '32 Os ocupantes de cargos em comissão, ou
titulares de funções públicas, em todas as esferas d~
governo, que pªrtiçipem dªs_ campanhas dos candidatos à reeleição, deverão se afastar de s~us cargos, sem remuneração, entr:_ a data do reg1stro das
candidaturas e a proclamaçao dos resultados pela
Justiça Eleitoral, sob pena de demissão e pagamento de multa equivalente ao quíntuplo do valor percebido dos cofres públicos.
SEÇÃO III
Da fiscalização
Art. 52 a Justiça Eleitoral colocará à disposição
dos partidos e fornecerá cópia aos que o requererem, das planilhas de custo encaminhadas pelos
candidatos à reeleição, relativas ao valor do ressarcimento pelo uso de veículos, embarcações ou aeronaves de propriedade pública.
Parágrafo único. Da mesma forma, dará c~
nhecimento da comprovação dos valores ressarcidos, semanalmente, aos Partidos que o requererem,
de forma ocasional ou permanente.
Art. 6º A Justiça Eleitoral poderá determinar outros mecanismos de fiscalização das proibições contidas nesta lei, através de Instruções específicas
que, para esse fim, forem aprovadas pelo TSE.

204

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SEÇÃOIV
Disposições Gerais

Art. 72 Os que tenham participado do financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos à
reeleição a que se refere esta lei, não poderão contrair empréstimos, serem beneficiários de permissões de serviços concedidos ou firmar contrato com a
Administração Pública e instituições públicas, no período entre o registro dos respectivos candidatos e a
posse dos que vierem a ser eleitos, exceto quando
se tratar de contratos de adesão ou de caráter uniforme que não impliquem em qualquer forma de privilégio.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, devendo ser regulamentada por Instruções do Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 30
(trinta) dias.
Art. 9º Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação

Se vier a ser aprovada pelo Senado Federal a
Proposta de Emenda Constitucional que faculta a
reeleição do atual Presidente da República, Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Prefeitos
Municipais, e seus respectivos Vices, o Congresso
Nacional 'terá entre quatro e cinco meses para regulamentar as respectivas campanhas eleitorais, além
de ter que dirimir as eventuais dúvidas quanto à desincompatibilização que, em nosso entendimento
pessoal, não se faz necessária, nos termos da própria Constituição.
Entendo, contudo, que a legitimidade do princípio constitucional da reeleição, se aprovado, não
pode merecer qualquer forma de contestação, uma
vez que o § 9º do art. 14 remete à lei complementar
a especificação dos casos de desincompatibilização
que não estejam explicitamente previstos no texto
constitucional. Parece-me fora de dúvidas que à norma jurídica de igual hierarquia devem também ser
remetidos os casos em que a desincompatibilização
não se faz necessária. Este é o escopo do art. 1
deste Projeto.
Sou dos que acreditam que não serão simples
disposições legais e nem mesmo a reconhecida e
proficiente vigilância da Justiça Eleitoral brasileira,
cuja isenção, equilíbrio e elevação de critérios nunca
foram postos em dúvida, que vão dar transparência,
evitar abusos e assegurar a igualdade de condições
entre os postulantes dos cargos de que são titulares
os aluais ocupantes e os que aspiram a sucedê-los.
Tão ou mais importante do que isso, serão o amadu-
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recimento do eleitorado do País, a vigilância e as diligências dos meios de comunicação e, sobretudo o
respeito às 'iormas éticas por parte dos candidatos.
Isto, no ent<"~to, não nos exime da necessidade de
termos um marco legal que discipline alguns dos
mais ostensiV<::<:> aspectos relacionados com o abuso
dos bens públicos, a conduta ética, a lisura dos. financiamentos e a faculdade da Justiça Eleitoral e.
dos partidos exercerem o seu papel institucional.
Todos sabemos que tramita na Câmara projeto
do eminente Deputado Mendonça Filho, autor da
Proposta de Emenda da reeleição, com o objetivo de
atender à exigência dessa regulamentação. Com a
sua reconhecida operosidade e competência, o ilustre representante de Pernambuco na Câmara tem a
inquestionável primazia e a incontrastável precedência política para ser o autor da proposta de regulamentação. Alia a isso, seus inquestionáveis méritos
como parlamentar atuante e atento às exigências da
realidade nacional. Sua previsibilidade é digna de
elogios e de nosso apreço. Não pretendo, sob pena
nenhuma hipótese, disputar-lhe o direito e menos
méritos da iniciativa Tanto que, em, face dessa circunstância, evitei até mesmo consultar sua proposta.
Não pretendo mais do que suscitar o debate e
a opinião do Senado para matéria que urge e não
pode ser protelada. Acredito que, ao apreciar todos
os aspectos desta proposta, a douta Comissão de
Constituição e Justiça e, em seguida o plenário, estarão firmando posição e dirimindo dúvidas sobre a
própria preliminar que o projeto encerra em seu art.
12 , aceitando ou rejeitando a tese de que a lei complementar é o instrumento legal adequado para esclarecer, sem possibilidade de contestação, que os
candidatos à reeleição podem disputar um novo
mandato, sem a necessidade de se desincompatibilizarem dos cargos que ocupam.
Por outro lado, é possível que uma ou outra
das sugestões dos demais artigos, possam ser
eventualmente acolhidas pela comissão de Justiça,
o que seguramente simplificaria a tramitação nesta
Casa, na hipótese de sua incorporação, pela Câmara, ao projeto do Deputado Mendonça Filho.
Julgo de meu dever deixar explícito que não tenho outro propósito que o de evitar que o tempo termine por frustrar o desejo de todos de que o Congresso e o Senado deliberem de forma ponderada,
aprofundada e equilibrada sobre uma questão que
inaugura, sem dúvida, uma nova etapa na evolução
política brasileira, por sua relevância, interesse e seu
caráter inovador.
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Sala das Sessões, 5 de junho de 1997.- Senador Guilherme Palmeira (PFUAL).
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA CONSTITUCIONAL N2 16, de 1997
Dá nova redação ao§ 52 do art. 14,
do caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29,
ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 12 O §52 do art. 14, o caput do art. 28, o
inciso 11. do art. 29, o caput do art. 77 e o art. 82 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.14...................................................

§ 52 O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
"Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Govemador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo turno, 5e houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano
subseqüente, observado, quanto ao mais, o
disposto no art. 77.
"Art. 29. .. .............................................
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras
do art. 77 no caso de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores.
"Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de

outubro, em primeiro turno: e no ·úitimo domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.
•Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em
primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição."
Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 102, DE 1997- COMPLEMENTAR
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. A inelegibilidade para os mesmos
cargos, prevista no art. 12 , III, a, e IV, a, desta Lei Complementar, não se aplicará aos
Governadores e Prefeitos eleitos regularmente a partir de 2002.
Parágrafo único. Nas eleições regulares que forem realizadas até o ano referido
no caput deste artigo, os Governadores e
Prefeitos eleitos para um mandato subseqüente poderão retomar ao cargo a partir do
dia seguinte à proclamação do resultado
pela Justiça Eleitoral."
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Emenda Constitucional que permite a reeleição para os detentores dos cargos de Chefe do Poder Executivo nos três níveis da Federação, em que
pese ter promovido uma profunda mudança no processo eleitoral brasileiro, não revogou, contudo, a
Lei Complementar nº 64/90, ainda que parcialmente,
concluíram festejados constitucionalistas. pátrios.
A omissão do § 5 2 do art. 14 do texto constitucional, modificado pela referida Emenda, da previsão
de afastamento definitivo dos Governadores e Prefeitos de seus cargos para concorrerem a um novo
mandato na eleição subseqüente fica suprida pelo
comando constitucional contido no § 92 do citado ar-
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tigo, o qual remete à lei complementar os outros casos de inelegibilidade que o constituinte preferiu deixar à regulamentação do legislador ordinário.
A lei complementar a que alude o supracitado
§ 92 do art. 14 da Constituição é a vigente Lei Complementar n2 64/90, conhecida como Lei de Inelegibilidade, que dispõe sobre todos os casos de inelegibilidade relativa, que são aqueles que podem ser removidos mediante a desincompatibilização do ocupante do cargo eletivo.
De acordo com a opinião de insignes juristas
brasileiros, a nova regra constitucional da reeleição
apenas transmuda a inelegibilidade absoluta dos
Chefes do Poder Executivo em inelegibilidade relativa, podendo, agora, tais autoridades, sob o novo pálio constitucional, serem reelegíveis, desde que se
afastem definitivamente de seus cargos, conforme
determina o art. 12 da LC n2 64/90.
Não obstante essa inelegibilidade relativa de
Governadores e Prefeitos, sugerimos que a remoção
desse obstáculo à adoção em sua inteireza do princípio da reeleição possa ser efetivado por etapas.
Com esse intuito, propomos que não se aplicará a regra da inelegibilidade na forma prevista no art.
12, III, a, e IV, a, da CL n2 64/90, para os Governadores e Prefeitos que concorrerem aos mesmos cargos
nas eleições regulares que se realizarem a partir de
2002. Desse modo, aos Governadores eleitos a partir de 1998 .e aos Prefeitos, a partir de 2000, serlhes-á concedido legalmente o direito de concorrerem à reeleição no exerclcio do cargo.
Aditamos, ainda, uma proposta de transição
enquanto vigorar a regra de desincompatibilização
para a reeleição de Governadores (eleição de 1998)
e Prefeitos {eleição de 2000), permitindo que os reeleitos retomem ao cargo no dia seguinte à proclamação do resultado pela Justiça Eleitoral, propiciando,
desse modo, a retomada antecipada do programa de
governo aprovado pelo eleitor.
Propomos, assim, com essas duas medidas, a
progressividade na liberação do instituto da desincompatibilização.
Primeiro, na eleição maior de Presidente da
República, admitindo que a democracia brasileira já
dispõe de mecanismos de defesa capazes de garantir um pleito limpo e democrático. Depois disso, avaliadas as distorções, corrigidos os rumos e aperfeiçoado o processo, a extensão a Governadores e
Prefeitos do direito de disputarem a reeleição no
exercício de seus cargos.

Pois tememos que a implantação do modelo,
de uma vez, tumultue o processo impedindo que se
possa ter uma correta avaliação do todo, notadamente nos Estados mais pobres, onde a força do
Governo é mais acentuada e os meios de comunicação se apresentam mais vulneráveis a pressões.
Quando os critérios e limites de ação do governante, em campanha pela reeleição, estiverem definidos e quando a sociedade se apresentar claramente aparelhada para acompanhar o desempenho
dos candidatos nesse novo contexto, que se permi. ta, então, a permanência do governante, em qualquer nível, disputando a reeleição no exercício do
cargo.
Nem tanto ao céu nem tanto ao mar, adverte o
precavido.
Rnalmente, entendemos que oferecer a possibilidade de reeleição a governantes é manifestação
de maturidade política. Acolhemos e aplaudimos a
tese como democrática e contemporãnea. Mas,
nem por isso, liberamo-nos da preocupação e, porque não dizer, da responsabilidade com o seu sucesso.
Esse é, portanto, o objetivo que nos anima a
apresentar este projeto e que esperamos seja acolhido pelos dignos· repreSentantes dos Estados da
Federação.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1997.- Senador José Agripino - Elcio Álvares - Valmir
~mpelo - Jáder Barbalho - Hugo Napoleão Júlio Campos - Romero Jucá -José Roberto Arruda - Carlos Patrocínio - Leomar Quintanilha Marluce Pinto - José Alves -'- Jonas Pinheiro - Regina Assunção - Emília Fernandes - Lucídio Portella - Antônio Carlos Valadares - Wilson Kleinübing - João França - Romeu Tuma - Gérson Camata - José Bianco - Flaviano Melo - Guilhenne
Palmeira- Ronaldo Cunha Lima - Joel de Hollanda
- Gilvan Borges - Teotônio Vilela Filho - Geraldo
Melo- Freitas Neto- Ernandes Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N2 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, ele acordo com o artigo
... 14, § 9!.!,_dª-. Co!l_stituição Federal, casos
de inelegibilidade, prazos de cessação e
determina outras providências
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 103, DE 1997- COMPLEMENTAR

Modifica o Art. 52 da Lei nº 9.069, de
30 de junho de 1995, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 62 da Lei nº 9.069, de 30 de junho
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 6º O Presidente do Banco Central
do Brasil submeterá ao Conselho Monetário
Nacional antes do início do último mês de
cada trimestre civil, programação monetária
para o trimestre seguinte, da qual constarão,
no mínimo:
I - ·························································
11 - ·····················································-·

lll - anexo contendo a explicitação do
modelo, das hipóteses e das variáveis utili·
zadas na elaboração da programação, especialmente das taxas de juros nominais e
reais projetadas, dos fatores que deverão
expandir e contrair a base monetária, dos índices de PIB e de inflação esperados;
IV - informações e explicações sobre
os desvios verificados entre as taxas de juros nominais e reais projetadas e as observadas nos quatro trimestres anteriores, assim como sobre os desvios entre os agrega·
dos projetados e os verificados nos quatro
trimestres anteriores;
V - impacto esperado da programação
monetária sobre:
a) as principais taxas de juros na economia, especialmente sobre as taxas de juros incidentes no financiamento da dívida
pública interna, nos setores económicos domésticos, particularmente na agricultura e indústria;
b) a evolução do nível geral de preços,
do nível de emprego e da produção e renda
agregadas;
c) o desempenho setorial esperado da
economia, especialmente quanto à geração
de renda e de emprego nos setores produtivos e de comércio externo;
d) o lastro do Real e o impacto das
emissões de Real programadas em face das
reservas intemacionais, conforme art. 3º
desta Lei; e
e) os fluxos líquidos de capitais internacionais na economia nacional.
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§ 12 Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária
será encaminhada, até o dia 15 do mês anterior ao início do trimestre a que se ,·efere, à
Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal, que terá prazo de 15 dias a
contar do recebimento da programação para
emitir o seu parecer.

§ 72 Sem prejuízo das sanções legais
cabíveis aos titulares do Banco Central do
Brasil, do Conselho Monetário Nacional e do
Ministério a que se subordinarem, a inobservância do prazo referido no parágrafo 1º
deste artigo importará na suspensão imediata da execução da programação monetária .
anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional.
§ 82 Caso ocorra o previsto no parágrafo anterior:
a) não se aplicará o disposto no parágrafo 62 deste artigo;
b) a programação monetária somente
será examinada pela Comissão de Assuntos
Económicos se acompanhada de Mensagem Presidencial na qual figure justificativa
sobre a inobservância do prazo referido no
parágrafo 12 deste artigo. •
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em centrário.

Justificação·
Com a adoção do Plano Real, em meados de
1994, coube ao Senado Federal examinar e emitir
parecer sobre a programação monetária que, trimestralmente, o Poder Executivo deve submeter ao
Congresso Nacional. Com efeito, a lei que instituiu o
referido plano de estabilização determina o envio da
programação, após aprovação pelo Conselho Monetário Nacional, à Comissão de Assuntos Económicos
do Senado que deverá oferecer parecer ao Congresso Nacional para, no prazo de 1O dias, manifestar-se
aprovando ou rejeitando a matéria.
Sem dúvida houve um avanço institucional no
tratamento dado a uma das questões mais relevantes da vida econõmica nacional, qual seja, a programação da oferta de moeda e crédito na economia.
Todavia, há algumas lacunas graves na norma. Em
primeiro lugar, inexiste determinação de prazo para
o envio da matéria pelo Poder Executivo à Comissão
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de Assuntos Económicos do Senado, e por conseguinte, ao Congresso Nacional.
Assim, no exercício passado, constata-se que
o expediente do Banco Central relativamente à programação do 22 trimestre data de 1O de maio; a do
32 trimestre, data de 30 de julho e a do 42 trimestre,
de 19 de novembro. Ou seja, na prática, tem ocorrido um retomo à antiga função homologatória do
Congresso Nacional sobre a política monetária do
Governo.
Em segundo lugar, nas programações monetárias enviadas ao Congresso Nacional constata-se
uma enorme escassez de informações, porquanto
circunscrevem-se às requeridas pela referida lei.
Em terceiro lugar, inexiste sanção sequer aos
titulares das instâncias do Poder Executivo responsáveis pelo pronto envio do citado documento ao
Congresso.
Assim, o projeto que ora submetemos à consideração dos senhores congressistas visa a corrigir
essas distorções, para que, de fato, o Poder legislativo tenha uma atuação tempestiva e eficaz sobre a
questão monetária e, conseqüentemente, sobre a
política económica. Na forma proposta, o Poder Executivo enviará a programação ao Congresso Nacional até o 152 dia do mês anterior ao início do trimestre a que se destina; a Comissão de Assuntos Económicos do Senado terá o prazo de 15 dias, após o
recebimento da programação, para emitir o seu Parecer e, finalmente, a enviará ao Congresso Nacional que continuará tendo o prazo de 1O dias para deliberar pela aprovação ou rejeição. A proposta não
altera, portanto, as demais condições de tramitação
que ora vigoram, mas assegura um mínimo de tempo hábil para a devida apreciação.
Por fim, para o caso de não envio da programação pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, em tempo hábil, a proposta contempla, além das
sanções legais cabíveis aos responsáveis pelo descumprimento da lei, uma sanção com implicação
executiva rigorosa: determina a suspensão imediata
da execução da programação monetária anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional. O exame
da programação encaminhada fora do prazo regular
somente será realizada pela Comissão de Assuntos
Económicos do Senado se acompanhada de Mensagem Presidencial que justifique o atraso.
Submeto o presente projeto de lei ao exame
dos ilustres pares, na expectativa de contribuir para
o aprimoramento das normas e da relação harmoniosa entre os poderes da República.
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Sala das Sessões, 5 d.e maio de 1997. SeriadorJáqer_Barbalho.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI

N2

9.069, DE 29 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e
os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências.
CAPÍTULO li
Da Autoridade Monetária
Art. 62 O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária para o
trimestre, da qual constatarão, no mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
11 - análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 12 Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal.
§ 22 O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do
seu recebimento.
§ 32 O Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum da programação monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 42 Decorrido o prazo a que se refere o § 22 ,
deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data
de rejeição.
§ 62 Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central
do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.
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(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 17, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n" 382, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 17, de 1997 (n2
1.435/96, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a doar estoques públicos
de alimentos, nas condições que menciona,
tendo
Pareceres favoráveis, sob n% 272 e
273, de 1997, das Comissões:
- de Assuntos Econômicos; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235, Inciso 11, letra "d", do Regimento
Interno.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº17, DE 1997
(Nº1.435/96, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza o Poder Executivo a doar
estoques públicos de alimentos, nas condições que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a
doar, em partes, estoques públicos de alimentos,
aos governos de Angola, de Cuba, de Moçambique

º
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e da Namíbia, até o montante de vinie mi!"toneladas
para cada um desses países, mediante proposta
conjunta dos Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil da Presidência da República.
Art. 2" A proposta de que trata o artigo anterior
será instruída com informação relativa à localização,
à safra e às condições de qualidade do produto.
Parágrafo único. Visando ao bom desempenho
da gerência dos estoques, serão doados, preferencialmente, os produtos com maior risco de perda de
qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassificação por ocasião da lavratura do termo de entrega.
Art. 32 As despesas r'elativas ao transporte dos
produtos doados, ao ponto em que forem colocados
à disposição dos governos interessados até seu destino final, correrão à conta destes.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hem 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 1997
(Tramitando e-m conjunto com o Projeto de
Resolução n2 43, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n• 368, de 1997)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 41, de 1997, de autoria do
Senador Bernardo Cabral, que acrescenta
dispositivo à Resolução nº 69, de 1995, do
Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
de suas respectivas autarquias, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
Relator: Senador Esperidião Amin.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lida a seguinte:
EMENDA N" 1-PLEN
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 17
da Resolução nº 69, de 1995:

- -- -·Ar-t--:-17 ..•:::......:.•.•....••••....••~ ...••~.: .•••••
§ 12 ........................•...........................
a) .........................................,..............
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b) ...........................•......•..•.•.....•..•......
c) -.... -...•.. --•.•••..••..•••.......•..•. --...••...••..•
d) ----.•.•.......•...•....•.....•.•...•••....•...••...•..

§ 22 ···••••••··•••··•···········••····•·····••···•···•···
§ 3° O Banco Central do Brasil encaminhará trimestralmente à Comissão de Assuntos Econômicos relatório descritivo das
operações registradas no sistema centralizado de liquidação e custódia, a que se refere
o parágrafo anterior, contendo a quantidade
de títulos, preço unitário e deságio negociado em cada operação. •
Justificação

Essa emenda pretende dar maior transparência ao processo de negociação dos títulos estaduais
e municipais, informando o Senado Federal periodicamente sobre a situação do mercado.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1997.- Senador Abdias Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Discussão em conjunto do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, com emenda, a matéria sai da Ordem do Dia, juntamente com o item 3,
nos termos do art. 348, Inciso III, in fine, do Regimento Interno.
É o seguinte o item com discussão encerrada,
·
anteriormente citado:

-a-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 1997)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 43, de 1997, de autoria do
Senador Lúcio Alcãntara, que acrescenta
dispositivo à Resolução n° 69, de 1995, e dá
outras providências,tendo
Parecer favorável, proferido em Plená-'
rio, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador EsperidiãoAmin.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hem 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 78, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n2 1.052, de 1996 art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n2 78, de 1996, de autoria
do Senador João França, que dispõe sobre
a remissão de créditos tributários federais de
pequeno valor, tendo
- Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador Geraldo Melo, em substituição
à Comissão de Assuntos Econômicos, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
(Em virtude de adiamento)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 389, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea b do art. 279 do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão
do Projeto de Lei do Senado n2 78, de 1996, que dispõe-soore a-remiSSãode créditos tributári~s federai~
de pequeno valor, para que o mesmo seJa reexaminado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Justificação
Recente levantamento realizado pela Secretaria da Receita Federal sobre a remissão focalizada
no projeto, independentemente de se referir a um
único devedor, poderá, em tese, totalizar
R$382.536,00. Isto porque não é incomum que uma
mesma pessoa seja devedora de mais de um ou até
de todos os tributos referidos, ou seja IRPJ, IRPF,
IRF, IOF, 11, e IE.
Sendo que cada crédito a ser recebido é de valor até 10.000 UFIR (R$9.108,00) e de R$9.000,00,
no substitutivo do Senador Geraldo Mello, e atingindo fatos geradores ocorridos até 1991, inclusive,
multiplicando-se o total de tributos (7), pelo valor individual do crédito, (R$9.108,00, ou R$9.000,00), e,
ainda, pelo núlllero de exercícios atingidos pela remissão (6), teríamos o total de R$ 382.536,00 ou
R$378.000 (se aprovado o substitutivo), por contribuinte devedor.
Por essas razões, apresentamos este requerimento, a fim de que a matéria seja minuciosamente reexaminada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
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Sala l:tas Sessões, 5 de junho de 1997. -Senador Vilson Kleinubing - Senador José Eduardo

Outra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retoma à Comissão de Assuntos
Económicos, para o reexame solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Hã sobre a mesa, requerimento do nobre Senador Gerson Camata, que deixa de ser considerado, porque solicitava o adiamento da discussão dos
itens 1, 2 e 3 da pauta, que já foram apreciados pela
Casa. Eram matérias que se encontravam em regime de urgência e não podiam ser adiadas.
Por cessão do nobre Senador Humberto Lucena, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Ex'! dispõe de 50 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diz um provérbio
chinês que "o homem sofre, e sofrer faz o homem
pensar, pensar toma o homem culto; ser culto ajuda
o homem a viver. •
Realmente, tenho sofrido muito. Nesses meus
40 anos de vida pública, praticamente vivi no campo
da oposição. Sofri muito, refleti muito e acredito, Sr.
Presidente, que se há algo que a minha consciência
me diz que não faz parte da minha personalidade
são os atributos aqui feitos pelo ilustre Presidente.
Olha, é só ir ao Rio Grande do Sul e perguntar
sobre os defeitos do Pedro Simon. São muitos. Adversários? Também são muitos. Mas o Pedro Simon
ser antiético? Mas quando em minha vida realizei
um pronunciamento ou uma ação antiética? Ter inveja, ciúme doentio? Pelo amor de Deus! Sou uma
pessoa simples, modesta, pobre e de classe média
baixa; Deus me deu mais do que eu merecia. Mas
vou publicar, neste ano, no meu 402 ano de formatura, o meu discurso de formando, para mostrar que
as minhas idéias foram sempre, ao longo do tempo,
as minhas idéias.
Desejar aparecer? Não sei; acho que não. Sou
um homem simples e continuarei, a vida inteira, sendo um homem simples. Mas sou um homem de
idéias; sou um homem de princípios; sou um homem
que norteio a minha ação; sou um homem que tenho
líderes, que me apaixono pelas pessoas, mas que,
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quando tenho que divergir, dívi~o. ApaixonadOI pelo
Dr. Ulysses, quando foi para dizer que não era a vez
dele, eu disse: "Não é a sua vez, Dr. Ulysses!"
Madrugadas adentro, quando durante dois
anos morou ·na minha casa Teotonio Vilela - já não
mais Senador, mas vivo e lutando -, longas eram as
nossas caminhadas e as nossas discussões. Quando insufla.do pelo PCdoB, que queria lançá-lo candidato à Presidência da República, pediu que eu o fizesse, e eu disse: "Teotonio, você é mais do que
candidato; você é um herói, um mártir. No momento
em que você aceitar essa proposta do PCdoB, e
percorrer o Brasil de muletas e com quatro cânceres,
você se transformará em um mero candidato em
busca de voto. •
Divergir, divergi sempre! Mas, as minhas idéias
são as minhas idéias!
Olhem, meus irmãos, o Senado está convocado e eu estou no banco dos réus, porque atingi a
honra desta Casa, porque atingi a moral, a dignidade, a ética do Senado! Mas logo eu, Pedro Simon,
hã 40 anos lutando por democracia; eu, Pedro Si·
mon, 40 anos lutando pela normalidade da vida democrática; lutando, quando este Congresso era fechado pelas tropas militares, quando os Parlamentares eram cassados,_quando o povo não podia eleger
- mas nomeava-se Presidente, e o Dr. Ulysses, anticandidato, saía pelo Brasil e dizia aos cães que lhe
eram lançados lá na Bahia, em Salvador: "Respeitem o Presidente da Oposição!'
Esta Casa já foi ultrajada há muito! Esta Casa
já.Joi muito espezinhada. E, nesta hora, peguem a
minha vida simples, mas honesta, e verão quantas e
quantas vezes o Deputado Pedro. Simon ou o Senador Pedro Simon bateu e gritou em defesa do Congresso, da democracia e da liberdade!
Mas, com tudo que aconteceu ao longo da
vida, com as pesquisas dizendo que a entidade a
que 90% do povo têm mais repulsa é o Congresso
Nacional, quem vem para o banco dos réus é o Pedro Simon! É o Pedro Simon! Mas será que é por aí?
Primeiro, eu pediria desculpas ao ilustre Presidente Antonio Carlos. Realmente, é verdade e tem
razão o Senador Suplicy quando diz que me referi
ao 'filho' do Senador. Eu deveria ter dito 'o ilustre e
brilhante Deputado Luís Eduardo Magalhães•, por
quem sempre tive o maior respeito e em quem eu
sempre reconheci a maior competência e tive, inclusive, as melhores considerações - ele para comigo e
eu para com ele.
Está certo. Cometi um exagero, querendo so·
mar, querendo mostrar a força dos Magalhães, o An-
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tania Carlos e seu filho Deputado. Peço desculpas
por isso ao Senador Antonio Carlos e seu filho, o
ilustre Deputado Luís Eduardo Magalhães, que tem
vida própria, não há dúvida nenhuma. Isso eu recnnheço.
Afora isso, vamos divergir. Ciúme, inveja, ódit,
nunca tive. Se V. Ex"s forem lá no Rio Grande do
Sul, eu os desafio a encontrar, na História Política do
Brasil, um político como eu que, em 20 anos liderando a Oposição, trouxe tanta gente para a vida pública, como Brossard, que estava na Oposição e veio
ser candidato do nosso Partido ao Senado da República; como Guazelli, que estava do lado de lá; como
Jobim, que da OAB se transformou em Deputado
Federal; como Britto, que era Deputado Federal...
Dizer que não gosto do Britto? O Britto é meu irmão.
O Britto foi Governador porque eu não quis ser, pois
eu disse que não o seria em hipótese alguma. E brigaram. Foi uma convenção em que Britto e Mendes
Ribeiro, dois Deputados amigos meus, disputaram.
E Mendes Ribeiro saiu do Partido porque apoiei Britto, porque não fui candidato.
Ciúme do Britto? Pelo amor de Deus! Estou
aqui, claro, a lutar pelo meu Estado! Mas luto diferente!
Nobre Senador, apresentei um projeto de lei
para que não privatizem o Banco Meridional. É um
absurdo privatizá-lo! E, ao mesmo tempo, o Presidente da República diz que Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai vão criar um banco regional de desenvolvimento para o Mercosul. Então, transformem o
Banco Meridional nesse banco, e a quota que o Brasil tem que dar seja o Banco Meridional. O projeto
está aí. Entreguei-o ao Presidente.
Mas não tenho condições de levar o Rio Grande atrás de mim. Não tenho condições de chegar ao
Banco Central - até porque não tenho dossiê algum
contra quem quer que seja. É por incompetência minha? Deve ser. É falta de luta de qualquer jeito? Foi
dito aqui: use de malícia! Talvez eu não a tenha.
Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, em
primeiro lugar, quero agradecer a V. Exª pelo seu
pronunciamento. Os adjetivos fazem parte de V. Exª.
Até penso que, lá no fundo, V. Ex• sabe que não
tenho nada disso, inveja, ciúme ... Fui um Governador que não morou no Palácio, que não distribuiu
fotografia. No meu governo, não houve a fotografia
do Governador. Decidi não colocá-la para que depois não a tirassem, porque via fotografias de exgovernadores nos cantos, e ninguém sabia o que
fazer com elas.
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Fui Ministro no Governo Samey e lide,.,, .nn
movimento, com os outros Ministros, para não irmos
para as residências oficiais, até que o Governo Sarney coordenasse aquilo que era um absurdo antigamente: as chamadas mõrdomias. O cidadão ia para
a casa do Ministro, onde havia um leque aberto do
1ue poderr.a gastar.
Nunca entrei num avião oficial como Ministro
' Agricultura; nunca entrei em 'jatinho' nem como
G ,,,>e>mador. Tenho o meu estilo de ser. Defendo a
rr.u:::ança do Senado; realmente defendo. Fui antican;1<dato a Presidente, porque quem publica a plataforma que publiquei - posso ser o que sou Senador, mas não sou tão burro assim -, dizendo que o
Senado tem de trabalhar o mês seguido, que as diárias têm de ser justificadas, que as viagens têm de
ser votadas aqui no~plenário não está hiteressado ...
Nunca viajei por uma razão muito simples: enquanto o Plenário não me autorizar, convite de Presidente eu agradeço, mas não aceito.
Agora, convém passarmos à parte final. Na
verdade, Sr. Antonio Carlos Magalhães, o que eu
disse no programa? O que venho dizendo. Tenho
respeito pelo PFL, tenho. Penso que a sua elite é
uma equipe de Primeiro Mundo. V. Ex!, Senador Antonio Carlos Magalhães, seu filho, Luís Eduardo Magalhães, ilustre Líder do Governo na Câmara, o
Vice-Presidente da República, Marco Maciel, por
quem tenho o maior carinho - considero-o um homem de bem, um h9mem _correto, sempre disse
isso; como Líder do Governo Collor teve a maior correção, pois esperou que lhe apresentassem os argumentos, e, quando eles não vieram, disse: 'Largo a
Liderança• -, o Deputado Inocêncio Oliveira e o exDeputado Jorge Bomhausen formam um quinteto
para quem tiro o chapéu.
O que eu disse, Senador, é que esse quinteto e V. Exª não pode nem se ofender nem ficar bravo-,
hoje, está fazendo a cabeça do Presidente da República. Isso eu digo e repito aqui, pois é o que penso.
Disse lá e digo novamente aqui: quanto tempo faz
que o Sr. Fernando Henrique Cardoso não fala com
Mário Covas sobre política nacional? Fala apenas sobre o Banespa, sobre as crises da polícia e tudo o
mais que se refere a São Paulo. Quanto tempo faz que
o Sr. Fernando Henrique Cardoso não fala sobre politica nacional com o Sr. Pimenta da Veiga ou com o Sr.
João Gilberto Lucas Coelho no Rio Grande do Sul?
Ou com o Sr. Euclides Scalco, o grande idealizador
_do PSDB? Quanto tempo faz? Esse é o PSDB.
Insistiram demais para que eu entrasse no
E'SDB, Sr. Antonio Cárlos, quando eu era Governa-
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dor do Rio Grande do Sul: "Você tem que entrar, Simon. O seu lugar é no PSDB. O PMDB vai tomar-se
um Centrão: não vai ter cheiro, não vai ter cor; é incolor. Você viu o que aconteceu na Constituinte,
você viu aquela votação do Centrão? É nisso que
vai-se transfonnar o PMDB. Temos de ir para o Partido da Social Democracia Brasileira•.
Onde está essa socialdemocracia? Onde está
esse PSDB? Essa é a pergunta que estou fazendo.
Fazer aliança com o PFL, tudo bem! Quero dizer com toda a clareza que não tenho nada contra o
PFL, a não ser admiração. Agora, reconheço que o
PFL é constituído das pessoas que se acostumaram
no poder, das pessoas que estão integradas ao poder.

É preciso ler, como eu li, o livro do Sr. Antonio
Carlos Magalhães. No seu livro, S. Ex" mostra a capacidade de sedução que tem. Começa dizendo:
"Era um jovem Deputado Federal... •
Era muito mais experiente e competente do
que V. Ex", Senador Samey, porque V. Ex" estava lá
também como Deputado federal da UDN, mas ele,
jovem, foi lá e marcou uma audiência com Juscelino
Kubitschek. Está no seu livro. Ele foi para a audiência e esperou mais de duas horas, e Juscelino não
apareceu. V. Ex•, Senador Samey, ou qualquer outro, teria ido embora, mas ele ficou ali. Quando apareceu Juscelino, ele se levantou e disse: "Isso é coisa que se faça? Deixar-me esperando?" Da conversa, o Sr. Antonio Carlos Magalhães saiu com o telefone direto do Presidente, e sabemos que muita gente que conviveu com Juscelino durante trinta anos
nunca obteve esse telefone.
Dali em diante, esse foi seu modo de agir. Esta
é a sua atividade e é a atividade do PFL: estar no
poder. Integrou o Movimento de 1964, ficou no poder
no Movimento de 1964. O Sr. Antonio Carlos foi Prefeito de Salvador, foi duas vezes Governador nomeado da Bahia, depois foi aclamado com uma consagradora votação e foi eleito Governador da Bahia
naquele período.
O que quero dizer é que nós, na primeira vez,
erramos, fracassamos: ganhou o Collor; foi um desastre para a Nação. Na segunda vez, pensamos
que Fernando Henrique era o homem da mudança,
o homem da transfonnação. Está certo que o mundo
também mudou. Está certo que já não existe a União
Soviética, não existe mais o Leste Europeu, não
existe mais o Muro de Berlim, nem o comunismo.
Mas daí a esquecer os programas sociais, o solidarismo da pessoa humana, as questões inerentes ao
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homem, que é o outro lado também da obra do sociólogo Fernando Henrique Car:doso, não é possível!
Quando vim a esta tribuna e disse que não votava no Quércia porque o meu estilo, a minha ética
impedia-me de votar nele, e abri o meu voto para o
Sr. Fernando Henrique Gardoso, foi porque pensei
que a hora tinha chegado para nós. Ninguém tinha
uma biografia melhor do que Fernando Henrique:
cassado, expurgado, exilado, havia saído da Universidade e andado pelo exterior, homem de cultura extraordinária, de competência enonne, homem de
uma vida digna, honE]9ta, decente, irreparável, irretorquível; um homem que não era apenas um economista que se baseava nos números frios que são alterados a qualquer momento, mas um sociólogo que
via o homem na sua integralidade como alma, como
corpo, como sentimento, e pregava a transfonnação
dessa sociedade. O momento era esse! O momento
era esse! E ele teve sorte. Ele assumiu o Governo
num momento muito bom. Ninguém, na História do
Brasil, assumiu o Governo numa situação de maior
otimismo, de maior chance, de maior possibilidade
de começar correndo 100% do que Fernando Henrique. Isso porque o Governo Itamar lhe preparou o
terreno. Tranqüilizaram-se os espíritos. Apesar da
cassação do Presidente Fernando Collor, não houve
caça às bruxas. O Itamar governou praticamente
com a integralidade.
V. Ex" diz que tenho ciúme e mágoa. Não sei,
mas penso que V. Ex" não perdoará jamais o Itamar
por aquilo que ele fez naquela ocasião. Itamar chamou V. Ex", que disse que ia levar o dossiê da corrupção da Bahia. Lá, estava toda a imprensa esperando, e V. Ex" esperando que a imprensa saísse. E
aí ele disse: "Vamos começar?" E V. Ex" perguntou:
"Com a imprensa aí?"
Não foi assim?
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex" está
mentindo outra vez.
O SR. PEDRO SIMON - Então, como é que
foi? Eu lhe dou o aparte. Faço questão de dar-lhe o
aparte.
A versão é do Itamar.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Sua versão tem de ser a daquele de que V. Ex" era Líder no
Senado, daquele que V. Ex" representava, que é, no
caso, tão mentiroso quanto o orador.
Não é hábito do Sr. Itamar Franco falar a verdade, até quando diz que é o autor do Plano Real.
O SR. PEDRO SIMON - Quem é o autor do
Plano Real, Senador?
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- O Sr. Antonio Carlos Magalhães - O Sr. Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PEDRO SIMON - Mas ele nem assinou
o Plano Real.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - É o Sr.
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PEDRO SIMON - Quem assinou o Plano
Real foram os Srs. Itamar Franco e o Sr. Ricupero.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Fez o Plano Real com sua equipe, a despeito de todo o trabalho contrário do Presidente da República. Mas não é
isso o que estamos discutindo.
O SR. PEDRO SIMON- Foi V. Exª que falou.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- O que nós
estamos discutindo é que V. Exª não está dizendo a
verdade. Levei um dossiê, apresentei provas, foi
tudo provado no Tribunal de Contas, e não houve
sequer uma providência do Governo corrupto de Itamar Franco.
O SR. PEDRO SIMON -O que digo a V. Exª é
que não perdoou Itamar Franco por ele fazer tudo na
frente da imprensa. V. Exª, realmente, foi a única
pessoa de que tenho conhecimento - não sei por
que, se V. Exª não quis ou o Presidente Itamar não
quis - que não teve uma aproximação com o Governo Itamar Franco. Isso é verdade! O motivo, não sei.
O Plano estava pronto. Fernando Henrique havia passado pelo ltamaraty e pelo Ministério da Fazenda. A equipe que Sua Excelência levou, como
Presidente da República, era sua equipe como Ministro da Fazenda de Itamar Franco, e o Presidente
do Banco Central era Pedro Malan.
Fiquei na esperança e continuo na esperança.
Se querem me perguntar o que penso, direi com a
maior sinceridade: o Governo Fernando Henrique
Cardoso tem, hoje, um comando que se chama "comando do PFL". Quero que as pessoas que cito me
mostrem ... E o aparte de V. Exª, Senador Hugo Napoleão, deve ser sobre isso. V. Ex!! tem mágoas: ·o
Simon não me citou e citou o Inocêncio". Talvez se
tivesse sido citado, V. Exª não teria gostado. Mas V.
Exª também merece ser citado. Quero dizer de coração que merece.
O Deputado Luís Eduardo Magalhães, na qualidade de ex-Presidente da Câmara dos Deputados,
teve a competência de conduzir, vitoriosamente, a
proposta da reeleição. Foi ele que conduziu, foi ele
que fez. Grande vitória! Depois, o seu pai, o ilustre
Presidente do Senado Federal, Senador Antonio
Carlos Magalhães, presidiu, também com muita
competência, a sessão e obteve a vitória aqui. Nós,
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da Oposição, erramos quando não pedimos a palavra no momento certo; mas, na verdade, entendeuse o porquê daquela pressa em se votar a matéria:
era para promulgar ontem mesmo a matéria. Ontem
a matéria foi votada e promulgada. Nunca o Senado
foi tão eficiente. Desafio que me digam quando, na
votação de uma emenda constitucional, o Senado foi
tão eficiente e tão rápido. E olha que essa questão é
inédita. Essa matéria foi rejeitada nas Constituintes
de 1891, de 1934, de 1946 e de 1988; nesta última,
corra os votos contrários de Fernando Henrique, Mário Covas e de todo o PSDB. A proposta da reeleição também foi rejeitada por José Serra e Mário Covas na Revisão Constitucional de 1993.
Reunido o Governo para discutir a posição com
relação à reeleição - naquela oportunidade, eu era
Líder do Governo -, ao ser indagado, Itamar respondeu que era contra, porque não era da nossa tradição, e o pior que podia acontecer era aprovarmos a
reeleição. O Ministro da· Faienda não disse sequer
uma palavra em contrário; o Ministro da Fazenda
não disse que o Governo deveria ser a favor. O que
se sentiu ali na reunião é que o Ministro da Fazenda
também era contra. O Governo Itamar Franco foi
contra a reeleição, que não passou por poucos votos. Se tivesse pass-ado e se Itamar Franco quisesse
ser candidato, teria saído candidato.
Que mudança foi essa de ali ser contra e agora
ser a favor?
O Sr. Hugo Napoleão- V. Exª me permite um
aparte?
_
O SR. PEDRO SIMON - Pois nao.
o Sr. Hugo Napoleão -Senador Pedro Simon,
ao contrário do que pensa V. Exª, a mim só causou
orgulho o fato de V. Exª haver citado cinco dos meus
melhores amigos, companheiros e correligionários.
O SR. PEDRO SIMON - Errei. Devia ter citado
também V. Exª.
o Sr. Hugo Napoleão - Absolutamente; não
há razão para isso, pois deles sou admirador.
O SR. PEDRO SIMON - Faço mea-culpa.
Peço desculpas a V. Exª.
O Sr. Hugo Napoleão- V. Exª vive fazendo
mea culpa; essa é uma característica permanente
de v. Ex!!. V. Exª diz uma coisa e depois se desdiz,
dizendo que não queria dizer.
O SR. PEDRO SIMON • Pior são os que nunca
fazem. O inferno está cheio de gente que nunca fez.
Quem faz repetidas vezes ainda tefn chance de se
salvar; quem não faz nunca. não sei.
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Sr. Hugo Napoleão : V. Ex' está-lidando
com alguém que vai fazer 23 anos que chegou a
este Parlamento, que chegou ao Congresso Nacional. V. Ex' vive dizendo que o PFL é um partido que
só gosta do governo, que só vive no governo. Quero
dizer duas coisas a V. Ex': primeiro, V. Ex' está falando com alguém que foi advogado de preso político durante a Revolução de 1964.
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem!
O Sr. Hugo Napoleão - Sim. Claro que muito
bem! Evidentemente, V. Ex' não poderia dizer o contrário. Afinal de contas, conheci o lado da adversidade.
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem!
O Sr. Hugo Napoleão - Os advogados, para
poderem conversar, não podiam fazê-lo nem por telefone nem nos escritórios, por causa da censura, do
grampo e dos microfones. Para trocar idéias, iam
conversar nas ruas. Orgulho-me muito disso.
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem!
O Sr. Hugo Napoleão - E me orgulho, também, de ter votado a extinção do Al-5, que V. Ex'
não votou. Eu votei. Votei, nesta Casa, a extinção do
Al-5, a redução das penas de Segurança Nacional
até a sua extinção...
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem!
O Sr. Hugo Napoleão - E tudo que trouxe o
País em matéria de liberalismo.
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem!
O Sr. Hugo Napoleão - Enfrentou o PFL adversidades? Sim.
O SR. PEDRO SIMON - Muito bem! Se não
fossem pessoas como V. Ex' ... da ditadura estariam
·'
até agora.
O Sr. Hugo Napoleão - Quero dizer a V. Ex"
que não faça um julgamento errado.
O SR. PEDRO SIMON - Não estou fazendo julgamento nenhum.
O Sr. Hugo Napoleão- Está fazendo. Está V.
Ex' prejulgando.
O SR. PEDRO SIMON - Quem sou eu para julgaralguérn?
O Sr. Hugo Napoleão - Nós já passamos por
adversidades muito grandes, até mesmo na formação do nosso partido. Fomos oposição? Sim. Aqui
estamos sentados, porque atraves!'amos um período de turbulências.
O SR. PEDRO SIMON -Oposição a quem?
O Sr. Hugo Napoleão - Ora, V. Exª não conhece a história de como foi fundada a Frente Libe-
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ral contra o Governo FigueiredÓ? Contra 6 governo
autoritário? Ah, não sabi.3! Não sabia!
O SR. PEDRO SIMON- Ali era a Frente Liberal. Não era PFL ainda.
O Sr. Hugo Napoleão - Mas é a mesma coisa!
Éramos nós. Eu estava lá. Então, a Frente Liberal é
uma coisa e o PFL é outra? Absolutamente. É a
mesma. Então, eu poderia dizer, o que não vou dizer: que o Partido de V. Ex', que agora colocou um
P, era um antes e agora é outro, quando eu não
acho. Creio que continua sendo o mesmo partido,
cheio de lutas, cheio de idéias, cheio de coerências.
O SR. PEDRO SIMON - Mas perdemos gente
importante como Fernando Henrique, como Mário
Covas.
O Sr. Hugo Napoleão - V~ Ex'! tem que aprender a viver e conviver-democratiCa.mente. Já mencionei fatos do meu passado, quero dizer da minha formação liberal de um partido do qual me orgulho e,
não obstante não ter sido citado por V. Ex' - V. Ex'
se arrependa ou não -, eu concordo c1m V. Ex' na
admiração aos cinco grandes nomes do meu Partido.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex' me concede um aparte?
O Sr. Ademir Andrade - Senador Pedro Simon, gostaria de um aparte de V. Ex'.
O Sr. Jader Barbalho- Eu também.
O SR. PEDRO SIMON - Peço a V. Ex's um
momento.
Vamos esclarecer um fato: não tenho nada
contra o PFL. O PFL é um grande Partido. É brilhante, tem competência. Mas o PFL não é o PSDB. Não
me consta que o PSDB tenha saído do PMDB para
fundar o PSDB na socialdemocracia para que os líderes deste Governo sejam o Sr. Antonio Carlos Magalhães e o ílustre ex-Presidente da Câmara dos Deputados, porque esses homens defendiam o governo anterior, e não me parece que o Governo Fernando Henrique deveria ser a continuidade do governo
anterior.
O líder do PSDB deveria ser Euclides Scalco,
Pimenta da Veiga, pessoas que lutaram para criar o
PSDB. O PFL devena ser o aliado. Ma$ entre ser
aliado e dar a linha norte existe diferença. Isto, me
perdoe, tenho o direito c!e dizer: Posso àié estar errado, mas proibir-me o direito de dizer o que penso?
Pelo amor de Deus! Repito: votei em Fernando Henrique Cardoso não só não me esquecendo o que
Sua Excelência escreveu, mas também convivendo
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dois anos e meio no Governo Itamar com as idéias
que ele pensava e debatia.
Quando o filho de André Franco Montoro, Presidente do BNDES, encarregado da privatização da
Vale do Rio Doce à época, veio falar nesse assunto,
Itamar Franco foi até grosseiro. Andrezinho quis respondê-lo, com razão. Fernando Henrique disse-lhe:
"Pára, Andrezinho. Itamar Franco já deu a nossa
orientação. Nós somos contra." Ele poderia ter dito:
espere aí, Itamar, eu também sou a favor da privatização. Itamar Franco diz hoje que, se soubesse que
Fernando Henrique era a favor da privatização da
Vale e da reeleição, teria pensado duas vezes antes
de apoiá-lo.
Eu votei no Sr. Fernando Henrique, baseado
em suas idéias. O Fernando Henrique em que eu votei não era o homem que criou um plano para banco,
como fez no caso do Barnerindus e do Banco Nacional. Sua Excelência poderia ter empregado esse dinheiro para salvar a agricultura. E com que rapidez
agiu: editou uma medida provisória numa madrugada de sexta para sábado.
Essa não é a social democracia que eu conheço, esse não é o Fernando Henrique. Para fazer
isso, tenho certeza de que não ouviu o Mário Covas,
não ouviu Scalco, não ouviu João Gilberto.
O SR. JADER BARBALHO - Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Dois minutos apenas,
Senador Jader Barbalho.
Nós criamos a CPI do impeachment. Muita
gente não queria. Foi difícil. Se o Senador Esperidião Amin não tivesse aceito a minha sugestão· de·
colocar José Paulo Bisai na vaga do PDS, a CPI não
teria saído, pois o seu voto foi decisivo naquele momento. Se Benito Gama não tivesse se rebelado e
exercido a Presidência de maneira segura, tudo teria
se alterado. Faço justiça a V. Exª, Senador Antonio
Carlos Magalhães, pois ficou até o fim solidário com
o Sr. Fernando Collor. Ao seu filho e Deputado Luís
Eduardo Magalhães também faço justiça, porque votou contra a concessão da Câmara dos Deputados
para processar por impeachment o Sr. Fernando
Collor, apesar de Benito Gama, Presidente da Comissão, ter orientado e dado o seu voto a favor.
Aprovado o impeachment e tendo assumido o Presidente Itamar Franco, nós nos reunimos. Posteriormente, apareceu um dossiê monstruoso com os
anões do Orçamento. Itamar Franco e muitos outros
nos procuraram, dizendo: não vamos fazer isso agora. Já saímos daquela CPI com tantos problemas.
Vamos trabalhar e andar para a frente!
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Como vamos impedir que essas coisas aconteçam? Como vamos impedir que isso seja apurado?
Era um governo de transição, um governo que não
tinha voto popular, um governo com um vice eleito
junto com o Collor, e concordou. Eu era Líder do Governo e ninguém forprocurado para retirar a assinatura. Pelo contrário, mantivemos as assinaturas e
constituímos a CPI. Prejudicou o Governo e o Congresso Nacional parou para discutir a CPI dos anões
do Orçamento.
O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Quando tudo terminou, fui ao Presidente Itamar, por iniciativa minha. O
Sr. Itamar criou uma comissão de investigação, composta de pessoas indicadas organismos representativos da sociedade - a OAB, CNBB, ABI, Federação das Indústrias. As denúncias de qualquer corrupção que surgiam no Governo Itamar eram apuradas. Quarenta e sete processos foram feitos.
O Minis•-:: "'" · ·- ··" ··
::•usive publicou
.. . ~mes de deixar o Goum livro b~a
verno, o Sr. Itamar r=ra:;co entregou os dossiês para
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, dizendo: essas
coisas ilícitas foram apuradas no meu Governo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso extinguiu a
comissão de investigação. No decreto de extinção,
disse que mandou es_s_es 47 processr::s oara_gMinistério da Justiça. O Ministé""
' responde
que nunca recebeu. ·
_,e rio da Administração. Onde esta,. ~'.) '····'
Fui ao Presidente da República e lhe disse:
'Fernando Henrique, você foi.muito mal aconselhado. É um absurdo você não t~r uma comissão! É claro que você não vai ficar com os caras do Itamar; indique os caras da sua confiança. Botar caras que
não têm cargo no Governo para ficar aqui e fazer a
fiscalização interna no seu Governo é a melhor coisa
que pode haver, Fernando Henrique!"
Sua Excelência me deu total razão. Aliás, geralmente o Presidente dá razão para quem lhe fala.
Mas não criou a comissão.
Apresentei um projeto de lei para criar a Comissão de Assuntos Económicos, que foi aprovado;
e o Presidente Samey ajudou e foi aprovado por
unanimidade. Está lá nas gavetas da Câmara dos
Deputados e de lá não sai.
Assumiu o Senhor Fernando Henrique com a
maior tranqüilidade. Houve um momento na CPI dos
anões do Orçamento em que começou a aparecer
tanta coisa, que a imprensa passou a cobrar que
não déssemos mais prazo. Tivemos que decidir. de-
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ram-nos ao dias e mais nada. Então, tivemos que fazer uma opção: olharmos os Parlamentares, olharmos os corruptores. Eu assumo a responsabilidade,
porque o culpado fui eu. Vamos punir os Parlamentares e colocar como primeiro item da CPI que imediatamente vamos criar a CPI dos Corruptores, porque, se punirmos os Parlamentares, vamos ter autoridade moral para punir os corruptores. Eleito o Presidente, com a maior tranqüilidade colhi as assinaturas.
O SR. ROBERTO FREIRE - Senador, permitame ilustrar apenas esse ponto, como Líder do Governo na Câmara.
O SR. PEDRO SIMON - Mas quando é que eu
ia pensar que o Senhor Fernando Henrique Cardoso
ia mandar retirar as assinaturas do PSDB e do PFL
de um documento que criava uma CPI para apurar a
corrupção que já existia e que já estava provada?
Esse não é o Fernando Henrique em quem votei.
O Sr. Roberto Freire- Concede-me V. EJ<!! um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Roberto Freire - Gostaria de fazer apenas uma ilustração, Senador Pedro Simon, como Líder do Governo Itamar na Câmara. Quando surgiu a
possibilidade de estar envolvido Ministro de Estado,
a Liderança da Câmara, inclusive, solicitou o afastamento dos Ministros, que, se não ficasse nada comprovado, poderiam voltar. Isso ocorreu no Governo
Itamar.
O SR. PEDRO SIMON - Isso ocorreu no Governo Itamar com relação ao Hargreaves. Denunciaram o Ministro do Planejamento. que era íntimo amigo de Itamar, o Stepanenko, que havia convidado o
Senhor Fernando Henrique Cardoso para a inauguração de uma hidroelétrica em Mato Grosso. O Sr.
Itamar demitiu o Ministro porque estava fazendo proselitismo eleitoral.
O Sr. Jader Barbalho - Concede-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Desculpe-me, Sr. Presidente, são muitos os erros de português, mas, nessa correria, não tenho o brilhantismo de V. Ex".
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Já teve alguns.
O SR. PEDRO SIMON -Concedo o aparte a V.
Ex", Senador Jade r Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Pedro Simon,
em primeiro lugar, desejo manifestar a solidariedade
da Liderança do PMDB ao direito que V. Ex! está a
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exercer de responder ao discurso do Senador Antonio Carlos Magalhães. Disse ainda há pouco que
discordava de algumas considerações que V. Ex"
havia feito no programã e contínuo a discordar. É do
estilo de V. Ex" entusiasmar-se com o seu discurso.
Uma das considerações dizia respeito ao Presidente
da República, quando V. Ex" disse que 'quem manda no Presidente da República é o Senador Antonio
Carlos Magalhães' .Isto não é uma verdade; é uma
invenção da imprensa. A imprensa é culpada do fato
de publicar todos os dias que quem manda no Presidente da República é o Senador Antonio Carlos Magalhães. Isto não é uma verdade. V. Ex" cometeu
uma profunda injustiça para com o Presidente da
República. Não vi, no programa em que esteve, V.
Exi! ser descortês ou cometer, em relação ao Senador Antonio Carlos Magalhães, alguma agressão;
muito pelo contrário, V. Ex" proclamou o poder do
Senador Antonio Carlos Magalhães e de algumas Lideranças do PFL. Se alguém pode sentir-se injustiçado neste momento é o Presidente da República,
porque, segundo v: Ex", quem manda na cabeça do
Presidente da República é o Senador Antonio Carlos
Magalhães. V. Ex", ao contrário, fez esse tipo de
consideração que reputo injusta e profundamente
exagerada Considero o Senador Antonio Carlos Magalhães um dos homens mais importantes desta República, e o é à custa da sua carreira, do seu talento.
Agora, que o Senador Antonio Carlos Magalhães
seja o dono da cabeça do Presidente da República,
V. E:x" me J)erdoe, não é verdade; trata-se de uma
invenção da irnprensa. Inclusive, um dia, li que a sigla do Presidente não seria mais FHC, mas FHM,
quer dizer, é mais uma injustiça da imprensa; não há
fundamento. V. Ex", portanto, cometeu exageros ao
defender as teses que defendeu. E desejo registrar
que considero que o Senador Antonio Carlos Magalhães, com muito entusiasmo, com muita coragem
pessoal, defende suas idéias e o tem feito no plenário do Senado. Corno Senador, o Senador Antonio
Carlos Magalhães já se envolveu em vários episódio_s_aqui,_ que_ nãp precisamos relembrar, porque
são públicos. Mas S. Ex!, perdoe-me o Presidente
da Casa, há de ter cuidado para, como Presidente
da Casa, não se envolver em episódios que nós, Senadores mais simples, até podemos correr o risco de
nos envolver, no calor de nossas discussões. Foram
-duas injustiças: a injustiça de V. Ex" em dizer que
quem manda na cabeça do Presidente é o Senador
Antonio Carlos Magalhães e uma injustiça do Presidente Antonio Carlos Magalhães, descer da Presidência do Senado, onde S. Exª é o nosso Presiden-
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te, onde S. EJci! é o símbolo desta Instituição, para
tecer considerações pessoais e fazer juízos que chegam ao terreno pessoal em relação à intervenção de
V. Exª no programa do jornalista Jô Soares. Foram
duas injustiças: injustiça de V. Exª com o Presidente;
injustiça do Presidente Antonio Carlos Magalhães
com S. Ex" mesmo, por ter descido da cadeira de
Presidente para se submeter a esta discussão aqui
conosco. São as considerações que desejava fazer
nesta oportunidade.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço ao nobre Líder. Quero defender o Senador Antonio Carlos. Discordo de V. Ex". Acho que é o estilo de S. Exª. Ninguém pode violentar sua maneira de ser. Usou uma
adjetivação que no fundo S. Exª sabe que hão corresponde: dizer que sou covarde. Sei lá, mas fez
uma análise. Estou até emocionado com a defesa
que o Sr. Antonio Carlos fez do Senado Federal.
Penso que esse é o fato mais importante. Perdoeme, nobre Líder, mas V. Ex" não se deu conta. Hoje
estamos vivendo um momento histórico. Hoje, o Senador Antonio Carlos está mostrando o Senado ao
Brasil. Com o Pedro Simon, que é o Pedro Simon,
que S. Ex" acha que não é grande coisa, fez isso,
imagine se partir de alguém, aquele arreganho de fujimorização ou o diabo com relação ao Senaao. S.
Ex" vai estar na primeira linha na defesa do Senado.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permiteme V. Ex" um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Tem V. Exª a palavra.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Realmente, em defesa do Senado, na Presidência, eleito contra o voto do Senador Jader Barbalho, o que aliás
me dá muita autoridade, acho que V. Ex" foi injusto
em não citar o Senador Jader Barbalho pela grande
influência que tem com o Presidente Fernando Henrique ...
O SR. PEDRO SIMON - Não é o que S. Exª
conta para nós.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - .•. sobretudo no Pará...
O SR. PEDRO SIMON - Então, S. Exª não contou isso na reunião da Bancada.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - ... onde o
correligionário do Presidente Fernando Henrique, Almir Gabriel, sofre bastante com a grande influência
do Senador Jader Barbalho. E ninguém pode me dar
lição de temperamento como acaba de fazer, neste
plenário, o Senador Jader Barbalho, exigindo - a palavra que S. Ex" disse - do Presidente da Mesa que
cumpra determinada coisa. Não se pode dizer "exijo". Esta não é a palavra própria. Ademais, não po·
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dendo agredir ninguém, agrediu a própria mesa, esmurrando~a com. essa cOragem a·ose!U temperamento, com essa força física que lhe é própria. De modo
que V. Ex" foi justo. S. Exª é muito forte com o Senador Fernando Henrique Cardoso e mais ainda com o
Presidente da República. S. Ex" já era forte com o
Senador, hoje é fortíssimo com o Presidente da República. É muito mais forte do que eu. Posso garantir
isso.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Pedro Simon,
permita-me. Certo, eu bati na mesa. Não bati nem
tentei bater no rosto de companheiro nenhum aqui.
Não tentei bater no rosto de nenhum companheiro
aqui. Não tenho a força do Sr. Antonio Carlos Magalhães. se tivesse a foíl;:a de S. Exª, sim.
O SR. PEDRO SIMON - A nós V. Ex" se queixa ....
O Sr. Jader Barbalho - Aliás, ninguém tem a
força de S. Ex". O que S. Exª fez no caso do Económico, da marcha batida até o Palácio do Planalto, de
escolher o Excel. Não tenho a força, absolutamente,
do Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Não fiz
contra o banco do meu Estado.
- O Sr:-Jader Barbalho - Também não o fiz.
Nem sou sócio nem fui sócio do Sr. Ângelo Calmon
de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há um
orador na tribuna. Tenho que garantir a palavra ao
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, quem
está se defendendo sou eu. O réu sou eu. Quem
quiser que escolha outro dia e outra oportunidade,
porque esta não. Assim não dá.
O Sr. Ademir Andrade - Mas tem gente solidária com V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON - Quero apenas dizer o
seguinte: pelo amor de Deus, nunca imaginava que
o Fernando Henrique - permita que lhe trate assim não ia aceitar uma CPI para buscar os corruptores.
Nunca passou pela minha cabeça, juro pelos meus
filhos, nunca passou pela minha cabeça que alguém
do PSDB, que dizia o que dizia do Quércia, ia mandar os Deputados e Senadores do PSDB e do PFL
retirarem suas assinaturas de uma CPI dos corruptores. Também não entendi. Não entendi o Sivam, que
queríamos convocar uma CPI e aí inventaram uma
supercomissão, qué-ficouumã comissãozinha desse
tamanhozinho assim, que se falava, não sei, que o
Senador do Amazonas ia ter que abrir as contas, e
ele terminousainâo como herói:
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O Sr. Bernardo Cabral· Diga o nome do Senador.
O -SR. PEDRO SIMON • Não é V. Exª, ele
mora em São Paulo.
É verdade que ele terminou saindo do PMDB.
E a sua saída do PMDB foi decisiva para perdermos
a maioria, que nos dava o direito à Presidência. Isso
também é verdade.
Sr. Presidente, quero apenas dizer que também não esperava aquele negócio do Sivam. Não
esperava. Mas, olha, Senador Samey, não sei se V.
Exª ouviu meu primeiro pronunciamento, quándiifiz
muitas referências elogiosas a V. Exª. Falei contra o
Senador vitalício, é verdade. Mas falei em tese. Citei
Figueiredo, Itamar, V. Exª, Fernando Henrique, porque achei que era muito ex-Presidente aqui para,
num período só, atrapalhar o Presidente. Disse o
que vou dizer agora. V. Exª é um grande injustiçado
peta história. Sou testemunha de que V. Exª queria
cinco anos com parlamentarismo. O Congresso Nacional, cujo Líder era o Sr. Mário Covas e o Sr. Fernando Henrique era o mais apaixonado defensor,
queria tirar dois anos de V. Exª; dar-lhe quatro anos
apenas. V. Exª concordava com cinco anos e parlamentarismo. O Dr. Ulysses Guimarães, conversando
com V. Exª, concordou e saiu em busca do entendimento, que não se realizou.
Até hoje falam no "é dando que se recebe",
porque V. Exª deu concessões de televisão para ganhar um ano. Isso é mentira, pois V. Ex!! tinha seis
anos e deles abriu mão.
Imaginem se, àquela época, passaria pela minha cabeça que agora haveria compra e venda de
votos, ou que o Senhor Fernando Henrique Cardoso, diante das declarações divulgadas sobre o Governador Amazonino Mendes e alguns Parlamentares, fosse impedir a instauração de uma CPI para
apurar as acusações e que fosse mandar a emenda
da reeleição a jato aqui, para que esquecêssemos
da CPI.
Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que respeito
o PFL, e muito.
O Sr. Júlio Campos- Tem que respeitar.
O SR. PEDRO SIMON • Mas volto a lhe dizer,
meu nobre Líder- e creio que V. Ex" não pode discordar- que V. Exª, o ex-Presidente José Samey, o
Ministro lris Rezende e o Sr. Michel Temer, a força
que têm junto ao Presidente é muito pequena. Agora, V. Ex!! pode discordar: quem está ditando o norte
da caminhada é o Sr. Antonio Carlos Magalhães e o
Sr. Luís Eduardo Magalhães. O Marco Maciel, não,
porque S. Ex!! está•.

O Sr. Jader Barbalho - Mais uma vez V. Exª
está sendo injusto com o Presidente.
O SR. PEDRO SIMON - Não estou dizendo
que S. Exl!s estão mandando, mas que estão apontando o norte. Querem um exemplo?
Não sei se a imprensa vai tocar neste assunto.
Durante todo o tempo, o Presidente Fernando Henrique dizia: "Quero que se aprove a reeleição. Estou
pedindo que se aprove a reeleição! Não estou dizendo que vou ser candidato. Posso vir a ser, mas não
estou dizendo que vou ser! Se vier a ser candidato,
posso ganhar ou perder!".
O Senador A.ll~nio_ CariQsMagalhães promulgou a emenda. Qual era o caminho natural? O Senador Antonio Carlos Magalhães, o Presidente da Câmara e suas Uderanças irem à presença do Presidente Fernando Henrique e dizerem: "Aprovada a
reeleição, Senhor Presidente, estamos fazendo um
apelo para que Vossa Excelência aceite ser candidato!"
V. Exªs podem ler todos os jornais de hoje.
Aprovada a reeleição, a imprensa cercou o Presidente Antonio Carlos Magalhães, que fez o que tinha
que fazer: "Está aprovada a emenda da reeleição;
iniciou o ano eleitoral, a campanha começou, o Senhor Fernando Henrique é candidato a Presidente e
o candidato a Vice-Presidente é do PFL A campanha começou."
S. Exª está certo, pois deu rumo ao processo.
Eu até poderia perguntar: será que o Presidente Fernando Henrique aceitou ser candidato? Parece que
sim, porque Sua Excelência silenciou.
O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte a V.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador

José Eduardo Outra, antes de V. Exª proferir o seu
aparte, quero informar ao Senador Pedro Simon que
o seu tempo já está esgotado hã mais de um minuto.
V. Exª já falou por mais de 50 minutos.
O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço
um pouquinho de tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
terá essa tolerância
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Pedro
Simon, V. Ex!! concedeu uma entrevista no programa
Jô Soares, onde emitiu opiniões políticas, com as
quais podemos ou não concordar. V. Exª concedeu
a entrevista graças a essa coisa maravilhosa que
existe hoje, que é a liberdade de imprensa, a demo-
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cracia; graças ao fato de que hoje não vivemos outros tempos de que possivelmente alguns tenham
saudade. Todavia, é sintomático que este debate se
dê exatamente agora, no dia seguinte após a votação da emenda da reeleição. Quando apontávamc·:':
muitas vezes, a preocupação com relação a ess;:
matéria, alertávamos para o fato de que poderia
acontecer a disputa de um homem contra o Estado.
E nós estamos no debate de hoje comentando ou
discutindo opiniões emitidas por V. Exª - opiniões
políticas -, que, a meu ver, não podem ser encaradas como ofensivas à Instituição, de maneira alguma. Não concordo, de forma alguma, que pessoas,
por mais poderosas que sejam, pretendam incorporar à Instituição e procurar passar a imagem de que
quando são criticadas, a Instituição é ofendida. oque V. Exª disse em relação à Instituição? Que o Senado aprova tudo o que o Governo quer. Ora, isso é
uma acusação ou uma constatação? Eu mesmo estou cansado de dizer isso aqui no plenário. Vários
outros Srs. Senadores, em quase todas as matérias
que votamos, têm dito o mesmo. Portanto, V. Exª fez
uma constatação. V. Exª foi chamado de covarde,
aético, de mentiroso e acusado de ter um ciúme
doentio. Creio que V. Exª pode até se dar por satisfeito, porque não foi chamado, fora do microfone, de
outros adjetivos, que, aliás, não constam dos Anais.
(O Presidente faz soar a campainha.)
Não estou falando nada, Sr. Presidente. Não
estou infringindo ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Estou
pedindo a V. Ex!' que se atenha aos dois minutos
que lhe foram concedidos para o aparte. Otempo do
orador está esgotado.
·O Sr. José Eduardo Outra - Vou concluir, Sr.
Presidente. V. Exª foi chamado por outros adjetivos,
não no microfone, mas foram percebidos por todos
aqueles que têm acesso a TV Senado e publicados
nas páginas dos jornais. Sinceramente, estranhei o
aparte do Líder do PFL, Senador Hugo Napoleão,
quem considero uma pessoa de extrema civilidade ...

O SR. PEDRO SIMON - Eu também.
O Sr. José Eduardo Outra -...quando S. Ex!'
disse que V. Exª tinha irrompido em urna quebra da
civilidade. Ora, civilidade?! Foi isso que fez com que
a imagem do Senado ficasse diminuída perante a
opinião pública? Tantas outras coisas têm feito
imagem do Senado ficar diminuída perante a opinião
pública: a forma de condução dos trabalhos, o "carão" muitas vezes dado em Senadores - que alguns
aceitam, outros não -, as cenas de pugilato ocorridas
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neste plenário e transmitidas via Enibratel para todo
o Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Senador
José Eduardo ...
O Sr. José Eduardo Outra - Já vou concluir, Sr.
Presidente. Isso, sim, a meu ver, serve para diminuir
a imagem da Instituição Senado perante a opinião
;Jública. Tem V. Exª a minha solidariedade.
O SR. PEDRO SJMON -Agradeço a V. Ex!'
O Sr. Sérgio Machado - Senador Pedro Sif<'-,-,
peço um aparte a V. Ex". Percebo que o nobre
Se;:,;ador ignora seus companheiros e que não tem
Lide~. Gostaria que V. Ex" pelo menos me desse um
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Cumpro
o dever de comunicar ao Líder do PSDB que vale
também para V. Ex!' a advertência que fiz com relação ao tempo do orador.
O SR. PEDRO SIMON - Fico muito feliz em dar
um aparte ao brilhante, nobre, compet4;nte líder do
PSDB.
O Sr. Sérgio Machado - Senador Pedro Simon, nós do PSDB, nós que trabalhamos tanto nesta Casa lamentamos muito ouvir de V. Ex!' que não
existe o Partido.
O SR. PEDRO SIMON - Eu disse que o Partido
de V. Exª não existe?
O Sr. Sérgio Machado - Disse. V. Ex!' lamentou afirmar que o PSDB não existe e que deveria ter
um Líder, que gostamos muito ...
O SR. PEDRO SIMON - Fui muito claro. Disse
que não houve Líder do PSDB como Covas, como
Pimenta, como Scalco ...
O Sr. Sérgio-Machado- V. Ex" me concedeu
o aparte, portanto, me escute. Fique calmo.
O SR. PEDRO SIMON - Claro.
O Sr. Sérgio Machado - V. Ex" ignorou os
nossos 14 companheiros ao dizer que o PSDB não
existe. Nossos companheiros Scalco e Pimenta honram o Partido. E eu gostaria que V.Ex!' respeitasse o
nosso Partido. O nosso Partido merece respeito. O
PSDB foi à luta, o PSDB quer mudar este País. E
eu, como Líder, exijo respeito ao PSDB nesta Casa.
Exijo que V. Ex!' considere os 14 companheiros que
temos nesta Casa. O PSDB existe, existirá e terá
sempre voz.
O SR. PEDRO SIMON - Ólimo. Brilhante pronunciamento.
O Sr. Sérgio Machado - Conheço a ironia de
V. Ex". Não faça ironia comigo. A democracia depende da vontade da maioria. O que é isso? No Bra-
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sil estamos invertendo tudo. Há uma inversão de a
minoria ter de mandar...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, por favor...

O SR. PEDRO SIMON - Foi o que ouvi por
muito tempo da Arena, que tinha a maioria.
O Sr. Sergio Machado - Não. Eu sei que V.
Ex" não respeita a maioria.

O SR. PEDRO SIMON · Agora vou encerrar,
Sr. Presidente.
O que também magoa é não ver as idéias do
PSDB na posição de destaque; é não ver a competência do Fernando Henrique de buscar das cinzas
como o trabalhismo ressurgiu na Inglaterra e o socialismo na França, mas sob outros moldes. É verdade!

O SR. PEDRO SIMON - É verdade! O Dr. Fernando Henrique berrava todo o tempo: essa é a
maioria da Arena! Estamos voltando ao mesmo discurso.
O Sr. Sergio Machado - Senador Pedro Simon, V. Ex" não respeita os Senadores que foram
eleitos, como V. Ex", pelo povo de seus Estados.
Cada um foi eleito para representar a sua Unidade
Federativa. V. Ex" gera dúvidas, como se alguém
desta Casa tivesse sido comprado. Quero que diga o
nome de um Senador que tenha sido vendido na votação. É preciso respeitar os seus companheiros!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Sergio Machado, por favor, conclua o seu aparte.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de

v. Ex".

O Sr. Sergio Machado- Todos nós trabalhamos ...
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de
V. Ex". Quero dizer que tenho o maior carinho pelo
PSDB. Entendo a manifestação de V. Exª contra
mim. Ótimo! V. Ex" faz muito bem. Mas, Presidente
Fernando Henrique, ouça o seu Líder. São 14 brilhantes e competentes Senadores. São outros 100
Deputados Federais... Ouça-os também, Sr. Presidente. Chame o Mário Covas. Chame o seu Líder
desta Casa, Sr. Presidente. O que o nobre Senador
Jader Barbalho está a dizer é o que sai nos jornais
todos os dias! Ou não é? Eles dizem que o Presidente se reúne permanentemente com as Lideranças do PFL Isso sai todo dia! É só o que se vê!
Mas, de repente, todo o mundo vem só para cima de
mim? A imprensa denuncia todo dia! Ela própria diz
que não se nomeia quem não se pode demitir. É
uma regra que o Sr. Antonio Carlos Magalhães sabe
mil vezes melhor que eu: não se nomeia quem não
se pode demitir!
Quero ver algum dia o Senhor Fernando Henrique Cardoso demitir o Líder do Governo na Câmara
dos Deputados. É o que a imprensa está dizendo.
Alguém tem dúvida nesse sentido?! (Pausa.) Alguém
tem dúvida nesse sentido?! (Pausa.) Isso me magoa!
Não a presença do PFL no Governo... Magoa, meu Líder, é não ver V. Exª na posição de destaque...

Mas tenho de rir da charge do Delfim. O Delfim, quem diria, é ... o Fernando Henrique... mandou
correndo buscar os livros que não foram queimados
para ele reler, porque parece que o socialismo está
voltando. Ora•..
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, V. Ex" já ultrapassou dez minutos do
tempo que lhe foi destinado.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, V. Ex"
está um pouco magoado comigo.·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Muito
pelo contrário, Senador Peçlro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - O Sr. Antonio Carlos
Magalhães falou durante o tempo que quis.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador Antonio carlos Magalhães falou durante exalamente 29 minutos.
O SR. PEDRO SIMON - Acho que estamos vivendo um momento histórico. Se dependesse de
mim, o Senador Antonio Carlos voltaria à tribuna, e
eu gostaria de falar também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Se o
Regimento me permitisse, serià um prazer ouvi-lo.
O SR. PEDRO SIMON -· Senador Antonio Carlos, V. Exª se equivocou. Não falei que o Senhor
Fernando Henrique Cardoso falou em usar baioneta.
Falei que estava lá e, de repente, vi o Senhor Fernando Henrique dizer: assim como está tão errado
usar invasão de terra, invasão de supermercado,
como querei utilizar- baionetas. Sô que essas são
mais fortes. Essa expressão ele não deveria ter dito,
na minha opinião. O Fernando Henrique deveria dar
uma aula para os líderes de invasão.
O Sr. João Pedro Stédile foi tremendamente infeliz. Tremendamente infeliz. E o Senhor Fernando
Henrique poderia dar uma aula para ele, mas não falar "baioneta". Confesso: eu o vi falando em baioneta
e vi V. Exª ao lado dele ... Eu me assustei! Peço perdão, mas me assustei.
o Sr. AniDnio Car1os Magal1ães -Do lado.
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O SR. PEDRO SIMON - Eu não fico nem atrás
Senador. V. Ex" sempre está na frente. V. Ex" tem~
visão. Estávamos aqui discutindo na minha casa, na
casa?~ Marco Ma~~el- V. Ex" sabe • a aliança democratlca e V. Ex" Ja estava à frente, já era Ministro
das Comunicações do Governo de Tancredo Neves
sem passar por nós nem pela Frente liberal. V. ~
é muito competente. E eu o respeito. Não fico nem
do lado, nem atrás... Sou uma pessoa exageradamente simples, mas sou o que sou.
Com relação ao referendo, o que eu sempre
disse é que eu queria um pronunciamento do Presidente, uma carta de Sua Excelência dizendo que
aceitava o referendo.
Por amor de Deus, pelo menos nos meus quarenta anos de vida pública, eu não saber que uma
er~enda con~tituci~nal... Eu queria, e ainda peço
hoje. Amanha sa1ra um artigo meu dizendo: •aue
bacana, Sr. Presidente - e digo aqui da tribuna - que
bacana, Presidente Fernando Henrique Cardoso se
Vossa Excelência, amanhã, que já passou, que já
encerrou, que todo mundo diz 'já está reeleito não
se fala mais em nada, chamar o líder do Go~emo
no Câmara dos Deputados, o brilhante e extraordinário Deputado Luís Eduardo Magalhães, e disser a
ele para encabeçar uma emenda defendendo o referendo. Eu quero o referendo. • Ainda é possível.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, V. Ex" sabe muito bem com que prazer esta Casa e eu, pessoalmente, ouvimos V. Ex".
Entretanto, V. Ex" está na tribuna há exatamente 63
minutos.
_o SR. PEDRO SIMON - Vou encerrar meu pronunciamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Agradeço a V. EX'.
O SR. PEDRO SIMON - Quero dizer que agradeço a tolerância dos companheiros.
Não foi deboche, meu nobre líder do PFL Eu,
~uand~ erro, reconheço meu erro e não penso que
1sso se1a vergonha.
Nobre Senador Antonio Carlos, quando eu era
Líder da Oposição, quando a Arena nomeava os Governadores, tínhamos a maioria, cassavam os nossos Deputados para eleger o Governador do Rio
Grande do Sul, e eu era líder de uma Oposição. O
meu lema era o seguinte: o que é bom para o Rio
Grande do Sul é bom para o PMDB.
Fui Presidente da Comissão como Líder da
Oposição, que levou o terceiro pólo petroquímica
para o Rio Grande do Sul. Eu era líder da Oposição
quando se levou a Aços Finos Piratini S.A. para o
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Rio Grande do Sul. Fuf ao Sr. Delfim, Ministro todopoderes~ da época, defendi, bati e lutei pelo meu
Estado. E que o Rio Grande era diferente.
Di: V. Ex", Senador Antonio Carlos, que estou
derrotado no Rio Grande. Pode ser.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - O Lula é
quem falou.
O SR. PEDRO SIMON - Mas o Lula me telefonou hoje com muito carinho, dizendo que, com emoção, agradecia as referências que fiz a ele no prograf!la.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, o tempo de V. EX' está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON - Senador Antonio Carlos, permita-me dizer: eu não guardo mágoa; em primeiro lugar, penso que a pessoa, para ser atingida,
é porque tem inveja. Se eu pensasse que tenho inveja, se eu pensasse que sou um hipócrita, se eu
pensasse que sou imoral, estaria muito ofendido
com o que V. EX' disse, mas, como sei que V. Ex" é
o que é, não levo a mal.
Vou citar um nome que V. Ex" não vai gostar.
Uma vez, estávamos em uma reunião com o Presidente da República José Samey - e vou falar na sua
presença-, quando tive uma discussão com o Waldir
Pires e com o Renato Archer. Lembra-se, Presidente? Eu disse que não existia ninguém mais competente para ir aos lugares e para realizar algo do que
o Senador do Rio Grande do Sul Carlos Chiarelli,
que tinha sido uma competência total. Estávamos fazendo a aliança democrática - e isso o Senador Sarney sabe - e, de repente, estávamos estudando trazer o Rio Grande do Sul para o nosso lado, mas este
Estado saiu na frente e perdemos o Marchezan e
Jair Soares, perdemos todos.
O SR. PRêSfOENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, V. EX' já encerrou três vezes. Solicito
a V. Ex" que encerre o seu pronunciamento pela
quarta vez.
O SR. PEDRO SIMON - Realmente, não quero
tirar nem o sono nem a tranqüilidade do Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Muito
obrigado a V. Ex".
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. EX'.
- - -O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, ouvi,
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com respeito, as palavras do Senador Pedro Simon.
Sabe S. Exõ', melhor do que ninguém, do apreço que
sempre tive não só pela sua atuação parlamentar,
mas, sobretudo, pelo nosso relacionamento pessoal.
O Senador Pedro Simon tem um estilo próprio
de falar, com pontas de ironias, que, às vezes, fazem com que a versão das suas palavras não representem a realidade dos fatos.
Vivemos, neste instante, Sr. Presidente, eminentes Colegas, uma colocação que está transformando-se, nesta Casa, em regra geral. E, na qualidade de Líder do Governo, quero advertir, Sr. Presidente: isso não pode prosperar, sob pena de termos,
dentro deste plenário, a inversão total dos fatos.
Os elementos ligados ao Bloco de Oposição,
secundado por vozes pertencentes a outros Partidos, passam uma falsa imagem do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. É o dito falado
com gracejo; o dito falado como ironia; o dito colocado conforme vimos em vários debates, Sr. Presidente, não constrói a verdade e não presta homenagem
àquele que é o Presidente da República.
Viu-se, nesta Casa - e é preciso que se diga
para depoimento histórico -, o Presidente Antonio
Carlos Magalhães, com todo respeito que tenho pelo
Senador Pedro Simon, não falou desta Casa de maneira isolada. Tive a oportunidade de assistir às palavras do Senador Pedro Simon, olhos de amigo,
mais amigo dele, talvez, do que seja o Senador Pedro Simon do Presidente Fernando Henrique.
Tenho respeito pelo Senador Pedro Simon e
posso dizer, Sr. Presidente, eminentes Colegas, que
as palavras ditas na entrevista do programa do Jô
Soares não ajudam esta Casa. Isso está se transformando num lugar comum: falam e, depois, negam o
alcance da palavra em relação ao Senado.
Os Senadores de bem desta Casa, Sr. Presidente - e é uma grande maioria -, aí estão os resultados das votações, nós não usamos o discurso reticente, mas temos, sim, um compromisso com urn Governo sério que quer a moralidade da coisa pública
E falam a respeito do Senado! Esta Casa precisa ser preservada, e V. Exõ', excluo as avaliações de
ordem pessoal, cumpriu seu dever como Presidente
do Senado da República. Não podemos permitir que
nenhum colega, por mais admiração que-lenhamos
por ele - que é o meu caso pelo Senador Pedro Simon -, citando fatos, citando histórias, fazendo remissões. coloque o Senado da República numa posição que não seja aquela de respeito e de admiração do povo brasileiro.
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Estamos vivendo um momento delicado e não

é só a entrevista dada pelo Senador Pedro Simon no
programa do Jô Soares. Isso tem uma mecânica de
encadeamento, levando-se dúvida na votação da
emenda da reeleição. E tentam contaminar o Senado da República e esquecem rapidamente, Sr. Presidente, que aquele painel mostrou o resultado de opiniões de homens eleitos pelo povo, com a maioria
esmagadora dizendo da confiança em relação ao
Governo do Presidente Fernando Henrique.
Esse tipo de discurso, esse tipo de colocação
que está sendo feita, Sr. Presidente, tem que encontrar a reprimenda daqueles que estimam a democracia e o respeito ao exercício do mandato popular.
Fomos eleitos tanto quanto os elementos da Oposição. Tivemos os votos colhidos nas mesmas umas
democráticas deste País. E é preciso que a Oposição saiba, Sr. Presidente, que democracia se faz
com maioria e com minoria.
No momento, somos a maioria, uma folgada
maioria nesta casa, composta por Senadores que
têm história, muitos deles Ministros de Estado, um
Presidente da República, Governadores de Estado,
esses homens têm história que não deslustra, de
maneira nenhuma, a vida política deste País.
Portanto, Sr. Presidente, V. Exõ', hoje, representou o pensarneiito dos Senadores que amam o
Senado da República. Não podemos permitir, de
maneira nenhuma, seja através de que tipo de pronunciamento for - entrevista, discurso ou a pequena
fala -, que o Senado da República tenha o seu verniz
arranhado.
Respeito o Senador Pedro Simon, tomo a repetir, mas entendi que a sua entrevista não deixou
bem esta Casa. Esta Casa tem responsabilidades.
Não é uma Casa que se verga ao Executivo. Como
Líder que defende ardorosamente o Governo, tenho
tido diálogos com os colegas, todos eles no sentido
de construir e elevar a imagem do Senado.
- ·Enquanto formos maioria,· Sr. Presidente, e a
Oposição for minoria, atentem para o postulado democrático: "Não se constrói uma estabilidade política
tranqüila e estável, porque não dizer, se não houver
o respeito às maiorias."
O Senador Sérgio Machado colocou muito
bem. Aqui somos Um grupo de Partidos, PSDB,
PTB, PFL, construindo a maioria em favor do Governo. E, no discurso do eminente representante do
PMDB, meu querido amigo Pedro Simon esqueceu
de dizer que a Presidência da Câmara é exercida
por um elemento do PMDB, que o PMDB tem Minis-
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tro de Estado na constituição do Governo de Fernando Henrique Cardoso.
O PMDB também, Sr. Presidente, se a participação, como V. Ex", seus amigos e companheiros
fazem, ajudando o Governo, é fazer a cabeça do
Presidente Fernando Henrique, coisa que sabemos
absolutamente impossível, pela personalidade do
Presidente, o PMDB também participa disso. E se foi
apontada uma mão de cinco dedos, faltaram dois ou
três dedos, Sr. Presidente, que podem ser atribuídos
ao PMDB, que, ao lado de V. Ex", dirige os trabalhos
do Congresso Nacional.
Portanto, fica aqui, perante a Mesa e perante
os nobres integrantes deste plenário, que o tipo de
discurso que está sendo formulado, a colocação
equivoca, aquilo que representa, na verdade, a frase
dita solta mas com a intenção de atingir um alvo,
que não acrescenta, não constrói e não eleva esse
Senado, terá de nós, permanentemente, uma reação.
Estamos aqui, Sr. Presidente, com muito orgulho, com muita satisfação e com muita dignidade,
para dizer que enquanto uma maioria, somados os
esforços dos Partidos que integram a base de sustentação do Governo, vamos dar em todos os momentos o testemunho de nosso respeito a esta
Casa.
Tenha V. Ex" hoje, na posição de Senador da
República, mas não deixando de ser Presidente do
Senado, minha demonstração também de solidariedade, porque em algumas palavras do Senador Pedro Simon, que conheço tão bem e sei da transparência do seu posicionamento, realmente existiram
conceitos que não ajudam a construir a grandeza do
Senado Federal.
Portanto, neste momento, queira V. Ex", como
Presidente do Senado, receber minha solidariedade.
O que V. Exl' interpretou hoje não foi uma voz isolada. E é preciso que se diga, alto e bom som, que o
Senador Antonio Carlos Magalhães falou porque vários Senadores, inclusive eu, entenderam que a entrevista do Senador Pedro Simon, abstraindo o lado
pessoal, atingia a dignidade do nosso Senado.
Se o Senador Pedro Simon acabou de dizer
que não foi essa a sua intenção - e acredito nas
suas palavras -, é outro capítulo. Mas até então, é
preciso que isso fique registrado nos Anais do Senado: as palavras do Senador Antonio Carlos Magalhães, repito, abstraídas as colocações pessoais, representam, na verdade, a preocupação daqueles que tenho certeza que é a grande maioria desta Casa -
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têm realmente permanente posição de preocupação
em relação ao conceito do Senado.
As pesquisas saem, Sr. Presidente. Saiu uma
pesquisa recentemente, e já posso dizer que ela não
espelha o resultado da pesquisa do lbope. Mas saiu.
E, de repente, todo mundo é informado de que 98%
das pessoas não têm apreço pelo Congresso Nacional, forçando um resultado que não é justo. E aí vão
falando e ninguém reage e ninguém fala nada. De
repente, cria-se a idéia exatamente de que o Senado
da República, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, enfim, é uma Casa de inconseqüentes,
de homens que não têm idéia, que não têm opinião.
Sabem V. Ex"s, Srs. Senadores, que não é assim. Sr. Presidente, estou aqui hoje na condição de
Líder do Governo; amanhã poderei ser simples Senador, mas afirmo publicamente que entendi as palavras de v. Exl. Como Senador cta. República, presto a V. Ex" minha solidariedade na defesa do Senado que é, afinal de contas, a Casa de todos nós.
Durante o discurso do Sr. Élcio Alvares, o Sr. Geraldo Melo, 1S? lf'JCe-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Sergio Machado, como
Líder do PSDB, por cinco minutos.
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE. Como
líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - ~ Presicwte, S..-s e Srs. Senadores,
fizemos uma aliança com o PFL, com o PMDB, com
o PTB e com o PPB no sentido de aprovarmos as
reformas estruturais de que o País precisa. Nesse
momento, não temos que nos preocupar de quem é
a vitória, o importante é que o País ganhe, que tenha
uma vitória que respeite a vontade da maioria, porque a essência âa-âemoeracia é -a-vontade da maio-

ria.
Quem chegou ao Congresso Nacional chegou
por meio do voto, do voto popular. Temos que
aprender, no Brasil, a respeitar a vontade popular.
Diz-se muito que não pode acontecer uma coisa,
que não podemos fazer reformas de outras porque,
caso contrário, vai-se manipular o povo. Pergunto: o
Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos, os Senadores e os Deputados chegaram ao
poder com o voto de quem? Não foi do povo? Do
povo que está bem à frente das elites e que sabe
absolutamente o que quer.
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Sr. Presidente, o PSDB e os demais Partidos
que apóiam o Governo estão conscientes desse momento que vivemos. Temos que deixar a vaidade de
lado e construir este novo Brasil. Às vezes, trilhamos
caminhos não muito fáceis, mas temos que ter coragem para poder avançar.
Estranhei muito a posição do Senador Pedro
Simon, quando S. ~ falou de dois companheiros
nossos de que gostamos muito, o Euclides Scalco e
o Pimenta da Veiga, que, se estivessem aqui, com
certeza, estariam nos liderando, porque os respeitamos, porque os consideramos e com eles trabalhamos.
O Sr. Ademir Andrade- V. ~me permite um
aparte?
O SR. SERGIO MACHADO - Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Ademir Andrade- Senador Sergio Machado, V. Ex" falou de democracia e de direito da
maioria. É evidente que, no Congresso Nacional, o
Governo é maioria. Respeitamos isso, embora tenhamos nosso ponto de vista contrário. Mas o fato
de haver maioria no Congresso Nacional não quer
dizer que a democracia esteja concretizada no Brasil. V. Ex" definiu muito bem urna questão: democracia é o direito da maioria, o qual a minoria tem que
respeitar. Pergunto a V. Ex": será que o povo brasileiro está de acordo com o fato de que a maioria dos
brasileiros ganha R$120,00 e nós ganhamos R$8 mil
por mês? Será que o povo brasileiro concorda que,
enquanto um cidadão tem que matar ou morrer para
possuir 50 hectares de terra, existam latifundiários
com 100, 200, 500 ou 3 milhões de hectares c;le terra, como a Jari Florestal? Será que é demôcracia
que só os ricos e a classe média tenham acesso à
saúde e à educação? É essa a democracia que existe no Brasil? Democracia, Senador Sergio Machado,
é algo que ainda está por ser conquistado, que ainda
está por vir. Estamos muito longe da verdadeira democracia, que é fazer valer o direito da maioria, o
que haveremos de alcançar um dia, inclusive derrotando o Governo que V. Ex" defende, porque não é
um Governo que defende os direitos das maiorias do
nosso País.
O SR. SERGIO MACHADO· V. Ex" não ouviu
o que eu disse. Eu disse que democracia é o direito
da minoria e a vontade da maioria. E só há um mecanismo para aferir essa maioria, qual seja, o voto.
Talvez V. Ex" não aceite o voto como um critério oe
definição da maioria.
É claro que todos nós somos inconformados
com essa sociedade injusta que está aí; uma sacie-

dade que, ao longo dos tempos, de cada dez brasileiros, excluiu sete. Queremos mudar; todavia, só o faremos mediante propostas - propostas para aperfeiçoar, para melhorar. Estamos prontos a discutir propostaS. Tragãfn-na5 pará que pbSsáhlos discutir, possamos aperfeiçoar, porque é esse o nosso objetivo.
Voltando ao meu pronunciamento, quero dizer
que temos de nos unir nesse momento. Digo ainda
mais: Senador Pedro Simon, em que pese à admiração que tenho por V. Exll, não admito a colocação
que V. Ex" fez em relação aos nossos 14 companheiros. Talvez V. Ex" estivesse emocionado na tribuna e tenha dito sem sentir; porém, V. Ex" disse
que deveria haver líderes aqui como dois companheiros que respeito, os quais, lamentavelmente,
como não se candidataram, não são Senadores; talvez, se o fossem, estariam na Liderança fazendo
aquilo que V. Ex" deseja.
Todavia, a meu ver, é hora de construir; é hora
de deixar de lado essas pequenas coisas, posto que
temos um grande desafio pela frente, qual seja, o de
transformar este País e efetivar as reformas que o
Brasil necessita. O PSDB e os 14 Senadores que
aqui se encontram estão dispostos a enfrentar essa
luta e a discutir propostas concretas.
Sr. Presidente, era o que tinha a realçar e a frisar nesta tarde. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não iria usar da palavra e considerar encerrado o assunto do debate em tomo da entrevista do
Senador Pedro Simon. Mas vou tecer algumas considerações relativas aos pronunciamentos do lidar
do Governo Elcio Alvares e do Líder do PSDB Senador Sergio Machado. Sei que não vou merecer a
honra da atenção de S. ~ mas, mesmo assim,
vou continuar o meu pronunciamento.
É óbvio que a democracia é a vontade da
maioria. Quando afirmamos, por diversas vezes nesta Casa, que o Senado tem aprovado tudo aquilo
que o Governo quer, não estamos fazendo esse enfoque contestando o direito da maioria. Em segundo
lugar, em nenhum momento colocamos em xeque a
representatividade-ii~ cada um dos Sr$.-Senadores,
eleitos pelo voto p(jpular em seus respectivos Estados. Mas, na fala do Senador Elcio Alvares surge um
conceito muito perigoso quando S. Ex" diz que os
eril()qi.Jes -aaDposiÇãoâevem merecer reprimenda;
devem ser repreendidos. Ora, democracia é vontade
da maioria, mas também é respeito à minoria e a
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suas op1n1oes. Se há discordância de opiniões da
maioria ou da minoria, vamos para o debate político,
mas não para a repreensão. Não aceitamos Mela,
não reconhecemos superioridade da maioria que
quer se arvorar e nos repreender, nos passar um carão, nos tratar como Senadores que. não têm a representatividade da maioria.
Quando afirmamos que o Senado tem se comportado de maneira pouco coerente com sua importância, citamos •n• exemplos; basta ver a tramitação
de todas as matérias de interesse do Governo: debatidas na Câmara dos Deputados, chegam a esta
Casa, onde sempre se utiliza o argumento: "Não vamos modificar essa matéria; ela foi exaustivamente
debatida na Câmara dos Deputados e não podemos
modifiCá-la em nenhuma vírgula porque senão ela
volta para Câmara•. Isso tem acontecido não só em
relação a temas de natureza genérica, como o monopólio das telecomunicações, mas também em relação a temas que deveriam ser prioritários dentro
das atribuições constitucionais do Senado e deveriam merecer atenção muito maior dos Senadores
que dos Deputados, como foi o caso do projeto que
isentava o pagamento do ICMS na exportação de
produtores primários semi-elaborados. Esse projeto
está relacionado diretamente aos Estados, à Federação, e o Senado representa a Federação.
O projeto foi aprovado, em regime de urgência,
na Câmara dos Deputados e veio para esta Casa.
Mesmo com a oposição de vários Senadores, ele
não sofreu modificação alguma.
Agora, os governadores estão reclamando e dizendo que a matéria aprovada não era bem o que
eles imaginavam. E passaram a procurar os Senadores porque seus Estados estão perdendo recursos. Por que esse projeto foi aprovado dessa maneira? Porque o Senado, por meio de sua maioria, não
se dispôs a debruçar sobre a matéria.
O Senador Sérgio Machado diz: apresentem
propostas, vamos debatê-las. Ora, basta fazer um
levantamento sobre os projetas e emendas que temos apresentado. Quando a emenda é da oposição,
é da esquerda, é do PT, não se admite nem mesmo
discuti-la.
Acabamos de votar a Proposta de Emenda à
Constituição sobre a reeleição. No primeiro turno, não
aprovaram nem mesmo o destaque da emenda - o referendo. Quer dizer, não se permitiu que os Senadores
votassem o destaque, que dissessem "sim" ou "não"
ao referendo. Rejeitaram o destaque, não foi o mérito!
Impediram a discussão. Aí vem o Senador Sérgio Machado e pede para apresentarmos propostas.
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Já tive a oportunidade de relatar aqui fato sobre um projeto que apresentei, no qual se estabelecia-a obrigatóriedaâeâe ãs instituições financeiras
encaminharem para a Receita Federal informações
sobre qualquer movimentação que excedesse 20 mil
UFIR por mês. Apresentei o projeto e entreguei a
proposta nas mãos do Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, em novembro de 1995. O projeto está encalhado aqui.
Um ano e meio deoois, tal não foi minha surpresa ao ver nos jornais que a Receita Federal está
preparando um projeto que é exatamente igual
àquele que eu já tinha apresentado. Vem o Sr. Sérgio Machado e diz: apresentem propostas! Quando
as apresentamos - como não há direito autoral em
iniciativa legislativa -, eles podem utilizar-se do artifício do plágio e dizer que !0ram eles aue as propuseram. Assim, podem cominuar cam esse discurso, feito aqui pelo Senador Sérqio Machado, de que a
Oposição não tem propostas.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero reafirmar o que já disse no meu aparte:
ofereço minha solidariedade pessoal ao Senador Pedro Simon em virtude dos ataques pessoais que recebeu no início da sessão. Queremos reafirmar ainda que acreditamos na democracia, acreditamos no
voto popular, mas temos de ter c'aro que democracia não significa apen'"'
c: l. ·r~ c"· :- ;.;atro anos,
ou de dois em dois '·
-~nvocado para
ir às umas; :;i,r!ri.~:.:. ...
..-x;ratizar os meios de
comunicação; -significa, sim, acabar com o monopólio da comunicação, neste momento em que se fala
tanto em quebra de monop91io; significa, sim, dar
educação à maior parte do nosso povo, para que
não aconteça de ele ter de trocar o voto na época de
eleição por cesta básica, por tijolo ou por saco de cimento; significa, sim, dar cidadania para a grande
maioria de brasileiros, que hoje são vítimas desse
verdadeiro sistema de apartação social que, caso
continue, não poderemos dizer que vivemos em uma
verdadeira democracia, mesmo que o povo seja convidado a emitir sua opinião por intermédio do voto,
exceto, naturalmente, quando se apresenta a proposta de referendo para reeleição. Nesse caso, o
povo nem é convidado para emitir sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 19 Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Por cessão do tempo do Senador Romeu
Tuma, concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, talvez o
meu discurso fuja à regra do ternário desta sessão,
que considero muito positivo. Um dia após à votação
da Emenda que instituiu a reeleição no País, sobrevêm discursos e debates acalorados, que colocam
para o Brasil algo que talvez a sociedade brasileira
já saiba, mas está sendo informada como se tivéssemos descoberto a pólvora: quem tem a hegemonia
do Governo é o PFL.
No entanto, falei que iria abordar uma outra
questão. Hoje é o Dia do Meio Ambiente e, neste
dia, o ambiente político ficou sobremaneira disputado; mas eu não poderia me furtar de fazer esse registro, porque para mim é fundamental que se pense
o ambiente em todos os seus aspectos: na relação
do homem com o homem, do homem com a natureza e, por que não dizer, da relação entre o homem e
a política, que para mim deve ser desenvolvida num
espaço de respeito, de construção, e não simplesmente de disputa política e de desqualificação das
pessoas, como muitas vezes ocorre.
Sr. Presidente, eu ia fazer um balanço do que
tem sido a atuação do Congresso Nacional na área
ambiental após a Eco 92; mas esse assunto ficou
um pouco prejudicado, em função do grande tema
de hoje desta Casa: o debate travado aqui pelo Senador Pedro Simon e pelo Presidente do Congresso
Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães. Registro, contudo, que o levantamento que fizemos revela alguns pontos que considero muito importantes
para serem registrados nos Anais desta Casa.
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Em primeiro lugar, o envoMmento do Gongresso Nacional, quando da feitura da Constituição de
1998, na elaboração do Capítulo VI, art. 225, referente à questão ambiental. Esse capítulo é um dos
mais referenciados no mundo, e a nossa Constituição é uma das mais avançadas em termos da defesa do meio ambiente.
Para o sucesso das disposições deste capítulo
da Carta Magna, foi feita uma articulação chamada
Frente Verde Parlamentar, tendo entre seus articuladores o Deputado Fábio Feldmann.
A partir dessa articulação e dos resultados positivos advindes da Constituição Federal, tivemos a
idéia de criar a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. Essa Comissão, Sr. Presidente, tem sido muito
atuante na defesa dos direitos das minorias e dos
consumidores e, acima de tudo, na defesa da questão ambiental, fazendo-o de forma veemente e com
uma intenção muito forte de convidar a sociedade a
dar opinião no que se refere a essas questões.
No entanto, a partir de 1990, essa Frente sofreu algumas baixas, porque uma grande parte dos
Srs. Deputados não conseguiu ser reeleita. Mesmo
assim, essa articulação permanece até hoje e tivemos um resultado que considero uma grande contribuição do Congresso Nacional.
Por outro lado, a ação do Congresso Nacional,
após a ECO 92, quando a questão ambiental foi discutida no mundo todo, particularmente no Brasil com
muita ênfase, tivemos um arrefecimento dessa discussão, quer por alguns mal-entendidos da parte daqueles que julgavam que, com a ECO 92, haveria
riscos principal~nte no que se refere à internacionalização da Amazônia e, também, devido a uma articulação que passou a ser feita por alguns Parlamentares com medo dessa possível internacionalização.
Mesmo assim, ainda quero ressaltar, em breves palavras, o que foi a ação do Congresso Nacional durante esses anos, após a Eco 92.
O Congresso Nacional apresentou, nesses cinco anos, seis mil projetas de lei sobre temas variados, no que se refere à questão do meio ambiente.
Desses seis mil projetas apresentados, trezentos tratam do meio ambiente, do desenvolvimento sustentado ou da biodiversidade, e apenas cinco foram
aprovados, o que nos permite concluir que a produção do Congresso Nacional tem sido inferior às necessidades da sociedade brasileira. Há ainda dois
projetas sobre assuntos locais, como a questão da
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criação de APAs, e três sobre poluição causada por
carros e outros assuntos.
O que vale ressaltar é o fato de que o Poder
Executivo apresentou 4.642 projetes, sendo apenas
treze sobre tema ambiental. Desses, somente dois
foram aprovados, sendo apenas um de caráter significativo, o qual trata da questão dos recursos hídricos.
Durante esse período, após a realização da
ECO 92, de acordo com a Rio +5 - encontro das entidades da sociedade civil que avaliaram os países
no que se refere à implementação da Agenda 21 -, o
Governo brasileiro assumiu um discurso, embora
sustentabilista, levando em conta a questão da articulação entre desenvolvimento e meio ambiente.
Mas, mesmo assim, as suas ações ainda continuaram pautadas por questões e ;::or pressões externas,
principalmente no que se relem à questão indígena.
Outro aspecto que r.:.:lracteriza a postura do
Executivo é o baixíssimo desenvolvimento de políticas públicas na área nrnbiei:tal e uma resistência
muito grande por parte da área económica contra o
entrelaçamento entre os setores que lidam com o
processo produtivo. Os Ministérios da Economia e
do Planejamento, principalmente, resistem a uma relação mais imbricada com o Ministério do Meio Ambiente, para que haja ações que cuidem do desenvolvimento, mas com a idéia da sustentabilidade.
Estou fazendo esse registro, porque, como
hoje é o Dia do Meio Ambiente, não poderia deixar
de fazê-lo. No entanto, reconheço que a discussão
havida aqui talvez retrate uma parte do ambiente
brasileiro, o político, que, em última instância, é
quem traça e determina as políticas ambientais deste País e que, lamentavelmente, no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tem deixado
muito a desejar.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Com
a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Dia
Mundial do Meio Ambiente, vou tratar de um assunto
que merece a atenção especial, sobretudo daqueles
seres humanos que nasceram com toda a saúde,
como nós, Senadores, que aqui estamos.
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Está-se realizando em Brasília, nesta semana,
de 04 a 07 de junho de 1997, no Centro de Convenções, o Seminário Da Segregação à Integração um processo de construção da cidadania - como
parte do 11 Congresso Brasileiro e o I Encontro Latino-Americano sobre Síndrome de Down.
Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, gostaria
de salientar que se encontra na tribuna de honra do
Senado a Sr' Maria Madalena Nobre Mendonça,
urna das pessoas que faz parte da comissão organizadora do 11 Congresso Brasileiro e do I Encontro
Latino-Americano sobre Síndrome de Down; a Sr'
Luciana Parisi, que contribuiu para o livro A Integração de Pessoas com Deficiências - Contribuições
para uma Reflexão sobre o Tema-, editado sob a
coordenação da Sr' Maria Tereza Eglér Mantoan,
com diversos colaboradores: a Sr' Ana Cristina Souto de Oliveira Uma, representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência do Estado do Rio de Janeiro; a Sr'
Stella Cristina de Orleans e Bragança, Diretora da
Federação Brasileira da Associação de Síndrome de
Down; o Sr. Antônio Carlos Sestaro Santos, VicePresidente da Federação Brasileira da Associação
de Síndrome de Down, a quem gostaria de dar as
boas-vindas.
O progresso das discussões relativas à integração e aos serviços para as pessoas com deficiência
em nosso País desperta inúmeras questões. A principal delas diz respeito à inserção escolar. Apesar
de existirem algumas_ publicações que tratam desse
tema, esses trabalhos ainda são muito isohidos no BrasiL
É comprovada a atuação positiva que o meio
escolar regular representa no desenvolvimento das
crianças portadoras de deficiências. A idéia fundamental éacje_!lue a criança portadora de deficiência,
ao conviver com outrascrianÇis,
um-âe-=senvolvirnento sensório-motor muito mais significativo do que se permanecer isolada em instituições especializadas. O atendimento especializado é segregativo, ou seja, não leva em consideração o fato de
que as diferenças de comportamento e de desenvolvimento físico, social e cultural existem em qualquer
ambiente.
A diversidade no meio social, e especialmente
no ambiente escolar, é fator fundamental para o enriquecimento das trocas, dos intercâmbios intelectuais, culturais e sociais que estão na base da convivência.
Estudiosos do assunto acreditam que o aprimoramento da qualidade do ensino regular e a adi-

-apresenta
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ção de princípios educacionais válidos para todos os
alunos resultam, naturalmente, na inclusão escolar
dos deficientes. Pregam uma espécie de "fusão" do
ensino escolar regular com o ensino especiaL
Criar condições para a integração do aluno
portador de deficiências com as demais crianças é
iniciar um processo de interação harmônica, é dar
condições para que o deficiente possa conviver
abertamente com as diferenças que estão presentes
em todas as instâncias da vida social. Pessoas portadoras de deficiência são capazes, não são "pouco
produtivas", apenas assimilam de forma diferente e
num ritmo diferente. A estigmatização e o isolamento
geram medos, e medos provocam ignorâncias e
afastamento.
Ainda hoje, conversei com a Sr' Luciana Parisi,
que me relatou algo muito interessante. Ela disse
que, normalmente entre as pessoas mais pobres, a
resistência contra a convivência com as pessoas
que têm alguma deficiência é muito menor do que
entre as pessoas de alta renda, da elite, que não
compreenderam a importância de se perceber que
pessoas que eventualmente têm alguma deficiência
podem perfeitamente desenvolver-se, estudar,
aprender inúmeras coisas e ter uma vida perfeitamente normal, realizar trabalhos produtivos, atingir
objetivos muito positivos, o que acaba contribuindo
para o desenvolvimento, a afirmação dessas pessoas.
A estigmatização e o isolamento acabam provocando ignorâncias e afastamentos, que muitas vezes resultam em prejuízos para o desenvolvimento
dessas pessoas.
O livro A Integração da Pessoa com Deficiência: Contribuições para uma Reflexão sobre o Tema,
já mencionado, de Maria Teresa Eglér Mantoan e
outros colaboradores, reúne artigos esclarecedores
e coloca a posição de estudiosos, de pais, de dirigentes de instituições e de pessoas com deficiência
a respeito do debate que se faz em tomo da vida da
pessoa portadora de deficiência.
Para exemplificar como pode uma pessoa conseguir dar passos tão positivos, vou ler o depoimento da Sr' Luciana de Siqueira Parisi, portadora de
paralisia cerebral, representante da Associação de
Paralisia Cerebral do Brasil junto ao Conselho Nacional de Saúde, que, ano passado, foi recebida pelo
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso e
transmitiu uma mensagem extremamente importante.
Algum dia, quem sabe, o Senado terá uma
pessoa em condições de expor, ela própria, da tribuna, o que aqui vou relatar.
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Eis o depoimento de Luciana de Siqueira Parisi
sobre a integração da pessoa deficiente:
Vou tentar relatar aqui algumas palavras sobre o título colocado em relação à situação da pessoa portadora de deficiência.
em nosso País. Digo tentar, porque eu, pessoalmente, corro o risco de falar muito mais
sobre minha opinião pessoal do que a profissional, já que sou portadora de Paralisia Cerebral desde o parto, quando fui lesada pelo
mal uso do fórceps. Mas, como estou começando a atuar nas áreas de saúde e educação em prol do deficiente, então considero
este risco menor do que uma pessoa deficiente sem qualquer atuação profissional.
O Brasil sempre foi um país que investiu muito pouco em saúde em relação aos
países europeus. Sinto que o governo federal começou a se preocupar com mais ênfase na década de 70, quando começaram a
surgir milhares de casos de paralisia infantil
bem como de meningite, patologias que deixavam seqüelas seriíssimas no indivíduo ou
o matavam. Atualmente, vejo que o governo
se sente um pouco aliviado por ter recebido
da ONU - Organização das Nações Unidas
- o certificado de erradicação da poliomielite; ITl{lS elE) mes!Tl() sabe, através do Ministério da Saúde, que hoje temos que nos preocupar com doenças contagiosas, incuráveis
e sérias, como, por exemplo, a AIOS.
Desde o princípio de 1995, assumi
pela primeira vez meu assento no Conselho
Nacional de Saúde, onde represento como
titular, de modo genérico, "os usuários" e, de
modo específico, "os deficientes" através da
Associação de Paralisia Cerebral do Brasil,
a qual me escolheu para representá-la. Está
sendo uma grande experiência, já que a nós
é encaminhado desde o orçamento do Ministério da Saúde até pequenos ou grandes
problemas enfrentados pelo SUS - Sistema
Único de Saúde -, ocasiões em que temos
que nos posicionar a favor ou contra, deliberando, assim, moções, resoluções, pareceres, recomendações e até representação
delegada. Quero, com isso, relatar-lhes que,
em todos estes meses que lá estou, venho
atuando assiduamente em favor da prevenção (em todos os sentidos e em relação a
inúmeras patologias que podem e devem
ser prevenidas), dizendo a todos os presen-
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tes que é muito mais barato prevenir do que
remediar (tratar); além do que existem seqüelas provocadas por algumas síndromes,
que deixam o portador para o resto da vida
em um leito, sendo que algumas delas poderiam ser clara e facilmente prevenidas. Também venho, constantemente, sempre que o
assunto em pauta permite, colocando que o
Ministério precisa promover urgentemente
uma campanha, em nível nacional, orientando e informando a população sobre o que é
a paralisia cerebral e como evitá-la.
Estou dizendo tudo isso porque a sociedade brasileira está como sempre esteve,
habituada a rejeitar o portador de deficiência, por completa ignorância social, ou seja,
por total falta de informação. E isso, eu diria,
é uma grande e séria doença, porque ela
nos contagia no sentido de ficarmos muito
magoados, além do que também pode contagiar aquele que rejeitou quando a vida,
porventura, lhe apresentar a mesma situação, seja na juventude, na meia idade ou no
final derradeiro.
Completarei 31 anos em novembro
próximo - isso em 1995 - e nunca me deparei, na televisão, no jornal ou em outros veículos de comunicação, com qualquer campanha esclarecedora sobre a paralisia cerebral ou outra síndrome qualquer, como a
síndrome de Down, que vulgarmente chamamos de mongolismo. Certamente é por
isso que a população nos rejeita e até nos
preconceitua como 'coitadinhos',, 'que
pena!' 'mas por que Deus deixou ·nascer
esta criança deste jeito?' (como se fôssemos um grande peso para a família e para a
sociedade, ou simplesmente seres inúteis);
ou então 'não, não chegue perto, porque ele
é doentinho" (fazendo com que a criança
que pe;guntou cresça com um grande engodo em seu coração). Internamente, carrego
uma grande certeza de que, se houvesse o
empenho do governo em tais campanhas
esclarecedoras, iria diminuir em pelo menos
50% os casos de rejeição e, conseqüentemente, as pessoas que deixariam de ser
atingidas viveriam melhor; já que não teriam
mais que carregar tantas e tantas mágoas,
seja da família, da sociedade ou até dos
amigos! Os outros 50% que não citei são
aquelas pessoas que ainda con~inuam a re-

jeitar por causa da educação que receberam
ou da personalidade que as perseguem, baseadas no orgulho e na vaidade, achando
que são superiores a tudo e a todos. Entretanto, o lado positivo das campanhas é que
todas as grávidas iriam buscar fazer o seu
pré-natal da melhor maneira possível, a fim
de que seu futuro protegido não venha a adquirir tal ou qual síndrome, justamente por
temor. Com isso, diminuiria sensivelmente a
Paralisia Cerebral ou alguns casos de deficiências mentais que podem e devem ser
prevenidas, descongestionando o Sistema
Único de Saúde - SUS, onde o governo deixaria de atender milhares para atender apenas centenas de paralíticos cerebrais.
No parágrafo acima, disse que a família também rejeita e até preconceitua errada
e antecipadamente o portador de deficiência. Sim, a família cuja formação, desde o
rnatrimônio dos genitores, sempre pensou e
quis constituir-se apenas com êxitos, quando se depara com o 'diferente' leva um choque e talvez demore anos e mais anos para
aceitar; enquanto isto, a vida passa... Isso
infelizmente acontece por dois motivos, sendo eles: a falta de informação e de preparo
dos pais, alertando os filhos que em breve
serão pais, sobre que o casamento não será
'um mar de rosas· e que eles têm que estar
preparados para aceitar com fé e humildade
todos os embates que a vida lhes apresentar. E o outro ponto é a falta de informação
científica que deixa os pais transtornados,
até o filho "especial", 'diferente', "deficiente"
crescer, já que ninguém no mundo, por mais
conhecimento e cultura que tenha, pode prever com precisão como será a vida daquele
portador de deficiência, quais as dificuldades
que irá encontrar.
Um outro enfoque da família em relação à deficiência refere-se a quando o deficiente tem inteligência normal e adentra a
adolescência, e ainda quando outros membros da família competem com ele na mesma idade, e começam a rejeitá-lo por sentirem "vergonha" de o levarem aos lugares
que freqüeritam. Isto é péssimo para ambos
os lados, ou seja, para a pessoa deficiente
que sofre muito e para a pessoa "normal"
que·,-quando ·alcançar a maturidade, vai ver
a burrada que fez.
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berto Parisi, que lhe proporcionaram, em que pese
Quanto à aplicabilidade da pessoa deaos problemas que ela teve desde seu nascimento,
ficiente em nosso País, infelizmente diria
a possibilidade de conseguir superar tantos obstácuque 90% da sociedade conceitua tais peslos e ainda contribuir tão significativamente, pois o
soas "especiais" como inúteis ou incapazes
seu depoimento, ao lado das outras colaborações
de produzir algo benéfico para o bem codesse livro, constitui algo extremamente encorajamum, apesar de termos inúmeros exemplos
dor.
de pessoas que conseguiral'l) superar seus
obstáculos e são muito úteis à família e à
Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar a Srª
sociedade. E, conseqüentemente, estas
Maria Madalena Nobre Mendonça, Presidente de
pessoas que conseguiram vencer estão
Honra do 11 Congresso Brasileiro e do I Encontro Latino-Americano sobre a Síndrome de Down - "Da sedando a sua quota de participação para o
gregação à integração, um processo para a construprogresso do País, e até da humanidade.
ção da cidadania" -, que se encerrará amanhã no
Esta palavra 'aplicabilidade" tem seu
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, aqui em
significado muito amplo, já que também se
Brasilia, com a participação de centenas de milhares
aplica a todas as dificuldades que o deficiende pessoas de todo o Brasil e da América Latina.
te apresenta, e que a sociedade, na maioria
das vezes, não consegue aceitar ou ajudáAlguns Senadores estiveram ali presentes,
lo. Como, por exemplo, são poucas as pesdentre os quais o Senador Fernando Bezerra e o
soas que não falam da minha caligrafia no
próprio Ministro da Educação, Paulo Renato, que
cheque, temendo assim que o mesmo volte
também prestigiou o Encontro.
por incompreensão do banco; Ou seja, tais
O Encontro apresenta inúmeras atividades:
pessoas não conseguem "aplicar-se• em redança, arte, atividades lúdicas, capoeira, escotismo,
ceber meu cheque sem murmúrio por dois
oficina de jornal, artes no congresso e todo tipo de
motivos, sendo que não foram treinadas peatividade educacional, de teatro, ioga, além da dislos seus superiores para isto e porque são
cussão entre especialistas a respeito de como tratar,
totalmente ignorantes sobre o assunto delide como prevenir sobretudo, e de como criar um amciências de um modo geral, esquecendo-se
biente que propicie a construção da cidadania para
de que o que importa é a honestidade e a
todas as pessoas com deficiência.
idoneidade da pessoa, seja ela quem for.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Atualmente, sinto-me totalmente útil e
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Quefeliz porque estou conseguindo realizar meu
ro registrar a presença no Plenário do Dr. Roberto
grande sonho, que é o de inaugurar a escola
Amaral, intelectual, escritor, fundador do Partido Soespecial onde irei atender portadores de deficialista Brasileiro, por muito tempo sei! Secretáriociências tanto carentes como aqueles que irão
Geral e, hoje, seu 22 V&ee-Présiderite. E uma honra
pagar pelo tratamento. Isto tudo somente está
ter esse companheiro nas galerias do Senado.
sendo possível graças à permissão do Pai AlO SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
tíssimo, da Pátria Maior da Vida, e depois de
Srs. Senadores José Bianco, Lúcio Alcãntara, Flatodos os empresários e amigos que já colaboviano Melo, Carlos Bezerra, João Rocha e Abdias
raram e ainda colaboram com suas doações.
Nascimento enviaram discursos à Mesa para serem
Eu tenho consciência de que talvez
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regiseja uma exceção em meio a tantos defimento Interno. S. Ex"s serão atendidos.
cientes que não tiveram a mesma sorte ou
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO) - Sr. Presioportunidades que tive em minha vida. Por
dente, S~ e Srs. Senadores, tramita no Senado,
isso, agradeço todas as noites a Deus, pelo
desde a última semana, projeto de lei, de minha auque tenho, pelo que sou e por tudo que Ele
toria, que procura restabelecer, para um grupo de
está me proporcionando para ser em um fupequenos agricultores, o princípio constitucional da
turo próximo.
igualdade perante a lei.
Conclusão: o mundo é feito de exceçõO reconhecimento de que o simples assentaes, boas ou ruins, que estão aí para nos sermento não é suficiente para transformar o colono em
virem de exemplo ou de alerta.
feliz e realizado proprietário rural, levou o legislador
Quero cumprimentar Luciana de Siqueira Pari- a introduzir o artigo 7, na lei 9.126, de 10 de novemsi, inclusive seus pais, Beatriz Siqueira Parisi e Ro- bro de 1995, que estabelece como obrigatoriedade
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dos agentes financeiros dos Fundos Constitucionais,
a aplicação de dez por cento daqueles recursos, no
financiamento aos colonos assentados em programas oficiais da reforma agrária.
Os financiamentos utilizando aquelas verbas
mereceram tratamento especial, desde que contratados a partir de 1 de julho de 1995, de acordo com o
estabelecido na Lei 9.126, com a aplicação de redutores de cinqüenta por cento sobre as parcelas de
pagamento do principal e dos encargos.
Ocorre, Sr. Presidente, que ficaram de fora dos
benefícios da Lei 9.126, os agricultores que firmaram
seus contratos em meio à inflação ainda existente
pouco antes e logo no início do plano Real.
Naquele momento, utilizava-se a TA - Taxa
Referencial - como mecanismo de correção dos dé::~tos e concedia-se, como incentivo ao fomento da
prooução agrícola para pequenos produtores, um rebatimento de 50% da mesma TR, o que tomava o
empréstimo convidativo, pois a inflação da época
corroía também o valor principal da dívida.
Com a queda dos índices inflacionários, acompanhada pela diminuição ainda mais acentuada nos
preços dos produtos agrícolas, a redução da TA não
mais exerce a sua antiga função de diminuir, de forma real, o ônus imposto ao agricultor.
É bastante ilustrativo, a esse respeito o relato
contido em recente estudo da Emater:
"Com a vigência da Lei 9.126, é comum encontrar-se produtores rurais em áreas contíguas, ambos
mutuários do mesmo agente financeiro, em situação
extremamente diversas. Enquanto os beneficiários
do crédito rural, cujos empréstimos foram efetuados
antes da citada lei não possuem condições de adimplirem seus compromissos, estando se desfazendo
de seus bens, inclusive da propriedade rural, os mutuários que contraíram o empréstimo após a vigência
da mencionada lei, numa economia de preços já estabilizados, a cada dia melhor se capitalizam, avolumando seu patrimônio e vislumbrando perspectivas
de um empreendimento plenamente sustentável. •
·A diferença de situação existente entre os mutuários acima caracterizados, reside, tão-somente,
no fato de que os primeiros - aqueles que contraíram empréstimos bancários antes da vigência da Lei
9.126 - sofrem um violento processo de transferência dos valores obtidos na exploração de suas propriedades, via pagamento de juros e correção monetária, para outros setores da economia, enquanto os
outros - os que contraíram empréstimos após a vigência da lei citada - ao contrário, retêm os valores
obtidos nas suas explorações, permitindo-lhes saldar
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seus compromissos, tempestivarnente, além de efetuarem crescentes investimentos nas suas unidades
produtivas"
A Emater-RO tem total credibilidade na abordagem que faz a respeito do assunto, porque atua diretamente com o produtor rural.
Twe oportunidade, recentemente, de alertar diversas autoridades, através de documentos enviados, de contatos pessoais e de pronunciamento anterior, sobre os riscos de um indesejado êxodo rural
causado pela situação de preocupação e de angústia por que passam aqueles pequenos agricultores,
que não admitem permanecer inadimplentes com
seus compromissos e muitos já se dispõem a vender
seus imóveis para saldar as dívidas.
A Lei 7.827, que regulamentou o artigo 159 da
Constituição Federal, que trata dos Fundos Constitucionais, tem sido falar, não suficiente, mas importante, de combate ao desequilíbrio social entre as regiões brasileiras.
Determina um dos dispositivos daquela lei,
mais precisamente o art. 2º, § 1º:
"Na aplicação dos recursos, os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste, e
do Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de
controle monetário conjuntural e deverão destinar
crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas
instituições financeiras, em função das reais necessidade das regiões beneficiárias."
O que se dá, no momento, com os agricultores
assentados pelo INCRA, que tomaram financiamentos anteriormente aos prazos previstos para inclusão
nos benefícios da Lei 9.126, é exatamente uma contradição com o espírito da lei reguladora da matéria,
pois, ao invés de ser contemplados com algum benefício, estão sendo penalizados com os efeitos da
mudança na economia.
Daí a necessária e urgente correção dessa disparidade nos objetivos da lei e no tratamento entre
agricultores com as mesmas características, metas e
necessidades: contribuir para o desenvolvimento do
país e promover o bem estar de seus familiares, que
o projeto apresentado procura restabelecer.
Na hipótese de aprovação do projeto de minha
autoria, o que, espero aconteça o mais rápido possível, o Congresso Nacional estará dando um importante passo no sentido de transformar a irreversível
e necessária Reforma Agrária em um processo mais
justo, e um passo gigatesco em favor de pequenos
agricultores dos Estados mais carentes da Federação, justamente aqueles que o constituinte de 1988
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houve por bem contemplar com o justo dispositivo
dos Fundos Constitucionais.
Já está tramitando nesta Casa um outro projeto, também de minha autoria, este mais antigo, que
propõe diminuir o preço final do lote, pago pelo assentado em projetas de colonização, hoje cobrado
integralmente de cada um dos parceleiros, na forma
de rateio dos custos de implantação do loteamento.
Minha proposição é no sentido de que o colono não
seja onerado em mais de 20% desses custos.
A intenção contida em meus projetes de lei é
simplesmente de contribuir para que a fixação do homem ao campo se dê de forma perene, para que
haja a concretização do sonho de todos os brasileiros de bom senso, no sentido de transformar nosso
país num grande produtor de alimentos.
Assim, peço o apoio das Senhoras e dos Senhores Senadores para a aprovação do referido projeto, que visa tão somente fazer justiça a milhares de
pequenos agricultores, estabelecidos nas regiões
mais desfavorecidas do país, utilizando recursos já
existentes e previstos em nossa Constituição para
essa mesma finalidade.
Muito obrigado
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, comemorase, a 5 de julho, o "Dia do Meio Ambiente", que se
estabelece entre efemérides diversas às quais a sociedade atribui significados distintos. Há aquilo que
se celebra quase como um álibi por nada se fazer a
respeito. Há profissões que se homenageiam na impossibilidade, por exemplo, de atribuir-lhes remuneração condigna. Há saudosismos e formalismos diversos, que intentam se passar por civismo e patriotismo. Há, ainda, aquilo que se celebra como exibição da importância que se quer atribuir à questão, o
que significa estar "atualizado" e ser "politicamente
correto".
Confesso, Sr"s e Srs., a minha preocupação
com a hipótese de a questão ambiental ficar adstrita
à mobilização efémera de um dia, numa atitude muitas vezes demagógica e sem maiores conseqüências práticas. Preocupa-me, ainda, a tendência histórica que se tem manifestado entre nós de encará-la
de forma maniqueísta: ou se professa uma crença
inabalável na inesgotabilidade dos recursos naturais
do planeta, o que, de certa forma, conduz ao imobilismo politico, ou se tem uma visão apocalíptica do
futuro, o que conduz, também, ao mesmo imobilismo.
Em diferentes oportunidades, tenho procurado
manifestar-me a respeito daquilo que já denominei
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"uma exigência formal da modemid:;.de', ou seja, a
ascensão da temática ambiental-à ' :mdição de prioridade em qualquer planejarnento !:1Ue vise ao desenvolvimento de um pais no mundo moderno.
Contudo, ainda-se pOde con·;tatar a utilização
de conceitos como "desenvolvimento sustentável' no
mesmo nível de outros "clichés" do jargão politico, e
percebe-se que a crescente preocupação mundial
com as questões de meio ambiente ainda está muito
centrada no uso direto que se faz de recursos naturais e na inexistência de consenso sobre grande parte das responsabilidades quanto à gestão, ao uso e
à recuperação do meio ambiente.
A indiferença dos governantes e sua despreocupação em incluir a questão ambiental como conteúdo do ensino formal e tema da educação continuada, em sentido amplo, contribuiu para que, hoje,
se alguém fizer uma pesquisa de rua perguntando o
que é a Agenda 21, poucos estejam em condições
de responder. No entanto, a Agenda 21, documento
aprovado pelas Nações Unidas, um dos mais importantes documentos de planejamento para o próximo
século, é nada menos que o Programa de Ação
aprovado na Rio 92 para a implementação de um
modelo de desenvolvimento sustentável, que poderá
evitar a temida crise ambiental das décadas futuras.
Este mês completam-se cinco anos da realização da Rio 92. Passada a euforia da conferência,
governos e mídia, dois ateres-chave do processo,
perderam dinamismo e até, por que não dizer, interesse pelo desafio posterior, ou seja, a árdua implementação das decisões.
Dessa forma, Senhoras e Senhores, o momento não é exatamente de comemoração, mas de avaliação. Até que ponto os compromissos assumidos
pelo Governo na Rio 92 foram levados à prática?
Estimativas de agosto de 1996, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mostraram
que a área anua! de desmatamento na Amazônia, de
1992 a 1994, ficou entre 1 0.500 e 15.000 quilómetros quadrados dependendo de considerações de limites das áreas medidas. O Instituto informa que, de
uma área estimada originalmente em 3,3 milhões de
quilómetros quadrados de floresta amazónica no
Brasil, aproximadamente 15% já foram distribuídos.
Em termos financeiros, em 1990, o gasto referente à proteção ambiental aumentou R$ 10 milhões
em termos reais; dei 1992 a 1993, as despesas caíram em mais de 40 milhões, deixando os totais de
1993 nove milhões menores do que os de 1991.
Em termos perCentuais do Produto Interno Bruto PIB, as despesas com proteção ambiental são
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menores da c;ue 0,012% anual, com a exceção de
1992". o gasto per capita para proteção ambiental é,
também, excepcionalmente pequeno; em 1995, o
''"''M <>ra de R$ 0,28; incluindo a preservação dos recursos naturais renováveis, o total per capita sobe
para R$ 0,43. Esses são números surpreendentemente pequenos quando !evada em conta a severidade das condições ambientais adversas da população brasileira.
O quadro assume maior gravidade, Senhoras e
Senhores, porque não podemos mais invocar os velhos argumentos de que o País deve dar prioridade à
erradicação da miséria. Hoje, sabemos que não podemos dissociar essas questões. Pobreza e meio
ambiente têm uma relação perversa de agressão
mútua.
Por volta de meados do próximo século, chegaremos aos 12 bilhões de habitantes. Hoje, somos
5,5 bilhões. O que acontecerá, então, se dobrarmos
outra vez? O planeta, certamente, não vai acabar.
Haverá, porém, uma terrível deterioração das condições de vida, com uma miséria galopante, um caos
terrível, guerras locais continuadas, fome envolvendo bilhões de pessoas, recursos naturais arrasados.
Felizmente, há alternativas possíveis. Antes de
mais nada, a experiência mostra que, onde a miséria
é erradicada, a população se estabiliza demograficamente. Assim, é absolutamente necessária e indispensável a erradicação da miséria. Ninguém, jamais,
afirmaria o contrário. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que tenhamos um novo tipo de
desenvolvimento que não prejudique as gerações futuras. A erradicação da miséria não pode ser feita de
modo predatório. O desenvolvimento a qualquer custo, ou seja, arrasando os recursos naturais e prejudicando as gerações, Muramente agravaria o cenário
da miséria. O novo paradigma de 'desenvolvimento
sustentável" é aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer as possibilidades do
futuro.
Outro argumento identicamente anacrônico é
aquele que defende a prioridade de inserção do País
nas tendências da economia mundial no caso, a
globalização sob pena de perdermos o chamado
'bonde da história', o que implicaria nada podermos
fazer pelo meio ambiente.
Na verdade, conforme eu mesmo já escrevi anteriormente, os problemas ambientais são, por natureza, globais. A singular característica da inexistência de limites geográficos, tanto para os recursos naturais quanto para os efeitos de sua deterioração, inviabiliza resoluções tomadas exclusivamente dentro

das fronteiras de cada nação. Muitas vezes, esse é
mais um fator de conflito. A ausência de fronteiras
dificulta a percepção dos problemas e a assunção
de responsabilidades.
Ainda levando em conta o aspecto demográfico, o caminho parei soluÇão -dós pro61emas arri:
bientais continua apontando para a superação da
pobreza, a um mesmo tempo causa e efeito da deterioração do meio ambiente. Vale· ressaltar, todavia,
que dificilmente a pobreza de uma nação pode ser
vista como seu problema exclusivo, em um mundo
onde as nações se mostram, cada vez mais, interdependentes.
Se, comumente, invectivamos contra os 20%
da população mundial que vivem nos países ricos e
que são responsáveis por 80% do consumo anual
de recursos naturais do planeta, não podemos esquecer que, da mesma forma que os países ricos
não conseguem deter seus padrões de consumo, os
países pobres não têm como evitar a degradação de
récUrsos naturais, explorados indevidamente por
uma população que tenta aliviar os efeitos da pobreza, da qual não consegue sair.
Mais uma vez, o conceito de desenvolvimento
sustentável é a proposta que se nos apresenta para
a solução desses impasses, porque traz uma visão
crítica das limitações dos modelos tradicionais de
desenvolvimento, ante a necessidade de garantir,
não só a qualidade, mas, principalmente, a continuidade da vida na Terra.
A idéia da sustentabilidade, das mais humanamente generosas já surgidas, transcende os sistemas políticos, pois recupera os valores humanos e a
ética. A sustentabilidade, no seu sentido pleno, compreende os aspectos políticos, econõmicos, sociais,
tecnológicos, que não se podem dissociar da sustentabilidade puramente ambiental.
No entanto, Senhoras e Senhores Senadores,
preocupa-me que esse conceito de desenvolvimento
sustentável se tenha prestado, até agora, ao papel
de um artifício de linguagem para justificar pequenos
ajustes no modelo de desenvolvimento vigente. Assim, a expressão vem sendo usada por governantes,
lideranças políticas e empresários que, na realidade,
são protagonistas de práticas inteiramente antagónicas à idéia da sustentabilidade.
Essa é a razão da preocupação que demonstrei desde o início deste pronunciamento. A banalização da questão ambiental; o que não se pode confundir
popularização-de -uma idéia.
espécie de esva.Ziarrienfb insF
A banalização é
dioso de conteúdo, que faz com que uma mensa-

a.-

cOm adifuSão ou

uma

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

gem se transforme num "ruído' ou num maneirismo,
bem ao gosto deste final de século.
Embora a concepção conservacionista seja declarada em prosa e verso nos discursos oficiais, quase nunca é colocada em prática quando os órgãos e
autoridades competentes precisam posicionar-se em
relação a empreendimentos que vão contra uma verdadeira política de desenvolvimento integrado e sustentado.
Esse é o ponto, Senhoras e Senhores Senadores, a necessidade de reformulação da prática e da
política ambientalista no Brasil. Essa é a razão do
tom pouco laudatório deste discurso. Não se trata de
ceticismo, mas do anseio de ver a questão ambiental
verdadeiramente incorporada à estratégia de desenvolvimento nacional, ao invés de mero objeto de retórica. do aual se lança mão nas efemérides. com o
objetivo de ocupar espaço em rede nacional e dissimular a omissão para com os problemas do presente e o descompromisso com as possibilidades do futuro.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDBAC)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, por uma semana, no
período de 13 a 19 de março passado, o Brasil viveu
a incômoda situação de receber, no Rio de Janeiro,
delegações de 80 países para avaliar os resultados
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento a Rio-92, ou Eco-92,
como ficou conhecido o evento que reuniu mais de
100 chefes de Estado no Rio de Janeiro para debater a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável vale dizer, debater o futuro da humanidade.
A avaliação aconteceu no encontro. denominado Fórum Ria+5, e o incômodo deveu-se ao fato de
não termos, nós, brasileiros, anfitriões de ambos os
eventos, cumprido algumas das mais elementares
disposições acordadas no primeiro deles. Até às
vésperas do Ri0+5, o Brasil não havia sequer constituído o seu Conselho de Desenvolvimento Sustentável imperdoável displicência de uma nação que, sobre ter sido a anfitriã de tão portentoso evento, concentra em seu território algumas das maiores reservas de biodiversidade do planeta.
A solução, como de praxe, foi recorrer ao "jeitinho" brasileiro instituição simpática ao nosso folclore,
mas que precisa ser banida da vida pública e da gestão governamental , com a nomeação de uma Câmara
de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, vinculada ao Gabinete Civil da Presidência da República.
O brilho que se poderia esperar de um encontro como o Ri0+5, porém, não foi empanado apenas
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porque o anfitrião não fez o seu dever de casa.
Esse, dos males, foi o menor, embora altamente
constrangedor. Infelizmente, verificou-se como, de
resto, era amplamente consabido que os países signatários dos documentos elaborados ao final da
Conferência de 1992, em sua esmagadora maioria,
deixaram arrefecer suas políticas preservacionistas;
no mínimo, deixaram que a elas se sobrepusessem,
sem quaisquer resistências, os interesses imediatos
de uma ordem económica cujos poderes são levados ao paroxismo na presente conjuntura neoliberal
e globalizante.
Negar que tenha havido qualquer progresso
nesse período, Sr. Presidente, seria insensatez ou
má-fé. É mister reconhecer, no entanto, que tais progressos foram muito inferiores à expectativa que cercou a Rio-92, em nada condizentes com o gigantismo, a pretensão e o charme daquele evento. Foi o
que concluíram os participantes da Ri0+5, referendando uma avaliação de quantos se mantêm informados sobre o assunto. Resta observar, ainda, que
os representantes de 80 governos e 80 conselhos
de desenvolvimento, de 40 ONGs estrangeiras e do
Fórum Brasileiro de ONGs, que reúne 350 entidades, se lograram acordar na análise geral, discordaram nas particularidades a tal ponto que se tomou
impossível elaborar no prazo previsto um documento
único e conclusivo, que seria encaminhado à ONU,
sintetizando os efeitos da conferência de 1992.
O descompasso entre as metas então estabelecidas e as providências efetivamente implementadas pode ser melhor detectado com a remissão aos
principais documentos da Rio-92, a começar pela
Agenda 21 conjunto de ações destinadas a contemplar a proteção ambiental, visando ao estabelecimento de uma política de desenvolvimento sustentável.
De todos os países participantes da Rio-92, 80
criaram seus conselhos de desenvolvimento sustentável, e apenas 40 formularam sua Agenda 21. Lamentavelmente, o Brasil não é um deles. Espera-se
que a Câmara de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, criada às pressas no mês de março, possa
apresentar uma "pré-Agenda" até a realização, no
mês que vem, da Assembléia Especial da ONU que
avaliará, igualmente, as políticas ambientais implementadas ao longo desses cinco anos.
No esforço comum para preservar o meio ambiente, os países ricos deveriam destinar 0,7% do
seu Produto Nacional Bruto às nações em desenvolvimento. Embora tal recomendação não tenha força
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de lei, trata-se de um compromisso explicitado no
Capítulo 33 da Agenda 21.
"(...) Os países desenvolvidos" assinala o documento "reafirmam seu compromisso de alcançar a meta aceita pelas Nações
Unidas de 0,7% do PNB para a assistência
oficial ao desenvolvimento e, na medida em
que essa meta não tenha sido alcançada,
estão de acordo em aumentar seus programas de ajuda para alcançar essa meta o
mais cedo possível e assegurar a implementação rápida e efetiva da Agenda 21."
O cientista José Goldemberg, que à época da
Rio-92 era Secretário Especial do Meio Ambiente,
em artigo publicado no Jornal do Brasil do dia 25 de
março último, afirmou que essa ajuda não chega à
metade do valor então aprovado, e mais, que se tem
reduzido, ao invés de aumentar.
Um breve balanço demonstra, cabalmente,
que, além dessa ajuda, outras metas estabelecidas
na Agenda 21 não vêm sendo cumpridas, como, por
exemplo, a pretendida mudança nos padrões de
consumo das sociedades industrializadas. Trago à
colação, a esse respeito, a opinião do geógrafo e
professor da Universidade de São Paulo Wagner
Costa Ribeiro, que, em recente artigo publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo, assim se manifestou:
"A diminuição dos níveis de consumo,
bandeira que ganhou eco nos países ricos
durante as reuniões preparatórias da Rio-92,
sucumbiu ante a possibilidade de se comprar o direito de poluir. O mecanismo, em
discussão nas reuniões das partes da Convenção sobre Mudanças Climáticas, consistiria no pagamento pelos países ricos aos
países pobres de uma taxa que os liberaria
para emitir mais gases-estufa que o estabelecido per capita. Dessa forma, manteriam a
desigual equação segundo a qual um terço
da população mundial consome dois terços
dos recursos disponíveis. •
Wagner Costa Ribeiro põe o dedo também em
outra ferida. •o combate à pobreza foi inexistente",
afirma. "Ao contrário, a onda neoliberal, associada à
globalização dos mercados financeiros, concentrou
ainda mais a riqueza, tanto nos países ricos quanto
nos pobres, trazendo consigo o desemprego e agravando tensões sociais".
Infelizmente, Senhoras e Senhores Senadores,
não há muito o que comemorar, passados cinco
anos da Rio-92. Para o jornalista Clóvis Rossi, da
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Folha de S.Paulo, "a ambiciosa agenda definida naquela reunião de cúpula virou letra morta".
O relatório final do Fórum Ria+S apresenta
conclusões que permitem inferir a existência de um
hiato e:1tre as pretensões da Assembléia de 92 e a
realidadt~ que temos hoje. Como seria fastidioso reproduzir todo o documento, cito apenas algumas
dessas conclusões:
•As principais forças impulsionadoras
da atividade económica padrões insustentáveis de produção e consumo nos países industrializados e crescimento demográfico
nos países em desenvolvimento ainda são
os principais contribuintes de nosso atual
rumo insustentável";
Os padrões de consumo na América
do Norte, conforme relatados por seus representantes, são ecológica e moralmente insustentáveis;
"Há uma necessidade de se abordarem os imperativos éticos fundamentais do
desenvolvimento sustentável (Carta da Terra);"
"Os governos estão atualmente subsidiando o desenvolvimento insustentável.
Grande volume de recursos financeiros
pode ficar disponível para apoio à sustentabilidade se forem eliminados subsídios prejudiciais e oferecidos incentivos positivos ao
desenvolvimento sustentável;"
•Acordos internacionais não levam
sempre em consideração as necessidades
orgânicas da;; comunidades nacionais e lo·
cais nos países menos desenvolvidos;"
•o atual sistema das Nações Unidas
não é capaz de fazer cumprir os acordos internacionais. •
Na realidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas conclusões eram previsíveis. Antes
mesmo do encontro, o canadense Maurice Strong,
presidente da ONG Conselho da Terra e ex-secretário geral da Conferência de 92, já advertia que o progresso até agora obtido não tem sido suficiente para
deter o ritmo de degradação ambiental do planeta.
Estudos do Instituto de Pesquisas sobre Gastos Públicos, com sede na Alemanha, estimam entre 700 e
900 bilhões de dólares anuais o volume mundial de
subsídios a investimentos danosos ao meio ambiente,
mas os governos dos países ricos não parecem preocupados em reformular sua política de incentivos.
Quanto ao papel do Brasil, é preciso destacar
que perdemos uma grande oportunidade de nos !ir-
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marmos como liderança dos países detentores de
grandes reservas de biodiversidade. Até agora, caminhamos muito lentamente na direção do desenvolvimento sustentável, como reconhecem o Ministro
do Meio Ambiente, Gustavo Krause, e o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso.
De qualquer forma, expostas assim as feridas
da política ambiental, aqui e alhures, impõe-se observar que nem tudo está perdido; que a Rio-92,
malgrado seus resultados insatisfatórios até a presente data, não foi de todo uma oportunidade desperdiçada no Brasil, por exemplo, propiciou o surgimento de centenas de entidades, governamentais ou
não, que vêm ensejando a participação popular na
luta pela preservação do meio ambiente ; que o Fórum Rie+5, por menor que tenha sido o seu impacto,
apontou diretrizes e caminhos para que se corrijam
as falhas na busca do preconizado desenvolvimento
sustentável.
Exortando o Poder Público a tomar iniciativas
que efetivamente consolidem a proteção ambiental,
quero manifestar minha convicção .cte que a sociedade brasileira vai a ele se juntar para tomar realidade
os compromissos da Conferência de 92. Acredito firmemente, Senhoras e Senhores Senadores, que,
havendo vontade política e determinação e só assim! , nossos esforços para implementar a sustentabilidade repercutirão em outros quadrantes, como
importante contribuição para o desenvolvimento harmónico e tratemo da sociedade planetária.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Ml) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em artigo que
publicou na edição de 16 de janeiro do corrente ano
do jornal Correio Braziliense, o ministro dos Transportes, Alcides José Saldanha, deu ao conhecimento
público alguns números que dimensionam muito
bem a caótica situação das rodovias brasileiras.
Informa o ministro que, entre 1971 e 1974,
quando a malha rodoviária federal era de apenas
24,1 mil quilómetros, o Governo investia, em média,
2, 7 bilhões de dólares por ano na conservação de
estradas.
Vinte anos depois, no período 1991/1994, a
rede rodoviária federal havia aumentado para 50,5
mil quilómetros, o que corresponde a um crescimento da ordem de 116 por cento.
Nesse período, a frota de veículos teve um aumento de 377 por cento, o consumo de combustível
cresceu 220 por cento e o tráfego médio das rodovias avançou 340 por cento.
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Enquanto esses indicadores cresciam explosivamente, o Governo, no sentido contrário, reduzia
seus investimentos em conservação de estradas
para apenas 595 milhões de dólares por ano. Assim,
os gastos com rodovias, que haviam representado
1,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no início dos anos 70, despencaram para apenas 0,14 por
cento nos anos noventa.
A esses números, eu gostaria de acrescentar
dados obtidos por um estudo feito pelo Departamento de Pesquisa do Unibanco. Segundo esse trabalho, anualmente, o Brasil perde dez bilhões de dólares por conta da má conservação de suas estradas,
do desaparelhamento dos seus portos, e do sucateamento de suas ferrovias. O nosso agonizante sistema de transportes tem, portanto, um peso ponderável na formação do chamado Custo Brasil. A mesma pesquisa indica ainda que, se fossem iniciadas,
imediatamente, todas as obras de recuperação e
conservação da malha rodoviária que recebe 68,6
por cento dos transporte de cargas e 95 por cento
do de passageiros do Brasil , o desembolso do Governo teria de ser de 4,7 bilhões de reais.
Além de tudo isso, ninguém ignora que grande
parte da safra agrícola nacional é perdida nessas rodovias esburacadas e mal sinalizadas. Se tivéssemos boas estradas, certamente, o custo do transporte de mercadorias no Brasil não estaria entre os
mais altos do mundo. Se tivéssemos boas estradas,
seguramente, veríamos cair a macabra estatística de
mortes em acidentes rodoviários, que indica, apenas
nas estradas federais pavimentadas, a ocorrência de
sessenta mil acidentes por ano, com trinta e sete mil
feridos e cinco mil mortos.
Por fim, é importante registrar que quarenta por
cento das estradas federais brasileiras se encontram
em situaçãcr "sofrível", enquanto trinta por cento se
acham em condição "razoável" e apenas 30 trinta
por cento em "bom" estado de trafegabilidade, como
admitiu o próprio ministro Alcides José Saldanha.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, segundo cálculos técnicos, o Brasil necessitaria, hoje, de um e meio bilhão de dólares, por
ano, para a conservação e a recuperação de suas
rodovias. Mas as dotações orçamentárias anuais andam por volta de 400 milhões de dólares. A situação
atual, portanto, tende a agravar-se, caso não se
mude radicalmente a política para a manutenção de
nossas estradas.
As primeiras experiências com a privatização
de rodovias, no Brasil, vêm dando bons resultados,
conforme atestam pesquisas feitas junto aos usuá-
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rios das estradas entregues ao controle da iniciativa
privada. No entanto, estima-se que a privatização
possa ser a solução para apenas quinze mil quilómetros de rodovias federais. Assim, restariam outros
trinta e seis mil quilómetros, para cuja conservação
teria de ser encontrada outra solução.
A experiência mostra que administradores públicos, em todos os cantos do mundo, preferem destinar recursos para novas estradas porque elas
'rendem' festas de inaugurações e podem amealhar
votos a conservar as existentes. Quando não é feita
no momento indicado, a conservação acaba ficando
muito mais cara, de vez que a pavimentação já pode
estar destruída.
Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 3 de março do corrente, o engenheiro Rogério Walbach Tizzot, consultor do Programa de Reforma Institucional e Rnanceira da Conservação Viária, da Cepal (Comissão Económica para a América
Latina e Canbe), sugere saídas para a salvação de
nossas estradas, cuja situação, aliás, pouco difere
da dos demais países do continente. Pelo menos um
terço das rodovias latino-americanas encontra-se em
péssimas condições.
Segundo Rogério Walbach Tizzot, o atual sistema que consiste em construir, não conservar, deixar
deteriorar e, por fim, reconstruir exauriu-se porque é
ineficiente e inefiCaZ, gerando enormes prejuízos às
nações. Assim, deve ser substituído por um sistema de
conservação adequado, constante, planejado e que tenha recursos assegurados no momento apropriado.
Os serviços de conservação de vias públicas
conforme o consultor da Cepal devem ser financiados por uma tarifa ou taxa cobrada sobre o preço
dos combustíveis. O fundo formado com esses recursos seria então gerido por usuários das estradas
empresas de transportes de carga e de passageiros,
cidadãos, produtores agrícolas e Governo de modo
transparente.
Diz sobre o assunto o engenheiro Rogério Walbach Tizzot: 'Constata-se que enquanto não se criar
um sistema institucional/financeiro forte e exclusivo-para a conservação da malha rodoviária, com menor
dependência dos orçamentos gerais, não será possível reverter o atual quadro dos enormes prejuízos. A
conservação de rodovias, ao contrário da construção
de novas estradas, não pode depender de discussões políticas anuais sobre os orçamentos, pois a rodovia mal conservada primeiro gera prejuízos e depois acaba'.
Além de sugerir a criação de um fundo para a
conservação de rodovias, o consultor informa que ai-
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guns países, como Canadá H'onduras, Austrália e
Nova Zelândia, estão adotando contratos de gestão
com empresas públicas ou privadas para gerenciar a
conservação das rodovias, mediante pagamentos fixos mensais com base no cumprimento das condições de qualidade preestabelecidas para cada um dos
trechos. E explicita as vantagens dessa modalidade:
"Nos contratos tradicionais, os pagamentos são
efetuados em função da quantidade de serviços executados, induzindo as empresas a realizar mais serviços para aumentar o lucro. Por outro lado, os pagamentos fixos de contrato de gestão conduzem as
empresas a buscar eficiência para obterem serviços
de boa qualidade com baixo custo, pois, se necessárias, correções e complementações, estas serão realizadas por contra da própria empresa, ou seja, sem
receber, do contratante, pagamentos por quantidades adicionais executadas."
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a situação das rodovias brasileiras, que vinha se deteriorando desde o inicio dos anos oitenta,
agravou-se em 1988, quando foi extinto o Fundo Rodoviário Nacional (FRN), durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O FRN era formado
por recursos do Imposto Único Sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos (IULCLG), Taxa
Rodoviária Única (TRU) e Imposto sobre Transportes Líquidos e Gasosos (1ST). Na Constituinte, essas
fontes de receitas ou foram extintas ou repassadas a
Estados e Municípios, embora o dever de manutenção da malha rodoviária tenha permanecido com a
União.
Estudando o assunto, percebe-se que ninguém
discorda que se deva recriar um mecanismo que financie a recuperação de nossas estradas e que,
além disso, permita a ampliação da malha rodoviária. Também parece ser consenso entre os técnicos
que os recursos para essa finalidade devam ser "carimbados', ou seja, que tenham destinação expressa. Também há um entendimento no sentido de que
não se pode criar um novo imposto que venha a sacrificar ainda mais o já muito penalizado contribuinte
brasileiro.
O consultor Rogério Walbach Tizzot sugere,
por exemplo, que se faça a cobrança desse imposto
diretamente na primeira venda do produto, ainda na
refinaria, tanto para evitar a evasão quanto para se
ter um baixo custo administrativo de arrecadação. Já
o ministro dos Transportes, Alcides José Saldanha,
quer a constituiçã6âe um fundo formado por recursos saídos da cobrança do Imposto sobre Circula-
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ção de Mercadorias (ICMS) sobre os combustíveis.
São boas idéias sobre as quais devemos refletir.
O grande entrave existente. no momento é de
ordem constitucional. A Constituição determina, no
seu artigo 167, que é vedada •a vinculação de receita a órgão, fundo ou despesa".
No entanto, estou certo de que se tivermos que
votar uma iniciativa no sentido de obter recursos
para a recuperação e ampliação de nossas rodovias,
a Senado se pronunciaria favoravelmente. A situação de nossas estradas chegou a tal estado que
algo tem que ser feito, com urgência. Acredito que
as Senadores, que conhecem bem essa questão,
não se furtariam a apoiar a criação de um fundo para
salvar uma malha viária que está estimada em 150
bilhões de dólares.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, com esse breve pronunciamento sobre o
problema, espera ter dado minha modesta contribuição em busca de uma possível solução, solução que
está a nosso alcance, pois, acima de tudo, depende
de vontade política.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO)- Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, o Governo Federal tem, é
verdade, ao implementar o Projeto Brasil em Ação,
tentado superar os problemas que o País enfrenta
com a necessidade de crescimento, de fomento industrial e de geração de empregos. No entanto, há,
e é preciso que se traga à baila esta discussão, um
grande, um lamentável equívoco quanto à eleição e
direcionamento de prioridades desse programa. Os
recursos e esforços nesse sentido, se aplicam, em
larga escala, à indústria automobilística, às montadoras aqui sediadas e à tentativa de atrair o mercado exterior desse segmento para o Brasil, mais e
cada vez mais.
Há, entretanto, que se considerar não ser, na
atualidade, o setor automobilístico, embora se reconheça a sua importância, o principal campo viável de
investimentos para o País, nem tampouco aquele
mais apropriado a nos trazer divisas e gerar empregos, pois, cada vez mais, dados os avanças tecnológicos, dispensa a mão-de-obra qualificada. Votemonas, sim, para a agricultura, para a agroindústria, setores capazes de efetivamente, gerar riquezas, divisas, empregos, alimento para consumo interno, com
chances de exportação em vultosas proporções. Temos a terra fértil. o clima apropriada, temos a tradi-

ção agrícola e agropecuária, a mãocele-obra em potencial e aquela já qualificada para esse fim.
Esse panorama, essa escolha de priorização
do Executivo, tem contudo, um histórico, pela que a
seguir passamos a considerar.
A abertura comercial implementada pelos últimos governas, a partir de 1990, precipitou uma g~e~
ra fiscal sem precedentes entre os estados brasileiros na busca de novas oportunidades de investimentos. Essa corrida dos governos estaduais foi motivada principalmente pela queda da receita fiscal, em
conseqüência das sucessivos planos de estabilização económica, e pelo crescente desempreg~ nos
grandes centros urbanos, fenômeno que ve_m t1rand?
o sono das autoridades públicas e angustiando milhões de famílias brasileiras.
Apenas a região da ABC paulista já enfrenta
um contingente de desempregados superior à população de vários estados brasileiros, que estão buscando refúgio na economia informal, por falta de
perspectivas futuras. A situação não é menos preocupante nas demais regiões metropolitanas do grande Rio, grande Belo Horizonte, com graves _:ellex~s
nas demandas sociais nas áreas de educaçao, saude, segurança pública e moradia.
Na ânsia da superação desses problemas, governadores e prefeitos se agarram a qualquer tábua
de salvação para reverter o quadro negativo da receita fiscal e o do desemprego. para tanto, qualquer
guerra fiscal é válida.
Através da Projeta Brasil em Ação, o Governa
Central tenta definir uma política industrial para o
País. Esse esforço tem que se traduzir em ação concreta e mais ágil. É necessária uma política que valorize os segmentos mais produtivos, mais competitivos e com possibilidade de oferecer mai~r .o~erta ~e
emprego. Com isso, os Estados e mumc1p1os nao
seriam obrigados a partir para essa corrida do salvese quem puder na busca de solução para os problemas mais angustiantes.

ma!s

preA ação da Poder Central hoje se faz
sente com uma visão estratégica das necessidades
do P~ís a longo prazo e priorizando a interiorização
do desenvolvimento, até para conter a pressão social nas regiões Sul e Sudeste do País.
A falta de uma melhor definição das prioridades para o setor industriai é responsável, també_m.
pela equivocada prioridade que alguns estados ve~
dando aos investimentos. Um exemplo desses equivocas é a luta sem tréguas que estados como Rio
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de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná e até
Goiás travam para levar para seus domínios novas
fábricas de automóveis.
No afã de conquistar a simpatia e a preferência dos seus executivos, os estados vêm oferecendo financiamento e toda sorte de subsídios para
as montadores, sem fazer uma avaliação mais
realista do custo-benefício de empreendimentos
dessa natureza. os governadores e prefeitos transformam essa gincana entre estados numa jogada
de marketing, como forma de dar satisfação à opinião pública do seu empenho em favor da geração
de emprego.
Enquanto jogam para a platéia, os governantes
se esquecem de fazer uma avaliação do futuro do
setor automobilístico no mundo, de quantos empregos perdeu ao longo dos anos com a capacidade
ociosa das suas 630 fábricas espalhadas por todos
os continentes e com o avanço tecnológico de suas
linhas de montagens que dispensam cada vez mais
mão-de-obra humana.
Não é por acaso que o contrato firmado por um
dos estados com uma que atua no País acabou na
Justiça. A oposição questiona o governo do Estado
por conceder financiamento da ordem de R$290 milhões, a juros subsidiados, além de prever uma série
de outros benefícios, com isenção fiscal, em prazos
a perder de vista.
As autoridades brasileiras precisam entender
que esse segmento industrial não necessita de tanta
proteção para aportar no Brasil. O setor automobilístico está em crise no mundo inteiro e por isso mesmo inicia uma corrida contra o tempo na busca de
mercados emergentes para se instalar. e produzir,
para continuar crescendo.
Os 50 milhões de automóveis produzidos no
mundo em 96 representam 73 por cento da capacidade produtiva do setor. Na Europa Ocidental, as
montadoras produzem 6 milhões a menos do que
poderiam fabricar anualmente. Isso representa uma
capacidade ociosa de 33 por cento. No Japão, são 4
milhões a menos (50 por cento da capacidade ociosa). Na América do Norte, a ociosidade chega a 21
por cento, com uma redução de 3,9 milhões no número de veículos produzidos.
Além disso, o mercado de automóveis vem
se retraindo. Na Europa, os carros novos vendidos
apenas substituem os usados. Não há crescimento
líquido nas vendas. Para agravar o quadro, a exportação de veículos para outros países vem caindo nos últimos anos. Com o avanço da globalização e maior integração comercial, a GM foi obriga-

da a desativar 20 de suas fábricas. A Ford fechou
sua fábrica de Ohio, nos Estados Unidos, e passa
por um difícil processo de reestruturação para recuperar o terreno-perdido.
P;or;, complicar o quadro, a questão ambiental
contrib~·· ·:1ara estreitar cada vez mais o horizonte futuro de inaústrias poluentes, como é o caso do setor
automobilístico. Isso significa novos desafios para o
setor em termos de reorganização e de avanço tecnológico para se adaptar à nova realidade de um
mundo globalizado, mas saudável.
O Brasil precisa parar de avocar para si uma
realidade que não é a sua, mas de outros países, e
procurar se voltar para sua verdadeira vocação: o
setor agrícola. Quantos empregos poderiam ser
gerados no campo com os recursos que cada governo estadual está colocando à disposição dessas montadoras, a título de empréstimo e de isenção fiscal? Os governantes têm que entender que,
a cada emprego gerado no campo, corresponde
uma família inteira que estará sencio beneficiada.
Conseqüentemente, haverá menor pressão por emprego e serviços públicos nas zonas urbanas, contribuindo, assim, para a reversão do processo migratório nos grandes centros.
De outra feita, por que não se priorizar a continuidade de um dos mais úteis projetas deste País, a
Ferrovia Norte-Sul, que, ao singrar de ponta a ponta
as terras brasileiras, favorecerá o escoamento da
nossa produção agrícola e, por certo, propiciará
mais agilidade ao nosso processo de desenvolvimento econômico, entre tantos outros benefícios de
que já temos notícia?
Investimentos nesses setores que, se não propulsores, se fazem fortes coadjuvantes do processo
de desenvolvimento de uma nação. Falemos, também, em hidrovias e em investimentos no campo
energético, fatores importantes no que tange a uma
economia que intenta se firmar e crescer.
Se o Brasil tem vocação para ser o celeiro do
mundo, qual a explicação para se dar prioridade, em
termos de estímulo e isenções fiscais, a outro setor
já estabelecido, robustecido e em processo de minimização prioritária etn todo o mundo? Por que não
valorizamos as inigualáveis extensões de terras agricultáveis de que dispomos, passando a priorizar projetes agroindu~riais que ofereçam oportunidade a
um número cada vez maior de trabalhadores do
campo e das cidades.
A opção pelo campo é necessária até mesmo
para estancar e reverter o processo migratório para
os grandes centros que, com o desemprego, a vio-
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lência e as carências de toda ordem, tomando as
grandes cidades inabitáveis.
Somente fortalecendo a agricultura conseguiremos resgatar a imensa dívida social, enfrentar o desemprego, retomar o caminho do desenvoMmento
econômico e social, consolidar a estabilização econômica e pavimentar o caminho para o futuro.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ)- Sr.
Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, sob a proteção
de Olorum, inicio este pronunciamento.

Acontecimento mais relevante da história
deste milênio, a invasão do continente africano por
europeus a partir do século XVI, com a escravização e migração forçada de milhões de seus filhos
e a transformação dos restantes em súditos coloniais, alterou para sempre a face do planeta.
Pode-se afirmar, sem medo de exagero, que o
transplante de enormes contingentes de africanos
para o outro lado do Atlântico não apenas moldou
a face das sociedades americanas, mas constituiu
o principal motor de processos fundamentais,
como a revolução industrial e a ascensão do capitalismo, responsáveis pela configuração do mundo, tal como hoje o conhecemos. Dentre as conseqüências negativas desse fato histórico encontram-se os principais vetares da instabilidade de
que padece não apenas a África mesma, mas
igualmente boa parte das Américas, sem esquecer
a própria Europa. Questões como o racismo e a
xenofobia, que têm nos descendentes de africanos
no novo e no velho mundo seus alvos preferenciais, encontram-se nas raízes de problemas como
a violência urbana, as crianças de rua, a favelização das metrópoles. Ao mesmo tempo, as seqüelas do colonialismo se espelham com clareza no
empobrecimento e nas sangrentas lutas fratricidas
que nos acostumamos a associar a determinadas
regiões da África, frutos da atomização e do artificialismo que presidiram à imposição das atuais
fronteiras dos países africanos pelos centros políti- ·
cc-militares europeus de força.
Com todo o sofrimento e toda a dor que constituíram parte integrante desse processo cruel, a história da resistência africana na própria áfrica e nas
américas é também uma saga repleta de heroísmo,
bravura, determinação e criatividade. Qualidades
que possibilitaram que um povo dominado pelo poder das armas, reforçado por toda espécie de ideologia mistificadora, conseguisse impor boa parte de
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sua cultura, de seus valores, de sua arte, de sua religião aos seus dominadores, a despeito da suposta
superioridade por estes autoproclamada. Tudo isso
não aconteceu de graça, mas em resultado de uma
luta tão multifacetada quanto as próprias estratégias
de dominação elaboradas pelos escravizadores europeus e seus descendentes. Uma luta a um tempo
nos planos material e ideológico, envolvendo não somente as armas convencionais de cada época e lugar em que tem sido travada, mas igualmente a palavra e o pensamento, tendo por meta a derradeira
conquista das consciências e mentes de europeus,
africanos e seus descendentes. Objetivo último dessa luta: a supremacia final, para uns, ou a plena liberdade, para outros.
. Uma d.as n!)Çêíes mais antigas entre os povos
africanos escravizados nas américas é a de que sua
liberdade não se resgataria com simples apelos
emotivos ao coração do dominador. Mais do que
isso, a percepção de que uma áfrica unida, livre da
hegemonia européia, constituiria uma fonte de força
e apoio aos negros em todo o mundo. Essa visão,
raiz mais profunda daquilo que viria a ser conhecido
como pan-africanismo, encontra-se presente, mesmo que de forma incipiente, no ideário dos principais
movimentos de luta organizada contra a escravidão
nas américas. Estava presente em palmares, que
congregava africanos de todas as origens, assim
como seus descendentes, em h.:-~a da mesma liberdade por que lutaram os maroons do Caribe, os
revoltosos da centro-América e os revolucionários libertadores do Haiti.
O pan-africanismo é a teoria e a prática da unidade essencial do mundo africano. Não há nenhuma
conotação racista nessa unidade, que se baseia não
em critérios superficiais, como a cor da pele, mas na
comunidade dos fatos históricos, na comunidade da
herança cultural e na identidade de destino em face
do capitalismo, do imperialismo e do colonialismo. O
pan-africanismo reivindica a unidade do continente
africano e a aliança concreta e progressista com a
diáspora unida, que incorpora populações asiáticas,
como os dravídicos da india e os aborígenes australianos, saídos do continente africano há dezenas de
milhares de anos. E também a nova diáspora negra
na Europa, constituída, fundamentalmente nos últimos 30 anos, pela migração procedente da África e
doCaribe.
O primeiro registro histórico de uma reivindicação de caráter tipicamente pan-africano data de
meados do século XVIII, na forma de uma petição
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em que escravos da colónia inglesa que' um dia se
transformaria nos Estados Unidos da América pleiteavam a volta à África depois de libertados. Amesma idéia presidiu à fundação em 1787, por um grupo
de afro-americanos, da cidade de Freetown - que
mais tarde viria a ser a capital da Serra Leoa -, revertendo um projeto originalmente racista e paternalista que só ganhou força quando ressuscitado e recuperado por africanos e descendentes oriundos do
Caribe e da América do Norte.
O século XIX assistiu ao crescimento e consolidação do ideal pan-africano, impulsionado, nos Estados Unidos, por nomes como Prince Hall, John Russworm, o bispo Mcneil Turner e o grande ativista Edward Blyden. O mesmo ideal que, sob diferentes formulações, propelia ao mesmo tempo os movimentos
anticoloniais africanos. Na África do Sul, por exem;::io, desde a sua criação, no início deste século, o
congresso nacional africano, que décadas mais tarde concretizaria o sonho aparentemente utópico de
um governo de maioria negra, incorporou integralmente ao seu programa o ideal pan-africano. Como
se percebe no profético discurso do nacionalista sulafricano lsaka Seme, proferido em 1905 na Columbia University:
O gigante está acordando! Dos quatro cantos
da terra os filhos da África marcham em direção à
porta dourada do futuro, carregando o registro de
proezas de valor realizadas.
Dentre os inúmeros intelectuais e ativistas dedicados à causa pan-africana nestes últimos dois séculos, um nome se destaca: o de Marcus Garvey,
responsável pela fundação do principal movimento
internacional negro em toda a história - a UNIA (Universal Negro lmprovement Association, associação
universal para o avanço negro), organização que
chegou a ter 35 mil militantes inscritos nos Estados
Unidos, 52 filiais em Cuba, oito em Honduras, oito
na África Do Sul, 47 no Panamá e 25 na Costa Rica
_, onde tive a oportunidade de visitar o casarão histórico em que funcionou seu quartel-general para a
região, ainda preservado na província de Limón.
Além de sucursais no Brasil, Eouador, Nigéria, Porto
Rico, Austrália, Nicarágua, México, Barbados, Serra
leoa, Inglaterra e Venezuela.
Marcus Garvey nasceu em St. Ann's Bay, na
Jamaica, a 17 de agosto de 1i!B7. Filho de um pedreiro do mesmo nome, descendente dos aguerridos
maroons, que desafiaram _ por vezes com sucesso
_ a ordem colonial britânica na Jamaica e em tgdo o
Caribe, cedo demonstrou uma aguda inteligência e
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uma inquietação em·face de problemas sociais e raciais que iria acompanhá-lo até a morte. Já aos 16
anos, como aprendiz de gráfico, seu primeiro emprego, o jovem Garvey. iniciava sua atuação como ativista político, participando de uma greve de sua categoria. Pouco depois, publicou seu primeiro jornal,
the watchman (o vigilante), em que expunha suas
idéias e preocupações sobre temas vinculados a
raça e classe.
Essas preocupações o levariam em freqüentes viagens ao exterior, nas quais a visão
dos descendentes de africanos ocupando em
toda parte a base da pirâmide social acabaria
consolidando suas posições ideológicas e forjando os elementos essenciais de sua plataforma
anti-racista, antiimperialista e anticolonialista.
Assim foi no Panamá, porto de destino de milhares de jamaicanos atraídos pelos empregos oferecidos com a construção do canal, mas discriminados em favor dos operários brancos. Também no Equador, na Nicarágua, em Honduras,
na Colômbia e na Venezuela, onde os negros,
empregados na mineração ou nas plantações de
tabaco, pareciam incapazes de melhorar as humilhantes condições em que viviam.
Em 1912, Marcus Garvey, aos 25 de idade,
chega a Londres, onde vai trabalhar, estudar e desenvolver-se na percepção de novas dimensões da
luta negra. A capital do império britânico, ainda nos
picos de seu poderio, era o ponto focal da efervescente atividade intelectual e política que marcou o
período imediatamente anterior à primeira guerra
mundial. Um ano antes, em 1911, a cidade abrigara
um congresso mundial sobre raça, organizado sob
os auspícios do movimento inglês de cultura ética _
o mesmo congresso em que o representante brasileiro decla.ràu candidamente estar o Brasil resolvendo seu problema racial por meio da miscigenação,
que acabaria com os negros dentro de um século. À
miscigenação, acrescl!nte-se, devemos somar as
péssimas condições de vida que ajudariam a liquidar
o povo afro-descendente neste país. A literatura, as
atitudes e os debates relativos a esse congresso ainda eram motivo de acesas polémicas quando Marcus Garvey chegou a Iondres. Igualmente importante
era a nova literatura anticolonial produzida na áfrica
ocidental.
As idéias do jovem Garvey sobre a redenção
africana ganharam c_ontomos definitivos quando se
associou ao intelectual nacionalista Ouse Mohammed Ali, um egípcio de ascendência sudanesa que
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publicava o jornal mensal The atrlcan times and
orient review. O período londrino completou a educação política de Marcus Garvey. Ele estava pronto
para a sua tarefa. Em 1914, retornou à Jamaica
e fundou uma organização, que denominou Associação Universal Para o Avanço Negro e Liga
das Comunidades Africanas. Dois anos depois,
encorajado pelo líder afro-americano Booker T.
Washington, desembarca em Nova York. No
Harlem, toma cantata com as especificidades da
questão racial nos Estados Unidos. Os negros
do sul fugiam para o norte, deixando atrás de si
o sistema aparteísta do Jim Crow, os linchamen~
tos, a falta de direitos políticos, a servidão e a
miséria. No norte, ganhavam melhores salários
nas fábricas, que agora tinham de alimentar a
máquina de guerra, mas eram obrigados a viver
em casas caindo aos pedaços, em bairros mise~
ráveis, e seus filhos freqüentavam escolas precárias, tanto nas instalações quanto no ensino.
Os poucos que ousavam usar estratagemas para
comprar residências em bairros de brancos viviam apavorados pela possibilidade de bombas
racistas explodirem em suas casas ou de suas famílias serem ameaçadas na rua.
Não existia nessa época uma organização verdadeiramente negra em Nova York. As que havia
eram multirraciais, dirigidas por brancos e mestiços
de pele clara. Garvey começou sua pregação discur~
sando nas esquinas do hartem. Logo precisou ocupar espaços maiores, na medida em que crescia o
público interessado em sua mensagem positiva, que
falava de uma ação internacional em favor do negro.
Essa reação estimulou Garvey a instalar nos Estados Unidos a sua Unia, que se distinguia das demais
organizações por ser exclusivamente negra e defender um programa ousado e radical. Categorizando a
luta negra como de direitos humanos, e não somente de direitos civis, o que implicitamente estabeleceria seu caráter internacional, já em 1920, Marcus
Garvey, articulava a distinção fundamental assinala~
da por Malcolm X nos anos 60, contribuindo para
elevar a luta negra a um patamar superior ao do in~
tegracionismo liberal.
Garvey compreendeu três necessidades básicas do negro em todo o mundo: a de dignidade e
auto-respeito como povo unido; a de uma África in~
dependente e unida como base de força central; e a
de instituições autónomas para impulsionar a vida
das comunidades negras. Além disso, como nenhum
outro, antes ou depois dele, Marcus Garvey percebeu a importância das comunidades negras das

Américas Central e do Sul para a luta pan~africanista
internacional, inspirada no lema "a África para os
africanos, na própria pátria e no exterior".
Em 1920, no auge do prestígio de Garvey, a
Unia organizou a I Convenção dos Povos Africanos do Mundo, com a presença de 25 mil representantes e delegados de todos os continentes. O
produto mais importante dessa convenção foi a declaração de direitos dos povos negros do mundo,
que condenava o colonialismo, afirmava o 'direito
inerente do negro de governar a África", instituía o
vermelho, o preto e o verde como as cores simbólicas do pan-africanismo, e exigia o fim dos linchamentos e da discriminação racial nos países da
diáspora africana, bem como o ensino da história
africana nas escolas públicas.
A independênci<l econômica era outro falar en~
fatizado no programa da unia. Garvey exortava seus
seguidores a "comprar de negros" , a preferir nego~
ciantes de sua própria raça. Atendendo o apelo de
Booker T. Washington à auto-suficiência, a Unia iniciou diversos projetas na área empresarial, incluindo
a corporação de fábricas negras, destinada a ajudar
empresários da comunidade. O que é mais importante, Garvey fundou a Black Star Steamship Line,
para funcionar como laço comercial e espiritual entre
os negros de todos os lugares que seus navios alcançassem. Para surpresa de seus críticos, entre
1919 e 1925 Garvey juntou dinheiro suficiente para
adquirir quatro navios e estabelecer ligações comerciais com o Caribe.
Embora os navios da Black Star Line transportassem tanto carga quanto passageiros, o objetivo
não era um retorno físico de todos os negros à Áfri~
ca, que ele sabia ser impossível, mas antes um retomo de caráter simbólico e espiritual. Garvey acreditava, contudo, ser dever dos descendentes de africanos contribuir, com seu trabalho, conhecimento e
tecnologia, para o fortalecimento do continente~mãe,
tendo em vista uma futura derrubada de fronteiras e
a criação de uma nação unificada. Nesse sentido,
chegou a estabelecer negociações com o governo
da Libéria.
Se granjearam uma legião de seguidores, as
. idéias de Garvey também o fizeram colecionar desa~
fetos, entre brancos e negros, à direita e à esquerda
do espectro político. Creio não ser preciso enfatizar
o perigo que ele representava para o establishment,
com suas idéias de autonomia, dignidade e auto-respeito. Problemas com a administração da Black Star
Une acabaram fornecendo o pretexto para que o FBI
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o prendesse, em· 1923, sob falsas acusações, o que
causou uma gigantesca passeata de protesto, que
reuniu 150 mil pessoas, de várias nacionalidades,
nas ruas do Hartem. Deportado para a Jamaica em
1927, Garvey foi recebido pelo povo. de Kingston, a
capital, como um verdadeiro chefe de estado mas
como uma ameaça pela elite, branca e negra:-Essa
oposição, materializada sob a forma de dificuldades
jurídicas, não o impediu de se eleger, na capital,
para um cargo correspondente ao de vereador, nem
de publicar um novo jornal, The new jamaican (o
novo jamaicano).
Em 1935, ano em que a Itália de Mussolini
invade a Etiópia, então a única nação independente da Africa, provocando um acirramento das discussões sobre coionialismo e racismo, Garvey retorna à Inglaterra, cnae passará
seus últimos anos. Seu propósito era cobrar
diretamente do império britânico a redenção
do continente africano. Os ingleses não se
preocuparam muito. O império vivia seu último
período de esplendor, dominação e arrogância. Não estava, assim, inclinado a dar ouvidos a esse súdito da coroa que agia como um
cidadão, exigindo os direitos básicos da cidadania. Era também a época da grande depressão, cujas conseqüências se abatiam com
maior impacto sobre os descendentes de africanos. Garvey viveu seus últimos anos na pobreza, embora sem perder o orgulho de Maroon que o projetara mundialmente nas décadas precedentes. Em janeiro de 1940, um ataque de paralisia o pôs de cama, e alguns jornais publicaram que ele havia morrido na miséria. Cartas e telegramas choveram sobre
seu escritório. A secretária evitava que essa
correspondência chegasse a suas mãos, mas
ele acabou tendo acesso a ela. As manchetes
falando de sua morte causaram-lhe um choque
do qual não se recuperou, vindo a falecer no
dia 1O de junho de 1940. Hoje, decorridos 57
anos de sua morte, sua mensagem ao mundo
continua válida:

ó áfrica, acorda
A aurora está chegando
Não mais és maldita

Ó bondosa terra-mãe

Sobre as águas ressoam seus gritos
De que a áfrica será livre.
A filosofia de Garvey não é perfeita, nem for"!ece uma base adequada para a modema teoria e
·,,-ãtica da luta africana. Em conseqüência, é fácil e
;.;mo levantar críticas construtivas às suas
1c
· e ao seu movimento. Mas não se pode n~r
g;:: ·
gado que ele deixou como fundamento essen..
- organização política do negro. Seu espírito etc., ;";•Ja vivo, apesar dos incansáveis esforços
de seus ;>dversários em destruí-lo. Em seu livro
The Black Jacobins (os jacobinos negros), o intelectual AnJilh5~nQ. C.L.R. James _ que em vida
foi meu amigo e apoiou as reivindicações do movimento negro brasileiro ao vi congresso panafricano, realizado em 1974 na Tanzânia _ observa que dois caribenhos, 'usando a tinta da
negritude, inscreveram seus nomes de maneira
indelével na história de nosso tempo•. James
está se referindo a Aimé Césaire e Marcus Garvey. Para ele, Garvey está na vanguarda do grupo de negros radicais do século XX cujas idéias
e programas ainda reverberam nos movimentos
de libertação de nossos dias. Isso se deve, em
grande medida, ao trabalho incansável daquela
que por décadas o acompanhou na luta e que,
depois de sua morte, dedicou a existência à preservação de sua memória e à divulgação de
suas idéias. Estou falando de sua viúva, Amy
Jacques Garvey, por quem tive a honra de ser
recebido em minha passagem pela Jamaica, em
1973.
O garveísmo inspirou muitos líderes africanos, como o ganês Kwame Nkrumah, apóstolo do
pan-africanismo, bem como a jovem liderança que,
nos anos 60, faria avançar a um ponto sem precedentes a luta dos afro-americanos. Sua preocupação com a auto-imagem dos negros, com o valor
do ensino da história africana, com a unidade dos
povos da África e da diáspora, mas sobretudo sua
disposição de homem simples e prático, capaz de
traduzir para as massas negras despossuídas a
mensagem do pan-africanismo, e de tomar medidas práticas para concretizá-la _ tudo isso fez de
Marcus Gal'ie"y" um homem que merece a admiração e o respeito, não apenas dos africanos e seus
de.scenóentes, mas de todos aqueles comprometidos de coração com a mudança efetiva das relações sociais e raciais.

De longe teus filhos e filhas
Se dirigem de volta a ti

JUNHO DE 1997

Axé, Marcus Garvey!

245

ANAlS DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE 1997

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) -A Presidência designa para a
sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 10 do corrente, às 14h30min, a
seguinte
ORDEM DO DIA
Proposição
(Autor/N° Orie:em)
I

Projeto de Resolução n' ~I. de 1997

Ementa /Instrução

Informações

Acrescenta disposmvo a Resolução n' 69. de !995. do Senado Federal. que dispõe sobre as operações de créduo
mtcmo e externo dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municiptos e de suas respecuvas autarqUias. inclustve

cer sobre a emenda (art,
3~8. III. do Regimento ln-

Para profenmento de pareM

terno)

concessão de garantias. seus liiiUtes e condlções de autonzaçào. e da outras providênCl3S

Bernardo Cabral

Parecer de Plenáno. em substituição a CAE. Relator: Se2

ProJeto de
ção

0°

Resolu~

nador Esperidião Amin. favorável.
Acrescenta dispositivo à Resolução
outras providênCiaS.

11

D

69. de 199 5. e dá

Trarrutando

em

conJunto

com-o nem n" 1.

-3-3. de 1997

Parecer de Plenário. em subsuruição à CAE. Relator: Se·
LUcia Alcântara

nadar Esperidião Amin. favorável

3

Requenmento

n<,)

369. de !997
Benedita da Silva
4

Requenmemo
37!. de 1997
Nev Suassuna
5
Requenmento
376. de 1997

n''

n'

José Serra

6

Projeto de Resolução n' 115. de !995

Solicua. nos termos reg~.menta1s. a G.ispensa do parecer da
Conussão de Educação sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 131. de 1996. de sua autona. que dispõe sobre a Língua Brasilezra de Sinais e dá outras providencias, cujo
prazo iá se encontra esgotado.
Soliclta. nos termos regtmenws. a rcurada do Prt!letO de
Lei do Senado n° 46. de 1997. de sua autona. que cr1a a
renda mímma na educação e dá outras provrdimc1as.

Votação. em turno úruco

Solicita. nos termos regtmenws. que. sobre o Projeto de
Let do Senado n' 57. de 1997. de autoria do Senador Ernandes Amonm. que estende o b_e~eficio do _segurodesemprego ao::: condenados egressos do ststema pemrencuirio e dâ outras provtdenc1as. além da Comissão
constante do despacho inicial de dismbuição. SeJa ouvida.
também. a de Assuntos Económicos.
Dispõe sobre a àÍ1enação de bens que 1meiiám o Patnmóruo do Senado Federal.

Votação. em rumo Un.ico.

VotaÇão. em rumo tiruco

Discussão. em rumo unu::o.

Parocer n' !60/97-CCJ. favoráveL com emendas.
Comissão Dtretora
7

Eleva para dez btlhõcs de dólares norte-amencanos ova·

Projeto de Resolução n' 69. de !997

lar a que se referem os ans. l 0 e 2° • ..a ... da Resolução n°
57. de !995. do Senado Federal.

ComlSsào de Assuntos Econônucos
8
Projeto de Resolução n• 70. de 1997

Apresentado como conclusão do Parecer n:o 258/97...CAE.

Comissão de Assun·
tos Econõmtcos

Autonza a Repúbhca Federam·a do Brastl a contratar
operação de credito externo no valor equiValente a doze
nulhões. se1sccntos e setenta lllll. oitenta e três dólares
none-amencanos e noventa e cmco centavos. JUnto a um
consórcio bancário liderado pelo Banque Paribas.

Discussão. em rumo úruco.

Discussão. em rumo Uruco

Apresentado como conclusão do Parecer n:o 259/97.CAE.
com voto contrario do Senador Laura Campos

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Nada mais havendo a tratar,
está encerrada a sessão.

(Levantq-se a sessão às !8h26min.)
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ATA DA 68• SESSÃO DEU6ERATIVA ORDINÁRIA, REAUZADA EM 27 DE
MAIO DE 1997
(Publicada no OSFY de 28 de maio de 1997)

NOME

Geraldo Briadeiro
29 03 48 - Rccitê-PF.
Judith Brindc1ro e D1atr Falcão Brinde1ro !nascido em
Mon1e~ro- PB)
Paula RomaJne Brindeiro
Margaret Ann. GeorBC Andr~ e Charles Thomas

NASC _
FILIAÇAO

CÓNIUGE
FILHOS
CARGO

Procundor-Geral da RepUblica. com mandato de 2 anos-, a

partir de Z8.06.9S.

RETIFICAÇÕES

ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

À página n' 10585, 1• coluna, no Parecern° 288, de 1997,
Onde se lê

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei
da Câmara ng_25, de 1995 (n° 2.331/95, na Casa de origem), que "dispõe sõbie
a cn~~o de Area de Proteção Ambiental ~ APA no O!strito de Joaquim Egfdio,
Mumctpro de Camp1nas, Estado de São Paulo".

Leia-se:
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n°.25, de 1995 (n11 2.331/91, na Casa de origem), que "'dispõe sobre
a cnação de Area de Proteção Ambiental - APA no Distrito de Joaauim Egídio,
Mumcrpro d~ Camo1nas, Estado de São Pauloft.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::;:::~::::::.::.::::::::.:::""'-

-

==-~-=

Professor de Direito na Universidade de Brasilia~ Profess()r de Direi10 Civil e Direito
ConstirucionaJ da Faculdade de Direito ~ Uniyersidade Jo Distrito Federal 0972-1975);
Professor de Direito Constitucional D1re1t0 Tnbutario c Dlre110 Financeiro. no Curso de
Bacharelado eno Direito da Universidade de Brasilia (desde \9&-H: Professor de Direito
Constilucional, Direito Tributário, Direito Financeiro e Direito Público Comparado, no Curso
de Mestrado em Direito na Universidade de Brasília {desde 198S)~ Coordenador de PósGraduação c do Curso de Mestrado em Direito da Universtdade de Brasilia (1985-1990);
Conselheiro de Pós-Gra<k&aç!o do lnstiruto de Ciências Humanas da Univcrs1dade de Brasalia
(1986-!990)~ Membro da Comissão de Avaliação dos trabalhos Inscritos para o Seminario de
Pez:quisa Juridica na Universidade de Brasllia C1990): Vice--Di,n:tor da Faculdade de Direito da
Uruversídadc de Brasília (1989-1990), reeletto para o b1êmo 1991-1992; Membro das
Comissões Examinadoras dos E~s de Seleção para o Cum de Mestrado em Direito e
Estado, da Universidade de Brasilia, realizados cm 1987, 198&, 19&9. 1990, 1991, 1992,
1993, 1994. t99S e 19% .. Professor Orientador da Dis~enaçào de ~estrado em Direito. na
Uni'versidade de Brasília. intitulada "As Medidas ProVlsónas oo D1reito Comparado e no
Brasilft. defe11dida cm 2 I OS 1991 pelo candidato Brasilino Pereira dos Santos, e aprovada pela
Comissão E:aminadora composta pelo Orientador e pelos Professores Ministro Moreira
Alves.. do Supremo Tribunal Federal, e Sebastiio Machado Filho 0990-\991}: Membro da
Comissão Examinadora. iuntamcnte com os Professo~cs Minis<ro Moreira. Alves. do Supremo
Tribunal Federal. e Roberto Ferreira Ro'las. da D!SSenac-ii.Cl de ~1cstrado em Direito, fla
Univers1dade de Brasília. intitulada . ".-\ I ruerdcpendêm::za cr.tre ;, Propriedade Imelectual de
Software e o Direito Público. !Jma Analise d.:: Du·eito Comparado~. defendida em 20 03.1995.
pelo candidazo Robeno de Araujo Chacon de Albuquerque. aprovada com distinção ( 1995 ).

CARGOS PÚBLICOS:

À página n<a 10614,

11

coluna, nos discursos do Expediente,

Onde se lê:

A SRA. MARINA DA SILVA (6LOCO·PT·AC)- ····-·

Leia-se:
A SRA. MARINA SILVA (BLOCO-PT/AC) • ••••

ATA DA 71' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REAUZADA EM 2 DE
JUNHO DE 1997
(Publicada no DSF, de 3 de junho de 1997)
RETIFICAÇÃO

Trecho de atl.
por haver saido com omissões:

a pttgina n° 10 754. t• coluna. que se republica

Assessor J1.1ridico do Ministro Ojaci Falcão. no S.upremo Tribunal Federal. no periodo de
fevereiro de 1971 a março de 1973 (197lfl973): Tec:mco de Controle Externo no Tnbunal de
Contas da União. mediante coacurso pUblico de provas e titulos reahzado no segundo
semestre de 19n. tendo awado em setorçs 1uridicos daquele orgão au:~.iliar do Congresso
Nacional no periodo de março a agosto de 1973 (1973), Procurador do insmuto Nacional de
Colonização e Reforma Ag:rána • fNCRA mediante concur5o pUblico de provas e titulas,
lotado na Procuradoria Geral em Brasilia. no penedo de setembro de 1973 a tCvererro de 1975
{!97J.J975). Membro do Ministério PUblico FederaL mediante ((Incurso pUblico <le provas e
titulas. desde fe-.-erciro de 1~75 atê a presente data
ESTUDOS E GRAUS IJ~IVERSITÁRIOS:
Curso sobre o tema ~a No-..·o Codig:o Ovil Bras1lciro" proferido pelo escn1or e csp~alista
professor Orlando Gomes. 1...>tn a~osto de 1968. no Salão ;-.;obre da Faculdad~ de Di:rc1to de
RcdtC: ( 1%81. Bacharel cm Oirc1to pela Faculdade de Dtr<:tll'l d~· H.cc1IC ( J9o6-IQ70), Curso
cm Ntvel de Pos-Graduaçào sobre o tema MO Direito Tnbutano na Consutuição Federar.
profendo pelo especialista e autor de inumero~ hvros Professor Alion13r Baleetro. Mmtslro do
Supremo Tribunal Federa!. no período de ouiUbro de I'iii a abnl de 1972 .. no auditorio da
Faculdade de D1reito da Universidade de Brastlza (1971-1972) . Curso em N1vcl de. Pós·
:,:raduaçào sobre o tema "A Alteração do Contrato d~ Trabalho" . protCf.do pdo esp«mlista e
au1or de znumer(ls hwos Profes!'.Or Mozan \"'tctor Ruisomano . Mznistr{'l do l'nburtal Superior
do Trabalho . 110 penodo de a~osto a dezembro de 11:1'13. no aud1:ono d.:~ Facukbde de Dire1t0
da Univets1d.ad..: de Bra!lzl!a ÜQ7J) .. Curso de Utrt.':l\0 A~rano. 1 nbutaç:to e Cadastramento
Rural.. prol~ndo por Professores Espectalistas. . cm. convêmu com a Procuradona-Geral do
INCRA cm dezembro de 1973. no audztono da bculd:u.l~ de l>treuo da l,nM:rstdade de
Brasclia.Cl<.l7.3).· . 1.-ia~r.-r o( /,tm,; (LLMJ !Mestre cm !.>irenoJ pela Limverstdade de YALE
(EUA}. {1981-19821. /)oi:for o( thr: Scu:m:r: l!f htw USi?l <Oou:or crr. Dtrettoj, P.c!a
Umverstdade de VALE !EUA).. mcdtantc defesa da.tese mmulada 'lmemauonal Taxauon
From The Perspecuve OfThe Contemporarv lntemanonal L1w 01' Junsd1ctzon" (755 págs ).
no dta 07 de abril de 1990, peran1e comissão in1ey:rada pelos l'ro_fessor~ W Michael Rdsman
e Le<ln S. L1pson. e o Deão da Faculdade de D1rClto. ProtCssor (,u\dO Calabrt"!.l ( 1990)
ATMDADES T:"'ST1TllCIONAIS:

Procurador da RepUblica. mediante corJcurso pUblico de prova~ e Utulos realizado no segundo
semestre de 1974. tendo tomado posse em fever:eãro de 1975 . Procurador da RepUblica, lotado

_na Procuradona Gcrnl da Rel)(lblica . oficiando tumo ao c:ttmto Tribun:d rcderal de

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N• 103, DE 1997
(N• 616/97, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 128, § 1•, da Constituição
Federal, submeto à elevada apreciação de Vossas
Excelências o nome do Doutor Geraldo Brindeiro,
para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da
República.
Brasília, 30 de maio de 1997. - Fernando
_Henrique Cardoso.

Rccu~os

--(1975/193S) . Membro e Relator da Conússã? Jesi!,:nad~ pelo .Proc.ur~dor-Geral àa RepUbhca
para realizar o pla!1o::Jamento da Revtsta Jundtca do t'•lhms:en? ?ú~hco Federal c de ot;ttro~
veic;~5os de documentação e dtvulgação dos trabalhos da 1nsmu1çao . postcnonnente .crz:ada,
nos termos da SU11.~tão do relator. sob ;ytifulo Reyí~ta~md..~-Geral da Renub!te.z
(1938): SubprOCÜrador-Ger.:d da RepUblica. promoVIdo por merecuncnto. cm 27 de feveretro
de 19S9 ("lficianào 1unto ao Superior Tribunal de Just1ça. C"{lm assento na Pnmetra T~rma
daquela Cone ( 108911990) . Viec-Procurado_r-Ge:.al Elcttoral. Subsntulo. e Secretario-Adjunto
da Secretaria de Coordenação do Mtnisteno Publico Eleitoral.. dcmr.nado para exercer 1a1s
funções pelo Procurador-Geral da RepUblica a partir de 3(l 01! 1989. oticrando )WitO ao
Tribunal Supenor Ele!loral ( 198Q/1990): Part~etpou ~" I Sem•!!~~ _Bras!~ei~O de_ ~1reito
Eleitoral .. promovido pela Secrctana de Coordenaçao do M!n,l..c:ten~ Pubbco ElcliO~I.
realizado cm Pono AJ~re/RS. em mazo de 1m. oom a pantCJpaçao de Ma~1strados.
Pulamentares. Membros "do Mmisteno Pilblko e ~rotCssorcs.(19'-X11.. V1ce-Proeurador-Ge:-al
Elettoral e Secretario de Coordenação do Mmtsteno PubliCO Et.. :noral. d<!SI!,!fl~~o para exercer
tats funções pelo Procurador-Geral da Repubhca a p.an1r ti..: li 09 1990. onaando .tu~o ao
Tribunal Sttpcnor Elei1oral . com assento no PlenariCl daquela Cone 1199(l,'IQQ4). i>artiCtpou
de Semmanos lmrodutonos para os novos Procuradorc~ da Repubh-.:a. rcah.zados em tev.er~lrO
de IÇ'JI abnl de IQQ2 e junho de 1993 . no audttono da Procuradona (reral da Repubhca .
tendo p~ofendo palestra sobre o tema "A Função Eleitoral dll ~llni~IC!t(l Púbhco Fe~cral"
(1991. 1'>92 e IQ9h Membro da ('omtss.âo de EsiUdos rara a R.:v1sao c Atu.ahzaç:to áa
Lt.'l!tslação benoral, consmu1da pel(\ 1 rihunal Supemlf t:le1tom1. ~ pamr de Jcvert"lro de
J0ÔI. com 4 panlctpa.,-ào de: ~1mistros da l\Jnc. a cmwue d<1 \~llll~tro Jlre<õtdcnte I !9911..
i'romo-..·cu l' ti l:..ncontro :--actonal dos Procur.lldores Rc.."\!1011:\"' (·k-u()fal).. 111\ aud1tono dn
:>..:"lfnisténo ca· !LJ!iiiÇ:t, ncrs- dtaS :!3~ :!-1 e'2.S dé outubro ,,a..: I '1' 11 n~t•l' -\n;us t.-ram pullh..:ado~
lend{'l proh.•ml<l p.11e~ra soiHe o tcraa .. O ~1tm~~·no !'tJt>h..:o hethlfal c a Lkte~ d.t Ord7m
Jurzdtca Ocml'~:rau.:a·· c pantclpado com1) c:o.pttSIWr de ll·tn:~··~ ~"l•n· n~ ICIIIJ~ .-\~ l·.lct~oc~
\1un 1 ctpal~ ,J<: lo.l•l::!~ 1.'- A Autonmma dc.b l';u1Klo-> P<llmo.:<l-. I' l> R~~t-.tw 11:1 JLt-.!l~a UC110ral
( l'l'll). J'rPtlk"~·u <I 111 t-:nnmtm ~.ao.:ronai tJ,,,. l'r<.,~·m.l,:<Hl'~ R~"2mn;u• l·ktlor;u-.. nn
- ·.iú~~lu "'Jí• \l,"iil'tcr!ú-da Ju-.t~o.:-:1. Tl<:•;;'.diã~ :1:-1 2~ c .::t• d~· ru,.~·tnt•t•• <k 1' 1'l; tcndn proh:rzdlt
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:.:::::~::::..::~---~~-~~,;;;,;;;.~~..;.;;;;;;~;;;;;.,.~=-~·-==·=~=====-c...-- ~~,palestrJ ~"1'"-' " tc..•ma " O \!1n1Sterio Pi>hlk:o Uc,tor~l c a Rev,~;\n Conmucionar. e
panJclplh.!O üliH" 1.'\JIIl~ttm di.' oamcl sobre o tema " ·h Ek:Jç\le,. (,~r:n~ ~· Pre:udenctaiS del•N..;" ( 1' 1' 1.:• ..,.,l•pro.:tlfitdor-\ieral J:t Rcpubka mnro ao Suprcm1• rrll,un.1l Federal desde
:abrd d~ IW•J •.'"111 a•"t:ntn pcrant(' n I' Tumm, cmnmdo par«cr~·~ ~·~fK"~Ialmcnlc cm o\ÇÔe$
Ut!C!:ll> d..- l::,·,,,,._liHJCIOI'llllul;ulc. Re.c·ur~o<: E-<(randmano~ \1andado~ 1 1~· ..,C!.'Ur:anç~ c 0 utros
J'l,fCl~C~'\1» 11.1 ..:••:upctcm:li\ aaqu~la ( ortc r [9<a~-llJ<lS) Membm ~· l omdc11adr>r t·.\CCUII\0 da
(amara\ or-:mh.'nmal do \hm~tc..-no Ptibhco f-etlcral, com ãmPttt• oc awaç.io cm todo<' pa1s
e rc..iHeJ.ent~m_., cm c;ttlil 1:.-.t:Jdn. d"~dC' abnl de 1'1·94, com mami:tw <iC' do.:: anil!< 1 JW4J()q:;.l

PARTICir\(' \o E.\1 SE.\11~ ..\RIOS. CO:\'n:Rf::'li\IAS F: ('O,'"'GRESSOS:
Sem1n:tno o.k Dm.'1to lntem:tctonal PUblico. com a pan1c1pação d<: .,:anos conferertdstas.
n.":lh.zado ~m uut.~thrtl d1.' JCJú?, no.Sa!io Nnhre da FaculdadL" de Dirdlo do.: Recife (1967).
~~m1mmu ~ullr,. Ots~;nmmaçao de l erras Dt..,oluta<oR. promll~ldo f)<!la l'meur::~dona Ger<~l do
INCRA. rc:a:t7:t<Ju m.1 p.:m,do <.1<::: J9 a ::!4 de llllho d.: JQ73 11~73). :ieminanu de Professores
wbre: Did.itica. no Ensino Unive;si,t~ria. realizado em novembro de 1973. na Universidade
Católica de Bras~lia tl973}. Semmano de Professores sobre o Ensino Juridico. realizado em
agosco de 1975. na Faculdade de Direito da Universidade do Distrito Federal (1975);
Encorltro sobre a obra concernente is Reb.çàes lnlemactonais. do Professor Km Deutsch.. da
Har:v.:rd University, realizado em 3S!ostO de 1980. Encontro s~bre a obra relativa i Economia
Pohuca do Professor John Kenneth Galbra1~h da, Harw:trd Uml"tmtv. realizada. em agosto de
1980. !=om a pan:u::ipa~ do autor. na Umvers!dade de Br~ia {1_980);_ S_~_ie.P~-.9
Tema O Processo .Elenota.l Arn,encano". realizado em a~sto de 1984. no auditóno dA Casa
Thomas Jefferson. com a pamc:paçio de membros do Congresso Nacionzi e Professores da
U~dad,e. de Bra;:ília. tendo como expositores o Prof. Stepben J. Wainer, Professor de
C!eneta Pol:tlca. da (Jf!Of~~ Washmj!ton Um~wr:y, na Capital Amencana: o Professor Mark
B!Sflow. Ex-Assessor do Candiôalo i PresidCncia dos Estados Unidos da Amena Jotm B.
Andersen. e o Iomalts.ta. Richard, Fo_ster do Walt Street Joumal (l9S4); Seminario de
Professores sobre O 01fe\IO ContlruCional Ameneano. realiz.ado em setembro de 1984 na.
Faculdade de Dlfeil.o da Untventdade de Bruilia. lendo como elCjX)Sitor o escritor e
~~J1~ta Professo~ Bernard Shcwanz. da NtM YnrK U~I"Slry ( 19S4): Seminirio
. ._ ~ '!"e"Tmram·c: cios C1nqu~ta Arles do Mandado de Segurança. realiZado em dezembro dr::
••• ~.t ::o Aud11ôrio Joaqutm Nabuco da Faculdade de Direiao da Uni.versidade de Brasília.
tendo pan:tetpado c'?mo ProfOS;Gr, Exposl.tor e Deb.atedor (1984); I Ciclo de Confe:incias
sobn: .• Nova Constttulç!o Brasíletra. re:ili.zzdo na Faculdade de Direito da Universidade de
no pen.odo de ourubro a dezembro ~e 1986. com a participação de membros da
Conussio ProVIsona de Estudos Constiruc10nats, atuando na condiç.lo de Professor
Coordenador e Dehatedo~ ( !986): Confcrincia proferida em 22 de janeiro de 1987 para os
al.u~ da Faculdade de Dtretto da St. Thomas Univers11y. na Flórida, ;t. convite do Professot
Stegfried Wtessner. sobre o tema "}llfenrattonal BustneS;S Jransacrrons~ (1987); Simpósios
sobre os temas "A Separa~io dos Poderes Govemametltats como Gaut~tia. de Liberdade". "A
fnd~dertcia do Judictuio·. e "Os Direitos e Garamias Individuais na Constituição".
r~dos na <;asa Thomas Je:fferson.. a partir de abn1 de 1987. por ocaslio das comemorações
do btcentenat:o d.a Consmut~ Americana. com a panicipação dos Professores John S.
Batcez:~ na Umv~dalk na Lou~S~aM. e Nelson Ong:. da Universidade de New Rochelle. alt!:m
do Imz Abner Mtkva. do Tnbunal Federal de Recursos do Circuito do Distrito de Columbia.
em Waslungt:on ( 1937). S1mposto M~bre o tema "Raizes e Evolução do Direito CoBS~nucional
Amencano~! realiza~o na Casa Tho~ ~efferson em agosto d-e 1937, com pane du
c~m~moraçoe~ do bu:entenan~ da Ccnstltutção Americana.. pantcipando como professor de
Dtreuo ConsulucJOnal da Uruvet.'Stdade de Brasilia de palestra via satClite. pelo sístema
Worldnec. com o Professor El!i.s Katz. da Tcmple l/mwrsuy, direwner~te de Washington.
D: C. e outros ?rof~ores de Dm~ito Constlludonal em São Paulo e Rio de Janeiro (1981);
Stmposm sobre o tema AsP,eclos CrillUna.ts dos Direitos do Autor do Réu e das
~estemunhas~. r~:aliz.ado na.
Thomas Jefferson. em 22 de abril de !0::91: com a panipação
v1a ?leh.te f}cio SIStema Wor!dnet. dtretameme de Wasi'lim.aon. D.C .• do Professor Nalhan
Lewan. E..f-/)!!p'!,ty Atmmcv Vcm;ra/ dos Estados Unidos d-a America ( 1991 ); Participou do
Encontro dos Corret!:e<iores Re~onats da Jusuça E!~toral. realizado no Tnõunai Supenor
Eletloral. no P:nodo de 18 a 20 de março d~ !992 (1992): Proli:riu P11lestra. no Sirnpos10
sobre a Rcvts.;o Co11smuc:onal c o Plebiscito sobre a Forma e o Sistema. de Governo.
promoVIdo flelo Conselho Federal da Ordem dos Advo~:ados do Brasil. realizado na sede do
or~o cm Brastl~a. nos dias 25 e ::!:6 de tunho de JÇQ'! CJ99:!t Simposio sobre o lema 'Eleições
nos Estados Umdos· O Papel dos Pantdos Poli11cos~ realizado na Casa Thomas Jefferson. em
04 de, agosto de !'l92. com a paruc1pação via sa1el1te -çdo sis1ema Worldnet. díretameme de
Washut~>1on. D c.. do Dr Paul Rundqwst. pesquisador do Sef'VIço de Pcsq1.1is.a do Congresso
dos ,Esl<'ldos Urudos 1 \9'121. Preferiu Conterêncta sobre o tema. "Crimes Eleitor.us" no
S~nar1o de Dtrc11o Elettoral. promoVIdo pela Ordem dos Advogados do BrastL Se~~ da
Bahta. no pcno<io de 17 a :!.0 de a~o:uo de 1992 (1992). Pantcipou do Seminário Internacional
sobre o tema "A Proteção da Pessoa Hum:ma no 01reíto ln1emaetonai Conternporineo".
P~movtdo pelo l~stltUIO lmeramencano de Dircaos Humanos. Comttê lruemaciona\ da Cruz
Venn,elha e Alto·(omlssanado das Nações Unidas para os RetU)!mdos. realizado no audttono
do Mlf~!Steno d.'l Jusu.-a. nos d~s 5 c 6 de novembro de !902 (1992t Proferiu Ç)aleslra sobre o
lema O Reg1me Dt:mocraucc c os Ststemas Eleitoral e: ?antdiu"io". no Setninario
lntmm~rtcano sobre Educação C'iv11.:a Basica · ::i1stcsnas e processos EJeitora1s Comparados.
PrD:mov1do .pela Org~o ~os Estados Americanos. MinistCrio das Rela~ Exteriores e
Uro~1daae de Bmsilta. realind? no auditoria do ltamaratv de 7 a 11 de 1992(1992):
P~1~pou do ~ncontro dos Pr~ldeJ\tcs e <;orregedores da ]llS(IÇA Eleitoral realizado no
audUon.o do Tnbunal Supore~ E.lettoral. nos d1n 21 e 22 de outubro de 1993 (1993); Proferiu
Conferencia sobre o tema "Difertos. Humanos c Dire~to,s Pol\ticos. em Seminãrio prorno,;do
pelo {nsmuto l~terarrtencano d~ D1rei1os H~.manos JJ\utulado .. A Incorporaç!o das Nonna.s
lrnema:::tonaJs. de Protceio no Dlrctto Brasde~ro·. realwdo no Congresso Nacional nos dias 3.
4 e. S de novem~ro de 1993 (1993); Proferiu Confer'ência no 11 Encontro dos Magistrados
Elc~ora1s do .Para sobre o tema .,As Eleições Gttais e Pl'didenciais de 1994", realizado em
Bel~ dos d1as 9 ,e. lO de dezembro de 1993 0993); Proferiu Palestra sotm: o tema "As
Elct~ Prestdenet~s de 1994", no Semin.irio Eleições 94 • A Vit6ria do Planejamento.
realit.ado cm Brastlta. no penodo de 4 a 12 de abril de 1994. promovido pelo Jonul de
Brasil1a em c~laboraç:io. c~m o Sindicato das Agências de Propaganda. do Distnto federal
(1994). Profenu Confer.encra sobre o tema "As Eleições Gerais e Presidenciais de t994•. no 1
E~ntrc R~onal Elertoral pro:zt'?vido l':'ela Assoctaçãc dos M~strados e peiA escola da
M.tgistratun. do ,Estado de ~ondoru~ reahzado em Porto Velho nos dlas IS c 16 de sct:embro
de 1.994: Prafe~u. cofl1:i:ren~ta sobre o tema A Judicializ:aç!o da Politica ·• no 4"' EIICOntro
Naa~nal de DtrctiO Cw:mlnl:CIOnal. promoVIdO pelo Instituto Pimenta Bl.ICOO. Auociaçio
B~letra dos Consutuoonahstas e Faculdade de Direito da Universidade de S!o Paulo
real~o no .Salão Nobre d.a USP, São Paulo,SP, em 02.0'l 95: Comparecct' a audiênciã
pubhC;1 re~h~a pela Comissão E~pcc~al destmada a aprec~ar a Proposta de Emenda a
Constnutcao n 33-A/96. que MO<lt6ea o S1Stema oe PrcvtdCnCJa Social estabelece nonnas
de transu:.ão e da outras prOVtdCncW ·. prot6indo _palestr.~ a conVIte do Deputãdo Jair SoMe$.
Pr.CSJdente da PEC n" 33-A/96,, reahz.ada no Plenano das Comissões Espc:clllS. Anexo 1I da
Canura aos Deputados. Brasllia.DF. em 02 1095. Prolerill conl"e:-êncla na abertura do [II
Cu~ _lnt~dt!õCtPbnar,e:n Dtrcitos Humaru,)s. promovido pelo Mmisteno da Juscça, realizado
no :S'-Iao ~ea~o do MlnlS!eno da Jus11ça, Bras1ha.DF. em 23 10 95; Pai'tletpoudo I" Fórum de
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Debates sobf-e o Crime sem FroineiraS. promovido pelo Superior ln"bunal de Justiça c
Governo da Itália. com a presença de M"3J!1strados ilalianos da - Operaçio Mãos Limpas .
realizado no Allditório do STJ. Brasúia..DF. em 25.10 95: Profenu Conferência sobre o tema
"Judiciário e o MinisttriO PUblico na Retcinna Consmucionai . no SemírWio Pennanente óe
Direito Constitucional. realizado no Atldit.ório Joaqwm Nabuco. Univcrstdade de Brasilia.
promovido pela Faculdade de Direito da UNB. Bras1ha..DF. em 26.10.95; Presidiu o Painel
~ Aspec~os Modernos da Teoria Geral da Responsabilidade Civtl- Pane i ... que conlou com os
seguinles e:<positores: Atilio Aníbal Alleri_rú (A/'geTUina.l. Gerauu Howells (Reino Unido)~ Latn
Ramsay cc;anadã) e Rubén Stigfnz IArgentma). durante o Congresso lmernW.onal ,de
Responsabilidade CiVIl (Consunudor. MCio Am~ientc: e Danostdade Coletiva: Fazendo Justiça
no Terceiro Milenio). promovido pela Associaçio dos Magistrados Brasileiros ~ AMB. e
organizado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito do Const~mtdor. Associação O Diretto
por um Planeta Verde ·· e Instinno Brasileiro de Politica .: Direito do Consumidor ·
BRASILCON. realizado em Blumenau.SC. em ~ ..10.95: Presidiu. na qualidade de ~re!!idente
de Honra.. e proferiu a conferência · O Ministeno ?ilblic:o no Terceiro Milênio ·~ no XII
Enc_ontro Nacional dos Proçur:a.dotes d_a R.epu~hca. p_rontovldo pela As!.Ociaçio NaCJ.onal. do!.>
Pi'ocuradores da RepUblica- ANPR. rehliZãdO em C1.1rif1ba. PR. de 31.!0 a05.1 1.95:
Presidiu a abettura do Simpósio ~bre RCCllrso de t-1~1ureza. E:<traordinâria e ~o
Co!etiva . promov:ldo pelo Ministerio PUb\1co do Trabalho. reahzado no Auditório do E~ificto
do Mimsterio PUbhco do T!11ba_lho. Brasilia.DF. em 06 li 95: Comparec:eu a audiência pubhca
realizada pela Comissão Especial destinada a prolerir parecer a Proposta de Emenda a
Consnruic!_o_ n• 96~de: 1992. q~c Introduz Modificações_ na Estrutura_do Poder Judiciârio .
proten~o- palemi!. a COriVitedO L?eputado--w'agner~OSSi. PreSide----nreâa PEC no 9~ realizada
no Pl~o da Conussões Espc:etats. Anexo li da Cãmara óos DeputaGoo. Brasll\a_OF. em
07 11,95: Proferiu Conferência sobre o tema A Proteção dos Direftos Humanos 1J0 arastl .
no 2" Fórum Nacional de Direi10s Humanos. promovtdo pela Comissão de Direitos Humanos
da Cã,ntara dos Depulados . realizado n_o Audito~o f'iereu Ramos. Cãmara dos Deputados.
Brasd1a, DF. em 16. li 95: Prolenu palestra no P:und sobre o tema Soluções AltemauVõ!.s de
Litíllios. no Seminario 'Refonna do Poder Judtciãno . promo",do pelo Superior Tribunal de
Justica. realizado no AuditOria cio STJ. Brastlia.DF. ern !3 U 9S. Profcil.t pales~.ns sobt'e o<;
temas Controle JUrisdicional de Consmuoonalidade e Ont.!em Histórica e Evolução da
Dout~na, do Brasil e no Díreilo Com?31<1do. na abertura do ]0 Simpósto de OirCJtt=~
Constttuctonal c; lnfraconsutucional. promOVldo pela 1• Cõimara de Coordenação e Revl:são do
Ministerio PUbhco Federal. realizado DO Auditoria da Procuradoria R.egtonal da Republica..
Brasilia.OF. no periodo de 11 a 13.12.95: Prestdiu o Ciclo de Palestras realizado pela
Proc:uraóona Regional c ETocuradona da RepUblica no Esudo àe Pernambuco. em
comemoração ao Dia do Ministerio PUblico. realizado no :wdilõrio da Procuradoria Regional
da RepUblica.. Recife.PE. em 15.12.95~ Proferiu aula inaugural verwu::lo sobre o tema
"'Ministerio PUblico no 3° Milênio • Quest1o \.mbicntal". no III Curso de Pós-Gradi.IBção lato
sen5U Ordem Iuriciica e Ministério PUblico , ··• reali:ada na Escola. Superior do Míni:neno
Público d.o Distrito"Fedcral e Territórios, Brasüia.DF. em 23.02.96. Proferiu conferencia sobre
o tema · A Implementação das No~ de Direito Ambiental no Brasil : O Papel do Ministeno
Público ·. no Simpósio • Susuunable [kw:lopment rn úmn Amtncan Rainjonst and 1M Role
of th~ Law'. promovióo pelo Instituto·· O Direito por um ~\meta Verde"_. U~e do
Tcxu. EUA. /ntU71QClona/ Law ~ety, EtMrtmtMnlal Law Socinv c Tuas Enwronmemal
l..aw./ournai. realir.ado na Univentdade do Tcxa.s, Austin. Te:w. EÚA. de 26.02 a 04.03.96.
Pn::sídiu o Congresso Bruileiro de Direito Processual. profcriado a confen:nci& · O Devido
P~ Legal ~ • promovíd~ pelo lnstituto Brasileiro de Estudos do Direilo ~ IBED.
Faculdade de Direito do Recife , Faculdade de Direito de Olinda e Bu:a.u Jurídico •
Dexnvolvimento Profissional. realizado no Centro de Convenções do Recife. Reci.fe.PE. de
25 a 26.03.96; Proferiu Aula Magna sobre o lema ··A ConstiluiçiO Federal e o Oevklo
Processo Legal no Estado Democrático de Direito . na abertura do ano k:úvo de t996. nu
Faculd.a.des MetropoUtanas Unidas- Faculdade de DireitO. realizada no auditOria nobre das
Faculdades Metropoliww linidas/Sllo Paulo. Slo Paulo.SP,em 29.03.%; Proferiu palestra
sobre o tema. "Vislo Juridico-htstirucional·. no Seminirio Naciotud Por Uma Nova Ordem
Mundial -O Estado de Direito e o Desenvo!vtm~o Sustemavel • promovido pela. 4a Câmara
de Coordenação e Revisão do MinWéno Publico Federal. realizado no Auditório da
Procuradoria R.egl:orud da República. Srasilia..DF. em IS 04.96. ?referiu conftri:ncia sobre A
Questio do Finaneta.menlo de Campanhas e a Propaganda Eleitoral ·. no St:minario sobrco
Direito Eleitoral. profnovido pela UniVersidade Bandctrante de São Pa~.~loiUNIB.A.N. com
apoio da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP. realí:w!o no Campus MC da UNIBAN.
São Paulo.SP. em 20.04.96: Proferiu palestra sobre o tema ·os lnstrumeruos de Proteção aos
Direilos Hwnanos. durante o 1ranscurso da I" Conferencia Nacional de Oirei1os Humanos. a
conv~~e óa Comisslo de Direitos. Humanos da Cãmata dos Deputados • everrto rulitaeo no
auditorio Nereu Ramos- Câmara dos Deputados. dias 26 c 27 04 96. Proferiu pa.lesua sobre o
tema 'Justiça. e Sociedade Modema·. no VIII Fón.Jm Nacional - pro~o pelo Insututo
Nacional de Altos Estudos ~ INAE. realizado no Auditónc do BNDES. Rio de JaneuoJU. em
14.0;.96: Proferiu confecCncia wbre .. Controle da Constnllcicnalidade: Bruil e Es1ados
Uni~os -. no II Fórum N~io,nal sobre Processo e Consntuição, promovido pelo Instituto
Br.tsileiro de Direito ConstituCional - IBDC. São Paulo.SP. em JS ,06. 96. Presidiu. juruamente
com 0: Procur.ulor~ da RepUblica de Portugal Dr Jose !'>iarc1sio da Cunha Rodngues. e
profenu cont"crêneta sobre o tema Acesso a Justiça em MatCna óe A.ml:liente e do
Consumidor . no painel sobn: Justiça • Meio Ambiente e Consumtdor. ,que contou com
painelistas. portugueses e brasileiros. nas Prime1ras Jornadas Lus.o-Brasdeiras • Protecão
Judiciaria do Ambienle e do Consumidor . promovida pelo lnsntuto lbero-.Ameneano de
Direito do Consurrudor. Brasillnst1tut:O O Direito por um Planeza Verde · .Brasii.Cenuo oe
Estudos Jundícos - CEJ. Ponuu.! e Centro de ES1Udos Ambientais e de Defesa do
Consumidor do Miaisteno da JuStiça de Portugal. realizada oo Auditório do Cenvo de
Es1udos Jundicos ~ CEJ. Lisboa. Ponu;al. de IQ a 22.06 96. Parncipou. do IV Congresso
Es_radwd. do Ministcrio PUblico do Rio Grande do Sul. patrocinado pela Assoaacão do
Mmisteno Publico do Rio Grande do Sul. realiz.ado cm Canela. RS. de 26 a 3006.96. Profenu
palestra no encontro · A Proleção dos lmeresses Caletivos nos Paises do Mercosul .
promovido pelo Ministerio Püblico do Rio Grande do Sul. qtle comeu com as presenças dos
Procuradores-Gerais da Argentina. Paraguaa. l.iru~lla.l. Chile e BoliVJa.. realizado no Audilóno
do ~Otel La~e de Pedra. Canela. RS. em 28.06 96. Presidiu e proferiu con!erêncta na
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F1.1ndamentalS . pelo Professor J J Gomes Canolllho. ProrCssor Catedrauco da Umvers1dadc
de Co1mbr.a. Ponllgal. promovtdo pelo lnstiluto Brasileiro de Estudos Jundicos • 113ED.
Bu:rt:aU Juridic:o • Desenvolvimento Profissional. lnstinno Americano de 0\rei.ta {Amt'rtcan
lnsntute of Law). Faculdade de Ou·eito de Recife e Confederaelo Nacional do Minhteno
Público - CONAMP. realizado no Centro de Convenções da UFEP. Rectfe.PE. em 24 os 96.
~articipou da Sessão Solene de Abertura da XVI Conterencia Nacional dos Advo~ados.
tntesranc!o a mesa de autoridades que prestdiu a soleni<lade.. a COflVIIe do Prestd~nte do
Con:selho Federal da Ordem dos Advoo.ados do Brasil. rcahz.ada em Fortaleza.. CE. .:m
Ol 09 96. Parllcipou dos debates do prunel sobre o tema Oefensona e .~dvocacta. Pubhcas
realizado na XVI ConferCncitl Nactonal dos Advoszados. r~ahzado no Centro de Convenções
Edson Queiroz. Fortaieza. CE. em 1).3.09 96. Pantctpou dos debates da Inbuna Ltvre. sobre o
tema O Estado lnfr.ttor , profi!QV1do pe\a Com1sSão NacJol'l3i dos DirCttOS Humanos ti~
OAB. durante a XVI ConfCT~nci~ Nacional dos Advo@ados. rcal!Zida no Cetttro de
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Con~ções Edson Ol.lciroz. Fortaleza CE. em 03.09 96; Proferiu Conferência sol:lre o t~ ·
Globalização e Cidadania . no 46° Encontro lle Lideres e Pessoas com f'oder Oecisono.
,.romovido ~la AssoCiação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro. rea!Wdo no Cemro
de Estudos e Formação do Sumare. Rio de Jane~ro.RJ. em 06.09 '96; P~opou dot ~
solene de a.bertura do · V Encornro de Cones Suptanas do Cone. Sul ". .Promovido pelo
Sopremo Tribunal federal. reahzado em Otlro Prew, MG. em 19 ~ :' ?amcipou da. sessão
solene de abertura do I Congresso lntemwonal de Direito Corm.-o.:.u-io - Soluçlo de
Co~overs1as no Mercosul ", promOVIdo pela Escola Nacional da M.a..:::~ra ~ ENM.
InStitUto lnteramencazJo 4:: Estudos Juridicos sobre o Mercosul - IURISl , , Associação dos
Ma$istrados Brasileiros - AMB e AssoQaçio Paulista dos Mag;istrzd.:
;.PAMAGIS.
reaüzado emOu~oPreto, MG, em 19.09.96·, .
Proferiu palestra no 5~ ~o Nacional
1
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Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. S.! o Paulo.SP, em :..:: ! v} 96;
Proferiu conterênaa na sessio solene de abertura. do XI ~ngrcs~ Nac:i~ do 1\.>~.n~·;ser~o
Pilblico~yr,omoVJdo pela Confederação Nacional do Minist~o PUbltco- CÓNAMP. ···:~.;.ado
em. Gotaroa..GO. de 2J a 24.Q9Ç6 . Preferiu confcrCncta na faculdade de (1:·~·-- da
Uruverstdade de Yale lEUAl. sobre o tema" Democracyand Prot«Jtonof HutnQ/1 1<.•:1. ~ m
the Bra:1/lan Cott'flltuttan of /9RR ... no Simpósio organizado pelo Policy Scienct:~ .·l, . .~!
ftiSit~te, cm New Haven. ConneGticut. EUA.. de 23 a 23.10,%.; Presidiu. na qualida;:-;~ __: ·
Pre51dente de Honra. e proferiu a conferéncia " O Minist6io PUblico e a G!ob&Jlz.açã=:. ~,I
Econo:rrua ·-. no XIII Encomro Nacional dos Procuradores da RepUblie&. promovido pcl:t
As~ação Nactonal dos Procuradores da Re?ublica. realizado na etdade de Natal i R..".J. de
3~.10_ ~ 03 11.96_; Proferiu conti:rincia sobre o tema .. Devido Processo Legal ... no II
Stmposto. Nacional de Direito Pt.ib1ico. premo,• ido pelo Instituto Brasileiro de Direito
Constttuctcnat • IBDC. rcahzado na ctdade do: São Paulo I SP, de 08 a 09.11.96 ; Proferiu
conferencia sobre o tem:a "O Oireito Ambiental e o Desenv~mimerno EcoloWmcnte
S(lstentavcl P~rspecuvas do noVo Mtnistêno PUblu:o. na lntet<ração Latirto-Amc~na". no
IX Congresso lnt~ramencano do Ministcrio Publico. promovido pelo Ministerio Publico da
v~nen:eta. realw.do na cidade de- Ca.racu 1 Venezuela. de ;!3 a 2711.96 . Proferiu
conferent::Ja sobre o tetnll "("L:lusulas P.:treas n3 Consutuiçào Brasileira". no Con!lresso
lrJ.Iem3clonal do;:_Diretto Publico. promovulo pdo {nsmuto Bras1km:o de Estudos do Díreit~.
IBED. Fcderaçao lbero-Amencana de Advoudos. Instituto Pan-Americanc de DireitO
Comparado. Lmvers!dade Federal de PernambuCo. UFPE. Faculd3de de Direi10 da Pararba •
UFPB. (hln'l:r:u~~· of Mü:m1 .khntJ! uf /pw E~cola Nacional da ~tacismttW"a. realizado na
L;ni,v~!dade de .'Yiiamt. flóndllr'EL;.-\, de 30 11 a 03 12 96: Pfot'e-~iu~ pale-stra sobre o tema
''M1msteno Pttbhco e a Defesa do ("onsum1dor" . no XI Curso BR...t..SILCON de Dire1to do
Con~um1dor. promovtdo pelo Instituto 8r.ast!etro de Politica (' Dtre!to do Cci05Um!dor :
BRASI.LCO~ e pela Assoaaçãu Nac10nal dos Procuradores da Republica. realizada no
.3Udttono da Faculdade de Direito de Obnda.. no dta 11 03 97.
OBRAS Pl'BLICADAS:
~q !nlâ.nt!Cldio". I(! Jdt:ias Re\tsta Bimensal de Cultura dos E~tudanzes da Faculdade de
Otreuo de Rec11C. v,1!ume rr' 10. pag.s 2<J a 31. ~alo-Junho (19()31. ~o Direito Internacional
Pnvado e a Lmda~e do Direito". Ü! Ideias. RL"Yista Bimensal de Cult'-!ra dos Estudantes da
F:tcu!dade ~e .Dtreno de Rl."Ctli:. \·olumc I S. pass 26 a 32. :-o.larço~Abn! ( 1970). -o~ Bens
Domuuc.a1s • L!! Bolet1m da Procuradoria-Geral do Instituto Nacional de Colonização e
Refonna .Agrana • !NCR.'\. Ano 11. pags. 179 a )81 (1973); "O COmta!O ôC: cmpreilachGlobal·. !!l Boletim da Procuradotta Geral do Insuwto Nacional de Colcnizaçi.o e Refornu
Agrana-Incra. Ano 1[{, pagtaas 43 e 44 (1974t •A Li,citaç;lo Auaves de Coovite':,jn Boletim
da Proc:uradona Geral do InstitUto Nacional de Coloruzação c Reforma. Agtaria~INCRA. AfiO
III. pag. 4.5 a 47 {1974); "A Prcscnç:io e a Dc::adencia. no Direito Tn'btnário". !n Revista
Forense. \lolc.me n° 272, pag:s. 77 a 88 {19801; "!nfernallonai Tara1wn From liu! Persper.'tt'M
t~f the C.'omemporary ltl~l!rnatlonoi l..aw oj Junsd:CllonM.' r ese de Doutorado. publicada pela
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( 1993). q M1ruszeno PubJtco Eleuoral e a Revisão Ccnsutuctonal", in RCVIsta da
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Brasil. Op.lruao. 1.:> 10.94 (1994/. "O Fururo da Democracia Br:t.SJieira". !1J Folha de Slo
Paulo, Opmlão (Tendências e Debates}. t !.10.94 (1994); "Mudanças Dependem da Refonna
do Estado·•. m folha ~e .São Paulo. OpiniJo. 17.!2:94 (1994);
Controle da
Constnuc!_onal!dade c .o Direuo Consmucton.tl.Modemo~. 10 Revista da Fun~ Escola
Supenor do MPOFT ·1anezrc;1unho 1994. e Revistada Pr~uradoria Geral da RepUblica. n" 5,
1?9~ 099411995), As Reformas Pobticu c do Judiciirio. tn Correw Bruiliense. Suplemento
Dtr~o e Jusuça.. 3 de abril de 199S {1995): As Reformas Politicas e de Judiciirio 4 l_)_ anigo
plJblacado no Jornal do Brasil. ediç!o de 03. \I 95~ A1 RcfOI"'TW Politicas c do Judicilrio ( II )
, a!t!gO pubhcad~ no Jomal do Brnst!, cdu;ão de 03. 11 95: A Refonna do Judiciã,rio. an120
pub.!IC3do no D1ino de Pernambuco. L-dtç.io de 19. 11 95~ As Reformas Po!iuc.as e do
Judtc1ano. Jmy.o pub!tcado no !nformauvo Consulex. edtçà.o de 01 01 '16; As RetOrmas
Po1Jl1ca.s. e do J.udk:1ano. ant~O: p~.~blicado no Estado de São Pauto. edição de 07 03 %, As
Refo!mas PtJ!!IIcu (' Jo Jud~ctarto. J.nt~ publicado no Diârio de Pemambu_co. edaçâo de
lO o., 96. ·\s Rdi:lm~as Polmc:as c do Judictar~. anteo publtcado no Com:1o Braziliense.
ed1ç.io de I! 03 ~6 _RetOn11a CunsruuctQflaJ do Judic:lãrio: arugo pc.bltc.ado no Oiãrio de
Pernambuco. CCtt;<tO oc .28 QJ Qú, \1C'ldcrn!Za~ão do Judici&no. anuzo pubiKado no Jornal do
Orast!
~:.ltCào de .i I 05 o~. ·\>::io Dtreta de lnconsmucionai'idade n• 1 08911-DF •
Companmas de :-.iaH·~açao ~~rea e a lk-ulimtdade da exuzência de IC~1S Parecer publtcado
na. Rev~s1J Oos fnbunom. C1dcmos de Ôireno fributano ·e Fmanças Pubhcas. ,-\nO 4. n" 16 I
Julho-setembro de 1"1°6 ("ruzad.as c Refcnnas. Olni'.!O publicado no Jornal Folha de Sio Paulo,
~d1ç!o de: ~~.04 !997 Es.tildo de Dm~110 e Dm:~toi Humanos. antgo publicado noli )Cm;us O
Estado de S.w P.:ultJ. L'dtçào t!t.· 11 (\..I !9~7. Diario de Pernambuco. edtçlo de 16 04 19Q7 e

lo~! do 8r3sil. edt<;:lo de :!:!.Jl-1 !9">'i . .l,.s Reformas Constituc1onat:>. af1i~o pulllicado nu
JOrnal Follla de S.lo P.:lulo. c<hçào de- D 41.f 1Q97, ,\Reforma do Judtciano. aru~o publicado
na fC\15ta Consulc~. ·\no J • n~ .I ·\brllll(}<)7.
~

CONlll:CORACóES
Recebeu o Titulo de Cidadão Honor3rio do Estado do To::as • EUA. em 28.02.%; Admitido
no Quadro Especial. da Ordem do Mérito JudiciMio Míiitar. no Grau ée Gri (;nl% • , pot
proposta do CollSclho cb. Ordem do Merito Judtciã.rio Militar. recebendo a Comc:nda cm
solenidade realizada no Supcnor Tribunal Militar. Brasi!ía.DF, em 01.04 96, Admitido no
Quadro Suplementar da Ordem de Rlo Branco. no Grau de Grl-Cruz • conforme Otaeto de
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Mérito do Minist~o Público do Estado c:o Rio cr: Jar.e:ro ·• ~m oerimõnia realizada no
auditôrio da Procuradoria-Geral de Jusziça. do Estado do RJo de Janeiro. em \9.0S.9i:
Q~INFORMAÇÕES'
Membro da Bana Julgadora dos rerorsos referentes ao Concurso Ptiblico para a cartCITa de
Procurador <ia fazenda Nacionai. realizado em 1986 ( 1986t Membro da Comissio
E:wninadcr.a do IV Concurso PUbllco para provintmo Ce cargos de Procurador do Ministerio
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Comissão E:<ammadora dn l Cuncurso PUblico para Professor AsStSEem:e. na ãrea cie Direito
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.. Advogados para um l'!.1~1a ,.,.1.:;:: l/.•ll•h~~ I•·• ,,,,,<!~:11 P/.rii<!IJ. Membro fundador e
Conselheiro da E:.cola de Otreuo Comunitano do Merccsul. ti.mdada. em !996. Membro Nato
da As~or:i~ci<• !r'te-?mericana do ~nistCrio Pilblico. orgão institucional, nlo eorpomivo.
conmel!.\::.:,• '' ;•. .. • · .. _!'':S·• ..;r;uo;, rr~.:aif!s (ja~ralrs e Altorlll!y..(JttiWI'Q/, dos Pai:ses das
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Brasilia.DF, em 04 de junho de 1997

·o

·o

li...v..~U. . JJ.A..,"rt ,ú,;"-GERALoo BRINDEIRO

(A

Comissão de Constiluição, Justiça e Cidadania.)
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ATA OA 73' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA. REALIZADA EM 4 OE
JUNHO DE 1997
(Publicada no OSF. de 5 de junho de 1997)

À pãgma n~ 10926. 2 4 coluna. no encaminhamento da
votação da Proposta de Emenda ã Constituição n~ 4. de 1997.
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Onde se lê:

Brasília. 4 de junho de 1997
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPRISC) • ······-·

Mesa da Câmara dos Deputados

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB/SC) • ······-··

Mesa do Scnru:!o Federal

Deputado Michcl Temer
Presidente

Senador Antônio Carlos Magalhães
Presidente

Deputado Hcráclio fortes
1° Vlce~Prcsidcntc

Senador Geraldo Melo
r' Vicc-Prcsidentc

Deputado Severino Cavalcanti
21) Vicc-Prcsidcnte

Senador Ronaldo Cunha Lima
1° Secretário

Deputado Ubiratan Aguiar
I o Secretârio - --

Sctlé!dor Carlos Patrocínio
2° Secretina

Deputado Nelson Trad
2° Secretário

Senador Flaviano Melo
3"' Scàctário

Deputado Efrairn. Morais
4° Secretário

Senador Lucídio Portclla
4"' Secrctârio

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL N' 095. OE 5 DE JUNHO DE 1997

RETIFICAÇÃO
À página

0

9

10894,

nas assinaturas

da

Emenda

Constitudonal n° 16. de 1997,

Onde se lê:

Brasflia, 4 de junho de 1997.- Mesa do Senado Federal - Senador Antonio Carlos Magalhães_, Presidente - Senador Geraldo Melo, 1°
Vice-Presidente Senador Ronaldo Cunha
Lima, 1° Secretário - Senador Carlos Patrocínio
2• Secretário - Senador Flaviano Melo - Senador Luéfdio Portella - 4° Secretário Mesa da
ãmara dos Deputados, Deputado Michel Temer-.
Presidente - Deputado Heráclito Fortes - 1•
Vice-Presidente - Deputado Severino Cavalcantl
2• Vice-Presidente Deputado Ubiratan
Aguiar- 12 Secretário- Deputado Nelson Trad
- 2• Secretário - Deputado Efraim Morais - 4•
Secretário. - Mesa da Câmara dos Deputados Deputado Michel Temer, Presidente - Deputado
Heráclito Fortes - 1• ViDe-Presidente- Deputado
Severino cavalcanti- 2• Vtce-Presidente- Deputado Ubiratan Aguiar-1• Secretário- Deputado Nelson Trad - 2 2 Secretário - Deputado Efraim Morais - 42 Secretário.

AGENDA CUMPRIDA PSLO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÂ!:.S

05/06/97
Quinta-feira

10:30

Reunião da Comissão Diretora

11:30

Procurador--Geral da República, Doutor Geraldo
Brindeiro

12:00

Senadora Junia Marise acompanhada da Senhora
Marlene Haas, Secretária-Geral da lntemacional
Socialista de Mulheres

15:30

Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

17:30

Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Doutor
Raul Jungmann
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Ata da 75! Se9ão Não Deliberativa
em 6 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa o· "~inária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Car.·: · Magalhães, Carlos Patrocínio
da Sra. Emília Fernandes, e a.:.•.~ Srs. Epitacio Cafeteira
Lúcio Alcântara e BeiJo Parga.
operação de crédito externo, com garantia da União,
(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José
Alves, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
NR 105, de 1997 (n2 638197, na origem), de 4
do corrente referente ao .Projeto de Lei da Câmara
n2 72 de 1996 (n2 925/95, na Casa de origem), que
altera o art. 82 da Lei n2 7.210, de 11 de julho de
1984, que institui a Lei de Execução Penal, sancionado e transformado na Lei n2 9.460 de 4 de junho
de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O
expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n2 42, de 1993 (n2
6.221185, na Casa de origem), que estabelece medi·
das preventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de serviços agrícolas;
- Projeto de Lei da Câmara nR 25, de 1995 (n2
2.331/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de Área de Proteção Ambiental - APA, no
Distrito de Joaquim Egídio, Município de Campinas,
Estado de São Paulo; e
- Projeto de Resolução n2 71, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econõmicos
como conclusão do Parecer n2 292, de 1997), que
autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar

junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 810, no valor de cento e cinqüenta milhões de dólares americanos, equivalentes a cento e cinqüenta e
seis milhões, novecentos e quinze mil reais, em
31.01.97, destinados ao financiamento de parte do
programa de rodovias desse Estado.
O Projeto de lei da Câmara n2 42, de 1993, recebeu urna emenda e volta à Comissão de Assuntos

Sociais.
As demais matérias serão incluídas em Ordem

do Dia oportunamente.
É a seguinte a emenda recebida:
EMENDA N2 1 - PLEN
Dê-se ao Art. 12 do Projeto de lei da Câmara
n2 42, de 1993, a seguinte redação:
Art.1R Oart -~ ·.. _,('n2 7.183.de5deabril
de 1984, passa ;:.. • ~ . _ < . .:., ..;:;cido do seguinte parágrafo único:
"Art.45. •...............................................
Parágrafo único. Aplicam-se aos tripulantes de aeronaves de serviços agrícolas
os seguintes procedimentos: •
a) classifiCaçãO da atividade no mais
alto grau de insalubridade, para todos os
efeitos legais;
b) a cada três meses, controle médico
oficial e obrigatório de colinesterase, dos
que lidam com fósforo orgânico, e de colorimetria, elos que lidam com dinitro, e de testes de sensibilidade à dioxina e ao propanil,
dos que lidam com herbicidas hormonais;
c) controle toxicológico, através da caderneta de registro das substâncias empregadas, contendo o número de horas correspondente a cada uma e os meios de proteção usados, a ser apresentado ao médico
responsável pela inspeção de saúde do
aeronauta, para "visto" e adoção de medidas
sanitárias que se fiZerem necessárias;
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d) assistência médieà e fannacêuticà
especializada, nas bases de serviço, em
convênio com o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, com a participação direta do Departamento de Segurança e Saúde
do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, e do Centro de Medicina Aeroespacial, do Ministério da Aeronaútica."
Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Esta emenda tem o escopo de atualizar as letras b) e d), do art. 45, da Lei n2 7.183, de que trata
o retromencionado projeto. Insere na letra b), a detenninação do controle toxicológico dos que no desempenho de suas tarefas de võo agrícola lidam
com a dioxina e o propanil, produtos que somente
após o ano de 1985 passaram a ser utilizados, e de
forma intensa, no combate a pragas da lavoura; e
modifiCa a letra d), colocando-se corno convenentes
da assistência médica e farmacêutica os órgãos próprios -INSS e DSST, que substituíram O lnamps e
o SSMT, respectivamente, mantido o Centro Médico
Aeroespacial, do Ministério da Aeronáutica.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1997.- Senador José Eduardo Outra.

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A
Presidência recebeu, do Banco do Brasil, o Ofício n2
365197, de 3 do corrente, através do qual encaminha
ao Congresso Nacional, nos tennos do artigo 20, §4°,
da Lei n2 7.827, de 1989, as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro último, devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste- FCO. (Diversos n2 14, de 1997-CN)
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e Controle..
O SR. PRESIDENTE (EpitadÓ Cafeteira) Passamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, ontem
transcorreu o Dia Mundial do Meio Ambiente. Assistimos aqui a várias manifestações, inclusive uma intervenção minha em defesa do meio ambiente, todas
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exigindo proVidências do ·Gàvemo para a proteção
dos nossos recursos naturais.
Mas aproveito a manhã de hoje, ainda sob a influência do transcurso desse Dia Mundial do Meio
Ambiente, para comentar dois fatos que reputo de
grande importância: um, em relação à Região Norte,
e outro, em relação ao Nordeste.
Em relação à região Norte, quero aqui deplorar
o que está acontecendo na Amazônia no que diz
respeito à exploração desenfreada, ao extrativisrno
primitivo que estão fazendo ali madeireiras, com capitais da Malásia, que estão contribuindo para devastar as nossas florestas.
Fala-se muito em modernizar a economia,
modernizar o mercado, que o Brasil deve integrar-se
cada vez mais na economia internacional, na globalização, nas transferências de capital. Mas esse tipo
de capital, realmente, devemos rejeitar, porque ele é
primitivo, é bárbaro, é colonial, é lesivo aos interesses do País. No entanto, a imprensa denuncia que a
própria Secretaria de Assuntos Estratégicos teria
elaborado um documento confidencial que confirma
essa destruição de amplas áreas da Aoresta Amazõnica, sem que haja providências concretas por
parte do Governo.
A defesa do meio ambiente precisa contar com
instrumentos efetivos e eficazes, para que não seja
apenas urna retórica, não seja apenas uma afinnação vazia. Está aí uma boa ocasião para o Governo
demonstrar o seu apego a essas teses protecionistas. Urge que ele aja para coibir essa ação deletéria
de empresas que, já tendo devastado as florestas de
seu País, se lançam agora sobre a Floresta Amazõnica para explorar, de maneira absolutamente inconveniente, os nossos recursos naturais, as nossas
madeiras, enfim, este nosso patrimônio de que muito
nos orgulhamos, embora cuidemos pouco dele.
O Sr. Nabor Júnior- V. Ex" me pennite um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Com prazer,
ouço V. Ex" -um grande representante do Estado
do Acre - sobre este tema que, certamente, interessa bastante a V. Exª.
O Sr. Nabor Júnior- Muito obrigado, Senador
Lúcio Alcântara. V. Exª tem inteira razão, quando denuncia a ação dessas madeireiras na Região Norte
do País, extraindo madeira da nossa floresta, de maneira indiscriminada e sem nenhuma fiscalização por
parte das autoridades. Há dois dias, os jornais do
Acre denunciaram que uma grande quantidade de
madeira havia sido retirada dos municípios amazonenses de Canutama e Lábrea, no rio Purus, sem a
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devida autorização do lbama. Este não tem condições de exercer uma fiscalização mais rigorosa no que
tange à extração e .à comercialização dessas madeiras. Eram mais de três mil toras próximas a essas cidades. O delegado do lbama no Acre, que não tem
realmente jurisdição sobre essa área, foi quem fez a
denúncia. Ficamos perplexos diante desse quadro,
pois compete ao lbama estar devidamente aparelhado, em função da enorme extensão territorial da
Amazônia, contando com um contingente maior de
fiscais para verificar a verdadeira destruição de nossa floresta, que é o que está acontecendo, sobretudo com a participação dessas empresas madeireiras
do exterior a que V. ExB se reportou. Congratulo-me
com V. Ex" pela abordagem desse importante tema
hoje, na sessão do Senado Federal.
O SR. LúCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Nabor Júnior. V. Ex" traz dados concretos, objetivos, que mostram a fragilidade do Estado na Amazónia, em relação a este tema especificamente, que é a
fiscalização de práticas lesivas ao meio ambiente.
Fala-se muito em reforma administrativa. Ainda
hoje, estava o Relator dessa reforma num programa
matinal, numa rede de televisão, fazendo a defesa
de seu parecer, de seu relatório. Mas não ouço falar
em fortalecimento do Estado nessas atividades às
quais ele não pode se furtar. Infelizmente, não vejo
nenhuma providência concreta para fortalecer o lbama, a fim de lhe dar condições de fazer essa fiscalização, de exercer o papel que lhe cabe na defesa
dos nossos recursos naturais, na proteção ao meio
ambiente. Então, as denúncias sobre a destruição
da Floresta Amazónica se fazem ouvir sucessivamente, e o processo continua irreversível, às vezes
mais acelerado, às vezes mais lento, mas nunca detido e nunca paralisado.
Por outro lado, se formos examinar o problema
do Nordeste em relação ao meio ambiente, vamos
verificar que essa região, principalmente a caatinga,
a região semi-árida, está em marcha batida rumo à
desertificação. Não há nenhum projeto ou política de
Governo para evitar essa situação. As poucas reservas florestais e os poucos recursos que existem nessa área são destruídos, são dizimados, até porque
as pessoas praticam, em muitos lugares, uma agricuitura absolutamente primitiva, causando a destruição desses recursos naturais, ou então extraem a
pouca madeira ainda existente para vender e garantir o seu sustento, com os parcos recursos que podem obter dessa comercialização.
Há algum tempo, houve um esforço junto ao
Kew Gardens, um jardim botânico inglês, para de-
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senvolver no Nordeste, com o Governo brasileiro, um
amplo programa de reflorestamento do Nordeste do
Brasil. Nós mesmos, aqui no Senado, já aprovamos
uma convenção mundial sobre a desertificação, mas,
na verdade, nada tem acontecido nessa região.
Temos esperança no projeto de transferência
de águas do rio São Francisco, porque, quando falamos em transferência de águas do rio São Francisco, não queremos, de maneira alguma, agravar as
condições desse rio, que tem problemas sérios em
relação às suas nascentes, em relação às suas margens, com todo esse proce5so de destruição do
ecossistema que se forma na nascente do rio ou ao
longo das suas margens. Nós queremos essa transferência para beneficiar os Estados do Rio do Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará
e não para agravar as condições do rio, de maneira
alguma, pelo contrário, defendemos um amplo projeto, um grande esforço no sentido de resolver essas
questões que afetam diretamente o rio São Francisco. Mas aquela pequena quantidade das águas do
rio que é jogada no mar sem ser aproveitada pode
servir para fornecer água de beber para as populações desses Estados a que me referi. Não estou falando nem em água para irrigação. Por meio desse
processo, queremos garantir às populações do semiárido desses Estados água para a sua própria sobrevivência.
Creio que, por uma questão de solidariedade,
os outros Estados onde o Rio São Francisco corre,
principalmente os Estados de Minas Gerais e da Bahia, não se furtarão a isso, pois se trata de uma prática comum, uma prática corriqueira.
Há inúmeros projetas de transferência de água,
de transposição de bacias muito bem-sucedidos na
Rússia, nos Estados Unidos e em vários outros países. Nós estamos atrasados nesse processo; nós
estamos, como em outros assuntos, chegando tarde
com relação a isso.
Não creio que possa faitar solidariedade ao
povo baiano, ao povo mineiro, para compreender a
importância, a magnitude desse projeto, tomando-se
essas cautelas, tendo ·essas preocupações de defesa, de proteção do rio, para que essa pequena par_cela de água possa ser transferida para aqueles EstadmÇga-rantinao ãgua paraa-sobrevivência das populações ali lecaliiadas.
Recentemente, o Secretário de Políticas Regionais, Fernando GatãO, firmou um convênio com o Ministério de Planejamento e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do Instituto Nacional de
Pesquisa Espaciais, no valor de R$6 milhões, para
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completar todos os estudos de impacto ambiental,
estudos topográficos, enfim, a execução do projeto
completo para esta grande obra de redenção do
Nordeste: a transferência das águas do rio São
Francisco.
Acreditamos que o Presidente Fernando Henrique Cardoso dará apoio a esse projeto, destinando
os recursos necessários e indispensáveis à realização da obra. Creio que todas as dúvidas ficarão esclarecidas, para que nenhum Estado se julgue prejudicado pela realização desse empreendimento e
muito menos que se prejudique o rio São Francisco.
Dentro desse projeto está inserida também a
construção da hidrovia do rio São Francisco, que é
de grande interesse do Estado da Bahia; ou seja,
nesse grande projeto a ser desenvolvido, temos a hidrovia do rio São Francisco, a recuperação do rio, a
proteção ecológica da nascente e das margens do
rio e a transferência de pequena parte das águas
que ele lança no mar para beneficiar o semi-árido
destes quatro Estados: Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Ceará.
Ocupei a tribuna para fazer esse registro,
quando ainda estamos sob o impacto das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, justamente para chamar a atenção para esses dois problemas que são fundamentais, seja no Norte, a defesa da
floresta, a defesa do património natural da Região
Amazônica; seja no Nordeste, advertindo para o grande risco da desertificação e a necessidade de que se
execute todo esse projeto do rio São Francisco, compreendo os três aspectos aos quais já me referi.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, hoje, dia 06 de junho, encontra-se em visita
oficial ao Estado de Sergipe o Sr. Ministro Gustavo
Krause, do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal, que, juntamente com o Governador
Albano Franco, irá promover a inauguração de várias iniciativas relacionadas com o perímetro irrigado
de Propriá, a cargo da Codevasf.
Há quase 30 anos, a Codevasf vem investindo
em irrigação no Vale do São Francisco corri resultados bastante inferiores aos recursos aplicados, tendo em vista a predominância do modelo adotado
desde então de assentamento de colonos, em geral
sem habilidades específicas e vocação agrícola
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comprovada, o que tem gerado uma certa inércia de
criatividade e iniciativas de retomo econômico, o que
alimenta uma expectativa paternalista por parte dos
assentados.
Nesses perímetros irrigados exclusivamente de
colonos, sempre a depender da assistência governamental porque não se emancipam, há pouco tempo,
o Banco do Nordeste financiou máquinas de processamento de arroz para a cooperativa de colonos,
que, certamente, terá dificuldades de receber esses
empréstimos, e essas bombas que serão inauguradas hoje continuarão amanhã precisando de consertos e, mais tarde, de reposição, porque falta eficiência e assistência técnica do pessoal beneficiado, que
ali também não coloca o seu capital de risco.
O Baixo São Francisco, onde se incluem vários
municípios sergipanos, inclusive Propriá, apesar do
imenso potencial agrícola e possibilidades econômicas, é uma das regiões mais pobres do Estado, e,
mantido o atual modelo de aproveitamento hidroagrícola, poderão ser consumidos mais de 30 anos de
programas, projetas e recursos sem que se mude,
substancialmente, o quadro socioeconômico da região.
O vício desse modelo tem alimentado um conjunto de dificuldades, que vem resultando na impossibifidade de emancipação desses assentamentos, que
não chegam a gerar, em termos dos recursos investidos, o nível de emprego, empresa, renda e impostos
de outras alternativas mais vitoriosas, como o modelo
de Juazeiro e Petrolina, que hoje exportam frutos tropicais, com resultados positivos na economia estadual,
tanto para a Bahia quanto para Pernambuco.
O estudo de experiências nacionais e estrangeiras, levando em consideração, especialmente, os
tímidos resultados avançados pela Codevasf e
DNOCS nos seus projetas de colonização no semiárido e na região do Vale do São Francisco, em
comparação ao modelo de exportação mista em
área irrigada, quando aí se instalam colonos em uma
parte e projetas financiados pela iniciativa privada
em outra parte, estimulou em Sergipe a elaboração
de projeto de fruticultura irrigada, utilizando tecnologia avançada, destinada a produção de frutos tropicais para a. exportação.
A interação desse sistema integrado assegura
a auto-sustentação, o repasse de know-how aos
colonos, oferta de emprego e geração de impostos e
renda para o Estado e, ainda,-divisas para País,
com o produto das exportações, pois Sergipe oferece, em tennos de solo, clima e outros recursos necessários à agricultura, condições superiores às da
Califórnia, um dos maiores celeiros agrícolas do
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mundo, e a Israel, com a sua avançàda tecnologia
de irrigação, com escassez de solo e de água.
O Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, compreendido em uma: área de cerca de 4.000 hectares
e com R$12 milhões já consignados no Orçamento
da União para o presente exercício e destinados à .
produção de frutos tropicais para exportação, gerando 12 mil empregos diretos numa região de elevado
nível de desemprego, lamentavelmente está atrasado em sua execução. Sinto-me no dever e na obrigação de protestar, da tribuna desta Casé!-, quanto à intenção do entendimento já manifestado do Governo
Federal e do governo estadual em utilizar essa área
para assentamento de sem-terra, o que considero
um golpe terrivel contra a economia do Estado e o
futuro da agricultura na região, comprometendo de
forma extremamente prejudicial o retomo dos investimentos.
Em março de 1997, cedendo a pressões do
Movimento dos Sem-Terra, um grupo de famílias invadiu uma área desse projeto, e o Governo Federal,
representado pelos Ministros Raul Jungmann e Gustavo Krause e pelo Presidente do Incra, assinou com
o Governo de Sergipe um protocolo de intenções objetivando o assentamento dos sem-terra no âmbito
daquele projeto.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conforme já manifestei em ocasiões anteriores, considero
a reforma agrária em nosso País uma prioridade inadiável. O País tem a obrigação de amparar essa parcela da população brasileira que precisa de um pedaço de chão para trabalhar, abrigar e alimentar
suas famílias.
Os denominados sem-terra são resultado de
vários fatores históricos de exclusão social que vêm
do tempo da colônia, quando começaram a se formar os latifúndios, aos quais se somaram os efeitos
perversos de várias políticas econõmicas e, em especial, as políticas agrícolas divorciadas da realidade do campo.
A reforma agrária deve ser resolvida no mais
breve espaço de tempo, mas dentro da lei, sem
usurpação ou desrespeito ao direito legalmente adquirido.
Um dos maiores desperdícios que ocorre no
País, periodicamente, acarretando inestimáveis prejuízos e retrocessos no tempo, é a falta de continuidade administrativa, e especialmente nas administrações, em nível federal, estadual e municipal, daí
resultando no elenco inesgotável de obras inacabadas e projetes inconclusos.
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A_d_esvl_rt_uação do· projeto Jacaré-Curituba, se
ocorrer, caso seja definitivamente firmado o termo final desse protocolo de intenções a que me referi no
início, será, indiscutivelmente, um grande prejuízo e
peni"'l da oportunidade para a economia do Estado,
pois !.lrrt lugar nenhum do mundo se faz reforma
agrária e assentamento de colonos com vínculo de
assistência social em projetas de irrigação de alta
tecnologia, para cujo sucesso é indispensável treinamento, recursos financeiros, conhecimento técnico,
margem de risco e vocação, virtudes que nem sempre acompanham os integrantes do MST, carentes,
mas sem as aptidões exigidas para esses empreendimentos.
É bom recordar que o encurtamento da área
cultivada em nosso País, devido à retração dos investimentos e à desmotivação dos agricultores pela
falta de apoio de uma política agrícola realista e estável para o campo, resultou, nos últimos anos, no
desemprego de cerca de 400 mil trabalhadores rurais, muitos dos quais hoje engrossam o movimento
dos sem-terra.
O que me admira, Sr. Presidente, é que o Ministro Gustavo Krause, que parece não estar tão
preocupado com a geração de empregos, em um
Nordeste de desempregados, conhecedor da experiência bem-sucedida de Petrolina, região do lado
pernambucano do Rio São Francisco, em tudo semelhante à margem sergipana do rio, tenha se sensibilizado com os argumentos do Ministério da Reforma Agrária, pressionado pelo MST, em desvirtuar a
utilização do Projeto Jacaré-Curituba que se propõe
permitir a Sergipe benefícios econômicos semelhantes aos que os perímetros irrigados daquela região
têm gerado para Pernambuco e Juazeiro para a economia da Bahia, benefícios estes que o Governador
Albano Franco está sendo tentado ou forçado a abdicar e, e se isso ocorrer, com sérios prejuízos para
o nosso Estado.
Sou um homem de convicções amadurecidas,
sempre lutei pelo que acredito com sinceridade. Em
minha mocidade estudantil, sofri os revezes da repressão, como preso político, para não silenciar ao
grito da_ minhp. conlSciênc;iii._E_hoje, com a mesma
motivação, protesto contra esta insensatez do Go. vemo Federal e do Governo Estadual de sucumbir a
pressões e condenãráo ãlraso a ec-onomia do Estado de Sergipe, até pouco tempo considerado por órgão das Nações Unidas como detentor do melhor
padrão e qualidade de vida, num conjunto regional
onde predomina a pobreza e a carência de condições que possam melhorar a vida da população.
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Existem distoiçoes na polítléa económica que
precisam ser urgentemente corrigidas, como, por
exemplo, a carga dos impostos e dos juros altos,
que sufocam a produção e inibem os investimentos,
aumentando os déficits e as dívidas públicas, federal, estadual e municipal.
No âmbito federal algumas políticas têm sido
prejudiciais à agricultura e ao Nordeste. Enquanto
para os assentamentos é cobrado 6% ao ano, com
amortização anual e prazo de cinco anos com dois
de carência para investimentos e 50% de desconto
se pago com pontualidade, para os pequenos produtores da agricultura familiar, embora o prazo seja o
mesmo, não há carência e os juros são de 9% ao
ano, sem desconto por pontualidade; e, se os juros
forem mais baixos do que 9%, aplica-se a TJLP, isto
é, a taxa de juros de longo prazo.
Comentários sobre estudos realizados pelo
IPEA, e divulgados na coluna de Economia do Jornal de Brasília, de 12 do corrente, revelam que, de
73,5 bilhões de investimentos programados para os
próximos quatro anos, 64,3% vão para a região Su·
deste e apenas 17"/o vão para o Nordeste.
De todos os investimentos do capital externo
feitos no País, no período de 1987 a 1995, 89% foram para o Sudeste e o restante, 11 %, para as outras regiões.
Até o BNDES passou a não fazer jus à $Ua denominação de Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social, deixando de contribuir para a
desconcentração dos investimentos no País e correção dos efeitos perversos das disparidades regionais, quando promoveu, com recursos por ele administrados, uma distribuição ainda mais desigual: 46%
para o Sudeste, 25% para o Sul, 19% para o Nordeste e o restante para as outras regiões, ou seja,
71% para o Centro-Sul, 19% para o Nordeste e 10%
para as outras regiões.
Lamento, Sr. Presidente, que o Ministro Gusta·
vo Krause, que recentemente assinou um protocolo
equivocado para o assentamento de sem-terras no
projeto de irrigação de alta tecnologia, em JacaréCurituba, esteja hoje em Propriá, Sergipe, acionando
novas bombas, que certamente terão vida curta, pois
está sobejamente comprovado que o modelo de irrigação operado por colonos, utilizado p.ela Codevasf
nos últimos 30 anos, resultaram em fracasso nessa
região e em todo o Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a imprensa noticia, hoje, com grande repercussão, o importante debate realizado ontem à tarde, nesta
Casa, entre os Senadores Antonio Carlos Magalhães e Pedro Simon.
Foi um dia em que o Senado viveu intensamente. Poderíamos até dizer que, ontem sim, o Senado seguiu a máxima carpe diem, ou seja, "viva o
seu dia intensamente•. No filme "A Sociedade dos
Poetas Mortos•, um professor dizia a seus alunos
que o importante era viver a vida intensamente, todos os dias. Ontem, o Presidente da Casa, Senador
Antonio Carlos Magalhães, e o Senador Pedro Simon resolveram viver intensamente, manifestando o
que estava em suas almas.
Estavam presentes aqui, ontem, se não me engano, 76 Senadores e mais um grande número de
deputados e jornalistas nas galerias. Tudo isso decorreu da entrevista que o Senador Pedro Simon
concedeu a Jô Soares no início da semana.
No aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães, eu disse que as colocações do Senador Pedro
Simon em verdade correspondiam, em boa parte, ao
que o próprio Senador Antonio Carlos Magalhães
havia dito há pouco mais de um ano. Na sessão de
31 de maio de 1995- na verdade são dois anos decorridos - houve um debate também intenso entre
ambos e, na oCãsião, o Senador Antonio Carlos Magalhães dizia que ele e o PFL de fato vinham vivendo um momento destacado. Na ocasião, o Senador
Antonio Carlos Magalhães já falaya de um sentimento como que de ciúme do Senador Pedro Simon pelo
fato de o Presidente Fernando Henrique Cardoso estar sendo tão influenciado pelo PFL e por parlamentares citados pelo Senador Pedro Simon.
Mas vejam o que dizia o Senador Antonio Carlos Magalhães, em 31 de maio de 1995, textualmente:
"Estamos vivendo um momento histórico e é por isso que temos a responsabilidade de estar com o poder. Gostamos do poder? Gostamos sim. Luta-se para ter o poder. Lutamos para ter o poder. A nossa unidade é para buscar o poder. Queremos estar mais unidos ainda no Senado e na Câmara para continuarmos no poder, para elefierrnos o sucessor do Presidente Fernando
Henrique Caruoso em aliança, se possível,
na reeleição dê Fernando Henrique, se for
necessário. Seja como for, queremos a continuidade do regime democrático com os
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candidatos que façam esse programa de
que o Brasil tanto precisa. É isso o que desejamos, é isso o que queremos.•
Aí está apenas um trecho do pronunciamento
que o Senador Antonio Cartos Magalhães fazia à
época, no primeiro ano do Governo Fernando Henrique Cardoso, sobre como o PFL e ele próprio se
sentiam no poder, se sentiam mandando, influenciando, o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Mas o sentido maior do pronunciamento do Senador Pedro Simon, no meu entender, é de como
seria importante que o Presidente Fernando Henrique Cardoso ouvisse outras vozes que não apenas
aquelas que mais têm chegado aos seus ouvidos, ou
seja, a do próprio Senador Antonio Cartos Magalhães, a do Deputado Luís Eduardo Magalhães, a do
Vice-Presidente Marco Maciel, a do Líder no Senado, Hugo Napoleão, a do Líder na Câmara, Deputado Inocêncio de Oliveira, enfim, daquelas pessoas
que têm exercido influência tão acentuada.
Ainda hoje, Luís Fernando Verissimo, no Jornal do Brasil, faz a seguinte recomendação ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, aliás recordando:
"De um jeito ou de outro, o mundo
adaptou-se às recomendações das nossas
mães. A sua mãe não deve ter sido muito diferente da minha, ou da mãe de Efe Agá.
Um dos pavores dela era corrimão de escada, acertei? Saímos de casa com ordens
para não correr a mão por nenhum corrimão
público, para não enchê-la dos germes dos
outros. A invenção da escada rolante, de
certa maneira, nos livrou desse cuidado. Outro viveiro de germes era dinheiro. Depois de
tocarrnos em dinheiro tínhamos de lavar as
mãos correndo, e ai de quem esfregasse os
olhos ou botasse um dedo na boca com a
mão envenenada por dinheiro. Para prevenir
a cegueira e a intoxicação mortal e aplacar
as mães, inventaram o cartão de crédito. E
acredito que até a proliferação de travestis,
ou mulheres que fazem xixi de pé, tem algo
a ver com o aviso das mães às suas filhas
sobre o perigo de sentar em privadas.
Tenho certeza que durei até agora porque ouvi minha mãe. E uma das suas lições
vitais era: cuidado com as más companhias.
Más companhias eram mais perigosas do
que corrimão, dinheiro, sapato desamarrado,
vento encanado, lingüiça de carrocinha e

JUNHO DE 1997

melancia com leite. Más companhias podiam
estragar uma vida e destruir anos de catequese materna: O Efe Agá obviamente não
ouviu sua mãe. Imagine como seria diferente
a história da República se o Efe Agá convivesse, por exemplo, mais com o Pedro Simon do que com a turma que escolheu.
Você pode conviver com os Magalhães por
obrigação protocolar, até por uma noção
míope de matreirice política. Qualquer mãe
entenderia isso. Mas ir atrás dos Magalhães,
cortejar os Magalhães, entregar a viabilidade
do seu governo à conveniência dos Magalhães•.. Acho que a nação deveria assumir a
função de mãe dele e ligar, de vez em quando, para o presidente. Só para dizer: •ouve
o Pedro, meu filho. É para o seu próprio.
bem. Ouve o Pedro!"
Ora, aqui está a recomendação de uma pessoa
extremamente sensível; uma recomendação para
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso ouça
também, com atenção, o Senador Pedro Simon;
para que Sua Excelência ouça também aqueles a
quem o Senador recomendou que deveria ouvir.
Na verdade, para bem administrar a Nação
brasileira, deveria o Presidente Fernando Henrique
Cardoso estar atento também àqueles que lhe fazem
oposição. Quem sabe possa até ser esta a opinião
daquelas pessoas que se sentem tanto no poder,
como o Presidente Antonio Cartos Magalhães, que
aqui se expressou em 31 de maio de 1995.
Citei aqui, Sr. Presidente, uma breve passagem do pronunciamento de V. Ex" em 31 de maio de
1995, no qual, comentando e até dialogando com o
Senador Pedro Simon, V. Exl' dizia com clareza
como se sentia no poder, como gostava do poder,
como buscava a unidade do seu Partido para - e
isso é da competência, do mérito de V. Exl'- conseguir influenciar tão fortemente o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A intenção do Senador Pedro Simon é alertar o
Presidente Fernando Henrique Cardoso de que melhor estará a saúde da Nação na medida em que
Sua Excelência se abrir para ouvir também as outras
vozes. Esta seria uma recomendação, como disse
Verissimo, de sua própria mãe, para o bem dO Brasil.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Epitacio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Lúcio Alcântara.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy , o Sr. Lúcio Alcántara, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENlC (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de iniciar o assunto de que vou me ocupar hoje, a reforma agrária,
quero aproveitar a oportunidade para, tendo estado
atento ao Expediente que foi lido hoje em plenário,
dizer que percebi que o Senado recebeu do Banco
do Brasil, através de ofício de 3 do corrente, as demonstrações contábeis, até 31 de dezembro último,
do Fundo Constitucional de Financiamento do Cent:'O-Oeste, devidamente auditadas.
Perpassando os olhos, Sr. Presidente, S..-s e
Srs. Senadores, por elas, pude constatar as aplicações, os financiamentos feitos durante o exercício de
1996. E por elas se pode concluir que a vocação do
Centro-Oeste ainda é eminentemente rural. Por mais
que lutemos para que aconteça a industrialização do
Centro-Oeste, para a criação de agroindústrias - e
está aí um instrumento, uma medida provisória, editada pelo Presidente da República e transformada
em lei, concedendo benefícios para que as montadoras se instalem no Centro-Oeste -, ainda assim, pelo
demonstrativo do Banco do Brasil vemos que grande
parte ou a maioria dos investimentos, dos financiamentos foi dirigida à área rural.
Não nos queixamos disto. Em absoluto. A área
rural precisa de financiamentos adequados, precisa
de financiamentos a juros compatíveis. E mesmo
sendo os juros dos investimentos no Centro-Oeste
exorbitantes, uma vez que os recursos são provenientes do Tesouro Nacional e não têm qualquer
custo para o Banco do Brasil, que os gerencia, os
maiores financiamentos foram direcionados ao setor
rural.
Noto aqui que cerca de R$670 milhões foram
aplicados em investimentos rurais. Nos investimentos
industriais apenas R$130 milhões foram aplicados.
Cumpre ainda salientar que uma indústria que
ternos certeza que é altamente positiva e que tem
um potencial extraordinário no Centro-Oeste, a indústria do turismo, recebeu financiamento da ordem
de quase R$9 milhões, significando isso que, positivamente, os investidores brasileiros consideram - e
é verdade - bastante elevados os encargos financeiros do Fundo do Centro-Oeste.

Está aqui confirmado que em 31 de dezembro
de 1996, para aplicação no Centro-Oeste, havia recursos da ordem de R$213,585 milhões. Esses recursos subiram um pouco. São hoje mais de R$230
milhões, conforme informações que obtivemos junto
às autoridades competentes.
Assim, esta é uma oportunidade que se me
oferece para, mais uma vez, apelar às autoridades
econômicas e monetárias do País para que estudem
convenientemente e apliquem taxas compatíveis
com os investimentos a serem feitos com os recursos desses fundos porque, positivamente, os empresários, os agricultores e os industriais não têm condições de buscar recursos, no Banco do Brasil, do
Fundo do Centro-Oeste para investir na nossa região.
Mas, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o
que me traz à tribuna, hoje, é o desejo de tecer algumas considerações sobre um projeto de lei que
apresentei, há alguns dias, no Senado da República,
pelo qual, sendo aprovado, o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, o Incra, fiCará autorizado a aceitar doações equivalentes a 100k do total
de imóveis regularmente cadastrados, desde que
apropriadas à execução de atividades agrárias. Segundo esse projeto de lei, o proprietário rural que fizer doação de 10% de suas terras para fins de reforma agrária gozará de uma isenção do Imposto Territorial Rural por cinco anos.
Sr. Presidente, quando apresentei esse projeto
não o fiz no sentido de que ele pudesse representar
uma tábua de salvação para a realização ou a concretização da reforma agrária no País, longe de mim
esse pensamento, mas tive a firme convicção de que
entreguei à consideração do Senado da República e
do Congresso Nacional mais um instrumento para
ajudar a sua realização.
O projeto estabelece que assim que as terras
forem incorporadas ao patrimõnio da União, destinar-se-ão ao assentamento de trabalhadores rurais
sem terra, preferencialmente aos habitantes do município onde se encontrem as glebas doadas. Sim,
porque entendemos que é preciso descentralizar as
ações para que a reforma agrária possa viabilizar-se
adequadamente no País. Assim, é justo que tenham
preferência os trabalhadores sem terra, os habitantes
do município onde se encontrem as glebas doadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto
há de ser entendido. Em primeiro lugar, ele faculta
ao proprietário rural o direito de doar ao Incra essa
quantidade de terra para fins de reforma agrária; em
segundo, ele assegura ao proprietário que aderir a
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esse prog~qma, ~ periodo de cinco anos, isenção
do imposto territorial sobre a área remanescente.
Isso não é um negócio. Esse projeto é apresentado com o sentido de ser um incentivo para a
concretização da reforma agrária.
Entendemos que desenvolvimento implica
soma, desenvolver é somar, e o próprio projeto de
globalização pelo qual passa o mundo tem ensinado
que a parceria deve ser considerada um fenômeno
universal, sobretudo no plano da produção agrícola.
A nosso ver, esse projeto busca a adesão dos
proprietários rurais ao programa de reforma agrária
desenvolvido pelo Governo Federal. Entendemos
que o nosso projeto representa uma iniciativa concreta. no sentido de parceria de comunhão de interesses na solução do problema do campo. Cremos
que estamos dando uma oportunidade para que se
estabeleça no nosso País um cfima de perfeita harmonia e de perfeita concórdia para que se consiga o
fim almejado.
Tenho afirmado desta tribuna reiterada vezes
que a reforma agrária, hoje, é praticamente um assunto da moda. Ba tem unanimidade nacional, mas
no substantivo; no sentido de como realizá-la, divergem os técnicos, divergem os economistas, não se
entendem os estudiosos, e muitos chegam a afirmar
que o problema da reforma agrária no Brasil não é
de terra, porque há muita terra a ser distribuída para
aqueles que não a possuem.
Lembro-me de que um levantamento realizado
pelo Incra, no ano de 1992, revelou que exatamente
no Brasil existem cerca de 184 milhões de hectares
de terra que estariam disponíveis para a reforma
agrária Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumpre considerar que assim não ocorre. Desses 184
milhões de hectares, temos de salientar que cerca
de 34 a 35 milhões são de pequenas e de médias
propriedades. São aquelas pequenas e médias propriedades que sustentam não apenas a economia
familiar, mas se prestam sobretudo à subsistência
daqueles que trabalham no amanho da terra e ainda
encontram tempo para mercantilizar ou para comercializar os seus produtos. São 100 milhões de hectares de terra na região Amazôni<;a, portanto, impróprias para a reforma agrária; sãó'20 milhões no sertão árido do Nordeste, restando cerca de 25 milhões
de hectares. A reforma agrária tem seus mitos, e
esse é um deles.
Alguns sustentam que não basta dar a terra,
nós também sustentamos que isso não é o suficiente. É preciso oferecer instrumentos para que o traba-
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ihador ttabalhe a terra, é preciso que ele tenhà infraestrutura adequada.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, há muita divergência no adjetivo; se há unanimidade no
substantivo, há profundas divergências no adjetivo.
Sem outras considerações, senão esse projeto
de lei que tenho de apresentar aos meus Pares, lido
pela Mesa e que se encontra hoje na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, faço estas rápidas
considerações nesta manhã Esse projeto é um incentivo ao Programa de Desenvolvimento Rural não só no
âmbito de uma política agrícola, mas, sobretudo, no da
política agrária, que encontra na reforma agrária, quero

afirmar, o seu instrumento mais importante.
Na justificativa do projeto, afinno categoricamente que se outras atividades - económicas, culturais - encontram incentivos, nada mais justo do que
concedê-los, mas desde que seja um incentivo para
que realmente a reforma agrária deixe de ser um sonho no Brasil e se transforme em reafKiade. Esse
projeto, que não é nenhuma tábua de salvação, não
é nenhum instrumento milagreiro, deve ser mais um
componente nesse emaranhado de legislações.
Tenho a obrigação de dizer que esse projeto é
fruto de estudos que fiz. Esta Casa sabe que tenho
relatado, tenho emitido pareceres em todos os projetas de reforma agrária que tem tramitação no Congresso Nacional. Pude sentir que isso é um anseio
nacional, e a recente marcha dos trabalhadores sem
terra para Brasília, com o apoio de toda a população
nacional, demonstra efetivamente que todos temos
que dar nossa parcela de contribuição para que esse
sonho se transforme em realidade.
SrA Presidente e Srs. Senadores, são essas as
considerações que eu gostaria de fazer, não sem
antes afirmar que na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no instante em que o projeto estiver sendo analisado - e aí, naturalmente, com o parecer do Relator que for designado -, teremos a
oportunidade de demonstrar que esse projeto é de
suma importância para a realização da reforma agrária no Pais. Não pode ser entendido corno um negócio. Quando muitos me sugeriram que essa isenção
de impostos fosse de até 20 anos, não concordei,
porque, se assim fosse, poderia parecer um negócio,
quando o objetivo desse projeto é formar uma parceria, estabelecer uma comunhão de interesses entre
aqueles que têm e aqueles que não têm terra. Optei
pela isenção no prazo de cinco anos, inclusive, SrA
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para adequar_o
projeto à legislação existente, que garante a funçao
social da propriedade.
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Por isso, esse projeto que apresento à consiPois bem, Sr4 · Presidente, a Constituição garante que efetivamente o cidadão tenha ou peça inderação dos meus pares prevê que,_ mesmo havendo doação, a área remanescente não pode perder- --foiTila.Ção -sóore ações aâministrativas, mas como
sua função social, no estrito limite estabelecido pela
esse artigo não está regulamentado - ou seja,
"que serão prestadas no prazo da lei" -, simplesConstituição da República e em consonância com a
Lei n2 8.629, de 15 de maio de 1993, que estabelece
mente a maioria dos governantes descumpre esse
os requisitos de uma propriedade produtiva.
preceito constitucional ·e omite informações que
Feito isto, Srª Presidente, Srsl!s e Srs. Senadoseriam importantes para a sociedade. No caso esres, creio ter dado as explicações solicitadas por aipecífico do Estado de Roraima, tenho requerido
guns Senadores que são favoráveis ao projeto por
inúmeras informações que não me têm sido prestadas, porque não há a obrigatoriedade do prazo
enxergarem que ele não vai resolver nosso probleda lei.
ma, mas vai nos ajudar na caminhada rumo a uma
política e a uma reforma agrária adequada e justa no
Aprovada a reeleição, apressei-me para ennosso País.
tregar ao Senado, hoje, um projeto de lei que fixa
Quero agradecer aos eminentes Senadores
prazo para prestação de informações requeridas
que já se manifestaram favoravelmente ao meu projeto.
-aos órgãos, nos tefillos á() art 52 , XXXIII, da ConstiMuito obrigado.
tuição Federal.
Durante o discurso do Sr. Ramez TePrevê o meu projeto que 'as informações solibet, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presicitadas aos órgãos públicos federais, estaduais e
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
municipais, da administração di reta, indireta, fundaocupada pela Sr. Lúcio Alcântara.
cionais e entidades paraestatais, nos termos do item
XXXIII, do art. 5°, da Constituição Federal, deverão
Durante o discurso do Sr. Ramez Teser atendidos no prazo de trinta dias, prorrogável por
bet, o Sr. Lúcio Alcântara, deixa a cadeira
mais trinta, se acaso demandarem pesquisas mais
da presidência, que é ocupada pela Sra.
apuradas, ou quando se tratarem de informações reEmília Fernandes, Suplente de Secretário.
ferentes a obras de engenharia".
A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) O art 2" prevê, ainda, que "incorre em crime de
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
__ r~sponsabilidade a autoridade administrativa que
por 20 minutos.
não prestar as informações dentro do prazo previsto
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
no art. 12 , ficando sujeita a pena de perda da função
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Srª
pública e a processo e julgamento previstos na Lei
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana o
n2 1.079, de 1O de abril de 1950", que define procesCongresso Nacional, em segundo turno, aprovou a
sos de responsabilidade e regu~ os respectivos proreeleição para Presidente da República, Governadocessos de julgamento.
res e Prefeitos. Votei a favor porque o princípio da
O art. 32 prevê que 'a recusa do recibo do pereeleição é salutar e importante para o País, mas endido de informação, bem como o seu não-atenditendo que, aprovada a reeleição, é de fundamental
mento ou prestação de informação incorreta constiimportância que a sociedade busque mecanismos
tuirão abuso de poder. • E o art. 42 , que •as informapara, efetivamente, separar o bom do mau goverções imprescindíveis à segurança da sociedade e do
nante, quem utiliza recursos públicos ou a máquina
Estado são excluÍdas da obrigatoriedade do atendiadministrativa para campanha de quem não utiliza,
mento de que trata o art. 12 ', que é exatamente a
para que isso seja, também, um diferencial no proressalva que faz a Constituição.
cesso de escolha do eleitorado.
Por que dei entrada neste projeto hoje? Porque
A Constituição Federal, no Capítulo dos Direientendo que, com a reeleição dos governantes nos
tos e Deveres Individuais e Coletivos, art 52 , XXXIII, diz:
cargos, é de fundamental importância, inclusive para
"todos têm direito a receber dos órgãos
a lisura do pleito, que a sociedade, os Partidos Polítipúblicos informações de seu interesse particos, os candidatos de Oposição e todos os segmencular, ou de interesse coletivo ou geral, que
tos da vida política, pública e da sociedade organizaserão prestadas no prazo da lei, sob pena
da do nosso País possam, a qualquer tempo, requede responsabilidade, ressalvadas aquelas
rer informações sobre citações, andamento de
cujo sigilo seja imprescindível à segurança
obras, enfim, sobre o funcionamento administrativo e
da sociedade e do Estado'.
político dos Governos.
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Com a aprovação desse projeto, estaremos
dando um passo a mais para que, efetivamente, haja
um processo cristalino, aberto, em que as informações possam fluir e que, portanto, sejam cada vez
mais inibidos o uso da máquina pública, do poder
político e econômico, através de superfaturamento
de obras, de ações administrativas erradas e da malversação dos recursos públicos.
Quero, por fim, Sr" Presidente, apelar aos Líderes, aos companheiros e companheiras desta
Casa, para que tenhamos celeridade na apreciação desse projeto, porque, juntamente com outros
que estão tramitando com propostas sobre a regulamentação da eleição, formará, sem dúvida nenhuma, um arcabouço importante para que se coibam os abusos, para que se prestem informações,
para que se clarifique o processo eleitoral e, portanto, para que se informe à sociedade quem são
os bons e os maus governantes, servindo inclusive
como sentido de orientação ao voto e de transferência da responsabilidade de um Governo para
todo o povo do nosso País.
Quero, portanto, solicitar a V. Exl', Sr" Presidente, que do meu pronunciamento faça parte também o anexo do projeto, bem como o informativo sobre o título e o parágrafo da Constituição que o projeto regulamenta.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:

TiTULO li

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletlvos
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinÇão de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei·
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber·
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXIII - todos tãm direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coietivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado;

-~

LEI N°1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os processos de responsabilidade e
regula o respectivo processo de julgamento.
PARTE PRIMEIRA
:··~

!'resldenta da República e Ministros de Estado

TiTULO I

PROJETO DE LEI DO SENADO N2

, DE 1997

F'JXa prazo para prestação de informações requeridas aos órgãos,. nos termos do item XXXIII, do art. 52, da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As informações solicitadas aos órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, da administração direta, indireta, fundacionais e entidades
paraestatais, nos termos do item XXXIII, do art. 5°,
da Constituição Federal, deverão ser atendidos no
prazo de trinta dias, prorrogável por mais trinta, se
acaso demandarem pesquisas mais apuradas, ou
quando se tratarem de informações referentes a
obras de engenharia
Art. 2!! Incorre em crime de responsabilidade, a
autoridade administrativa que não prestar as informações dentro do prazo previsto no art. 12 , ficando
sujeito a pena de perda da função pública, e a processo e julgamento previstos na Lei n2 1.079, de 10
de abril de 1950.
Art. 3° A recusa do recibo do pedido de informação, bem como o seu não atendimento, ou a
prestação de informação incorreta constituirão abuso
de poder.
Art. 4° As informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado são excluídas da
obrigatoriedade de atendimento de que trata o art. 12 •
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6'! Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Embora consagrado pela Constituição Federal,
· o direito do cidadão de obter da administração, em
todos os seus níveis, informações de interesse particular ou coletivo, não vem sendo respeitado, o que
dificulta a transparência inerente aos atos praticados
pelo Poder Público; através dos seus agentes, fazendo com que o cidadão comum não tenha acesso
a dados referentes, principalmente, à correta e ilibada aplicação dos recursos advindes do bolso do con-
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tribuinte, já tão penalizado pela pesada carga tributária que lhe é imposta pelos vários níveis de governo.
Não há como negar que o dispositivo constitucional em tela seria autoaplicável, não fosse a própria exigência de que lei ordinária fixasse o prazo de
prestação das informações ali previstas.
É exatamente esse aspecto regulamentador
que o presente projeto propõe, prevendo em seu art.
12 , que o prazo será de trinta dias, prorrogável por
igual período, nos casos mais complexos, inclusive
as informações referentes a obras de engenharia.
Reza, também, a proposição (arts. 22 e 3") que
incorre em crime de responsabilidade, além da prática de abuso de poder, o agente publico que não fornecer ao requerente as informações solicitadas ou
que as fornecerem de modo incorreto.
Finalmente, em seu art. 42 , exclui da obrigatoriedade de atendimento, as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, repetindo-se vedação expressa do item XXXIII, do art. 52 ,
da Carta, que ora se pretende regulamentar.
No momento em que se aprova a possibilidade
da reeleição para todos os níveis do Poder Executivo, é de fundamental importância que as informações da administração pública se tomem cristalinas e
disponíveis a toda sociedade, como forma, inclusive,
de controle de abusos e utilização da máquina administrativa no processo eleitoral. A proposta prevê,
portanto, a ampliação do controle da sociedade sobre o Poder Público, através da divulgação de informações, bem como tem o condão de ser, também,
um instrumento inibidor do abuso do Poder Público
nas futuras eleições.
Eis, então, projeto de lei que tenho a honra de
submeter à consideração dos meus ilustres pares.
Sala das Sessões, - Senador Romero Jucá.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Senador Romero Jucá, a solicitação de V. Ex" será
atendida na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Eminente Senadora Emitia Fernandes, Presidente
desta sessão, Srs. Senadores, infelizmente, tenho
um compromisso com a Rádio Senado às 10h30min
e não vou desenvolver, como gostaria, meu pronunciamento.
Ele diz respeito a um projeto de resolução que
apresentei no dia 24 de março deste ano, o qual trata de um assunto altamente moralizador, que é dis-
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por sobre as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de suas respectivas autarquias, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de autorização, além de outras providências.
O que é que entendia com esse projeto de resolução? É que os títulos de emissão do Tesouro
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
têm que ser moralizados. Tanto assim, que ele é
oriundo de uma apreciação feita na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a emissão de títulos públicos por parte dos Estados e Municípios.
Àquela altura, ou seja, meados de março, na
justificativa do projeto de resolução, fiz questão de
destacar o seguinte:
Sem dúvida. o trabalho até então levado a efeito por essa CPL tem demonstrado
que todo um conjunto de irregularidades e
prejuízos ao setor público, decorrente das
emissões de títulos, pode ser equacionado
com a modificação dos mecanismos atuais
de vendas desses papéis.
De fato, contrariamente ao setor público federal, os Estados e Municípios não dispõem ainda de um mercado institucionalizado para os seus títulos, o que tem ensejado
práticas de venda pouco transparentes e visíveis a possíveis participantes do mercado.
Por incrível que pareça, esse projeto, moralizador, que define a responsabilidade do Senado para
que não se diga que ele é leniente, que ele é omisso
na fiscalização da aprovação dos empréstimos que
vêm através de títulos para os Estados e Municípios,
foi para a Comissão de Assuntos Econõmicos.E ali,
ao longo de dois meses, permaneceu em suas gavetas - e não quero aqui fazer crítica, mas registrar
que era um projeto de um companheiro Senador que
estava querendo trazer o assunto ao conhecimento
da Casa e do público. Foi preciso, Sr" Presidente, e
V. Ex" faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu requeresse, através das Lideranças, e
todos os Líderes assinaram, que viesse para o Plenário desta Casa em regime de urgência. Pois ainda
assim, foi apresentada uma emenda, depois de uma
outra manobra regimental, que evitou a votação do
projeto - e digo mais uma vez, altamente moralizador - , uma emenda que vai retardar até meados da
outra semana, para que o Banco Central, a cada
três meses, envie balancete do que trata este projeto
de resolução para a Comissão de Assuntos Económicos. Como se fosse possível, depois de todo o
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problema moralizador, que se quisesse fazer um
freio à tramitação e aprovação.
A minha presença na tribuna, Srs. Senadores,
é para protestar, e o faço não só na qualidade de
Senador como na de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que tenta moralizar e, ao final,
vê-se procrastinado dentro do próprio Senado.
Com este protesto, apenas como anúncio de
que usarei a tribuna por ocasião da discussão da
emenda que deve ocorrer na próxima terça-feira,
portanto, não se votará na quarta, porque, neste dia,
temos a convocação de um Ministro de Estado, portanto, será adiado para quinta e, aí, se for necessário - faço essa advertência - , farei uma denúncia à
Nação de que é preciso acabarmos, aqui dentro do
Senado, com essa forma de atrapalhar o trabalho de
companheiros nossos apenas porque o festival de
vaidades começa a ser trazido do Executivo para cá.
Srl Presidente, Srs. Senadores, este é o meu
primeiro aviso. Voltarei ao assunto.
O SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Senador Bernardo Cabral, como integrante da CPI e
na qualidade de Presidente desta Casa, neste momento, manifesto a minha solidariedade às considerações de V. Ex- e a necessidade de que se agilize
esse projeto ao qual V. Ex" se referiu.
O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado

a V. Ex-.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes)Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão, por
permuta com o Senador Bello Parga.
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sra
Presidente, Srls e Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa Diretora o requerimento que pede,
na forma regimental, a retirada do Projeto de Emenda Constitucional n2 14/97, que dispõe sobre a gratuidade no ensino superior.
Sendo o primeiro signatário, minha proposição
formalizou-se com a assinatura de outros Srs. Senadores, aos quais agradeço o cavalheirismo do apoiamenta.
O objetivo do meu projeto foi o ·(Je amparar o
estudante pobre. Parece que se ignora, neste País,
q1,1e as universidades públicas estão sucateadas.
Sem condições financeiras para se manterem e aprimorarem laboratórios, pesquisas e mesmo o próprio
ensino teórico, toma-se óbvio que declina, dia a dia,
a qualidade do ensino que se presta neste País.

Ainda nestes dias, em prolongadas reuniões de
Reitores com o Secretário de Educação Superior do
Ministério da Educação, tem-se dito que o custeio
dos inativó2'3, provindos do ensino superior, e dos 46
hospitais ur 'Yersitários é um peso de chumbo nas
verbas destna.das ao setor.
Anteontem, dia 4 do corrente, em Belo Horizonte, estudantes saíram com faixas às ruas para
protestar contra a progressiva desativação do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, hospital universitário tido como um dos mais importantes nosocômios
daquele Estado. O hospital está morrendo por falta
de verbas que lhe assegurem a sobrevivência.
Tais hospitais, criados para a5 pesquisas científicas, transformaram-se em centros de atendimento
médico-hospitalar para a população pobre. Isso reflete a carência do nosso povo na área de saúde e
corresponde a uma necessidade premente a ser
realmente atendida. Mas, de algum modo, alterou-se
a finalidade pesquisadora de um hospital universitário, sobrecarregando ainda mais os recursos que deviam se dirigir ao constante aprimoramento do ensino superior.
No meu Estado, a Universidade Federal do
Maranhão não tem conseguido pagar sequer a água
e a energia elétrica que consome. Os Reitores das
nossas universidades públicas cruzam-se nos corredores do Ministério da Ec!t;cação à cata de verbas
que ao menos supram seus déficits.
Pressinto, Sr<' Presidente, que esse estado de
coisas se encaminha celeremente ou para a privatização do ensino superior público, ou para a cobrança de mensalidades para todos os universitários, inclusive os pobres, ou para o progressivo fechamento
de algumas universidades públicas.
Desejo, sinceramente, que o futuro, a médio e
a longo prazo, desminta os meus pressentimentos.
Em São Paulo, o Governo destina 10% da arrecadação total do ICMS para a suas três Universidades, que atendem apenas 15% da população universitária do Estado.
Na China, os cursos superiores comunistas
passaram a ser pagos, reservando-se verbas para
20% dos universitários que terão direito a bolsas de
estudo, a créditos educativos ou a atividades profissionais que paguem os custos dos seus estudos.
Sr<' Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, o problema da manutenção adequada do ensino superior
não é só brasileiro, é mundial, repetindo-se em vários continentes.
O estudante pobre que cursa ou aspira cursar
nossas universidades públicas, mantidas pelo Go-

----------------~~~~--~--~~~---c-~---~--~-

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vemo Federãl ou pelos Governos Estaduais, tem
pela frente, portanto, uma perspectiva gravemente
pessimista para o seu futuro profissionaL
As universidaéles brasileiras passam por notórias dificuldades financeiras t-3. bastante tempo. Já a
deterioração dos salários dos professores, juntamente com a falta de verbas para as pesquisas, tem causado uma queda inegável e preocupante na qualidade e na formação profissional acadêmica.
O Sr. Romero Jucá- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Com prazer, ouço V. Exª.

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" traz a debate
nesta manhã um tema extremamente importante. E,
antes de entrar na discussão em si, quero ressaltar o
mérito do projeto de V. Exª que, apenas trazendo
para a discussão essa questão do ensino pago nas
universidades, suscita um tema que é da maior importância, passando a ser inadiável a discussão deste na sociedade brasileira. Estive ontem com o Ministro da Educação, Paulo Renato, juntamente 'com
o Reitor da Universidade Federal de Roraima, Professor Sebastião Alcântara, tratando exatamente
das questões colocadas por V. Ex": recursos para as
universidades, falta de bibliotecas, falta de laboratórios, enfim, as precárias condições de funcionamen~
to a que estão jogadas as universidades brasileiras.
Paralelamente a isto, vê-se, como bem disse V: Ex!',
o volume de recursos carreado para as universidades. O que se tem que fazer é uma ampla discussão
e uma reforma do ensino técnico e universitário do
País. Da maneira como estamos fazendo a reforma
da Previdência, mais dia menos dia, teremos que fazer a reforma na educação, a reforma no ensino-técnico e a reforma no ensino universitário. V. Exª, ao
trazer esta emenda, ao trazer este Projeto, trouxe à
baila um debate de fundamental importância: Parabenizo-o, inclusive pelo espírito democrático de retirar o Projeto para uma melhor apreciação. Espero
que a Comissão de Educação e a Comissão de Assuntos Sociais se debrucem sobre este importante
tema que V. Ex" levantou com seu Projeto.
O SR. EDISON LOBÃO- Veja como V. EJC!l
traz um testemunho importante ao debate desta matéria. Eu falava sobre a Universidade
Mi;uanhão,
de suas dificuldades, sobre a Universidade do Rio
de Janeiro, sobre a Universidade de São Paulo
além de outras, e V. Ex" traz a informação da Uni:
versidade de seu Estado, Roraima. Ontem mesmo
esteve com o Reitor, no gabinete do Ministro da
Educação, lutando por recursos e observando que a
Universidade passa, no seu Estado, por dificuldades
incríveis. Mas é assim no Brasil inteiro. Ou nós to-
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mames uma decisão corajosa agora, ou amânhã
será muito tarde para salvarmos as universidades federais da crise financeira em que se encontram mergulhadas.
Recebi, no meu Gabinete, a visita do Presidente da UNE e também do ex-Presidente da UNE, Srs.
Deputados Lindberg Farias e Ricardo Gomyde, além
de outros estudantes que me fizeram um apelo no
sentido de retirar da pauta de votação este Projeto
de Emenda Constitucional que eu havia apresentado, a fim de serem ouvidos .professores, estudantes,
reitores, autoridades do Governo Federal e dos governos estaduais, para que possam debater mais
profundamente esta matéria e buscar um norte, uma
solução para este grave problerflé!. nacionaL
Agora pergunto aos Srs.· Senadores: quais os
estudantes que estarão mais prejudicados por essa
carência de recursos no. nosso·.ensino superior?...
Evidentemente são os estudantes de menores condições financeiras, já QU\3.C?S qu~-~s têm não se deixarão prejudicar pela falta de. [ecursos da sua faculdade. Tratarão de suprir, em il)stituições privadas,
naturalmente pagas, o que o êhSino público não lhes
·' ' ··
puder proporcionar.
mc:iritante de recursos
Sàbem V. Ex!s quai
despendidos pelo Ministério da: Educação com o
nosso ensino superior neste. País? Algo em tomo de
70% de todas as reêeitas do MiriiSt:ério da Educação
são destinadas, hOje,_ exatameme ao ensino SUperior. E, ainda assim, verificamos· que as universida_
des enfrentam dificuidades. · · : ~ :
Sr. Presidente,:si"s-_e .s~; -~enadores, veja-se
que chegamos ao pároxismo em matéria de tais gastos. O Ministério está incapaciiádõ de investir mais
um centavo sequer: no .ensino _superior mantido pelo
Governo ·FederaL
Resta ao Ministério buscar mais dotaÇões extras que lhe perrnita"m ao menos _cobrir os mais de
100% dos compromissos assumidos no setor, e assistir, de braços cruzados, à dêbãcle do nosso ensino superior público.
,..
,.
Falo em débâcle, Sr. Presidente, porque o objetivo de uma faculdade superior não é apenas o. de
aãr aulas para os alunos interessados. Cabe-lhe a
tarefa da pesquisa e da extensão cultural, tão neces. sária ao desenvolvimento do Pais.
E onde fica, em meio a tantas falhas, ,o estudante pobre, que, impossibilitado. de buscar reforço
nas aulas práticas, e nas experiências laboratoriais
de cursos particulares, é privado do seu <lireito à
igualdade no confronto futuro com o estudante. rico
ou de maiores recursos financeiros?

o
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Num documento da UNESCO, do qual o Brasil
é um dos signatários, define-se o ideal uniVersitário,
estabelecendo-se como aspiração da humanidade
que cada instituição de ensino superior seja:
"Um lugar de aprendizagem baseado
unicamente na qualidade e no conhecimento, que inculque nos futuros graduados o
compromisso de prosseguir a aprendizagem, e a responsabilidade de colocar sua
fonnação ao serviço do desenvolvimento so-

cial", e

"Um lugar que acolha aos que regressam para atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos e suas qualificaÇões corno parte da prática e da cuhura institucional".
O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex- um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço, com muito
prazer, o eminente Senador Bello Parga.
O Sr. II!Sello Parga -Senador Edison Lobão,
louvo a atitude ponderada de V. EJcll neste momento,
ao retirar de pauta o projeto de sua autoria que tornaria obrigatório o pagamento das mensalidade dos
alunos de maior poder aquisitivo das universidades
brasileiras. Fui signatário desse projeto, por entender, como V. Exl', que é preciso dar maiores condições de recursos financeiros às universidades. Mas
o problema brasileiro não reside, no momento, nessa carência de recursos para o ensino de Terceiro
Grau e sim, evidentemente, nos recursos que a ele
sio destinados, que estão sendo feitos em detrimento do Ensino de Primeiro Grau, que é o que mais interessa ao Brasil. Nós, a quem cabe, por delegação
popular, a tarefa de legislar, muitas vezes, imbufdos
em um dos melhores propósitos, fazemos, redigimos
um texto, depois ele ouvir consultarias, diversos seto188 da sociedade, convictos de que estamos fazendo a coisa certa. No entanto, V. EJcll foi procurado
por pessoas do setor, ligadas às universidades, tan·to·dos corpos discentes como dos corpos docentes,
que pediram que fosse dado mais tempo, a fim de
Q!Je o assunto fosse melhor discutido. Considero de
grande equilíbrio a posição de V. EJcll e, também na
qualidade de subscritor, louvo aqui essa atitude de
prudência - não de desistência do projeto -, para
que possamos, ouvidos outros setores que porventura não tenham sido ouvidos, melhorar os termos e
o texto da proposição da iniciativa de V. Exl'. Tem,
portanto, V. Ex' o meu louvor e o meu apoio no seu
ato.

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Bello Parga, quando decidi apresentar este projeto, realmente
proctw:·i V. EJcll pedindo apoio, pela sua sobriedade
de ser. · bom-senso e sensatez. Discutimos juntos est<i .:·.,;;)St..ão e chegamos à conclusão de que o
debate era ;;;c">veniente, era necessário. Tomar-se-ia
importante, para o Muro da universidade brasileira,
abrir o debate sobre essa questão, e foi .o que fize-

mos.

.

Mas a prudência, expressão que agora V. ExA
usa, há de presidir sempre as decisões de natureza
polftica, e é o que estou fazendo neste momento.
Agindo com prudência, para que não se tome uma
decisão da qual possamos vir amanhã a nos arrepender. Fui sensível aos apelos dos estudantes do
meu Estado, o Maranhão, aos apelos do Presidente
da UNE e de outras autoridades políticas, mas também devo dizer que recebi a solidariedade de inúmeros estudantes, de dezenas de professores e de
pessoas da sociedade que entendiam que isto deveria ser feito, até como um meio de salvar a universidade brasileira.
Sr. Presidente, é difícil dizer que nossas universidades públicas, de tão gloriosas reputações, estejam atualmente em condições de se transformar
no lugar idealizado pelo documento ao qual o Brasil
deu integral apoio.
Ar, pelo fato de o ensino superior público não
poder cumprir o ideal universitário, o brasileiro pobre
é mais uma vez penalizado, pois o estudante que
tem recursos vai buscar, até mesmo no exterior, o
ambiente idealizado que faltou aos seus irmãos desprovidos de meios materiais.
Enquanto as universidades públicas brasileiras
enfrentam penúrias praticamente insolúveis sob a
atual legislação, o nosso ensino básico queda-se à
mfngua de recursos, os mais modestos que sejam.
Sabemos que há uma crise profunda na educação. Mais do que isso: trata-se de um problema secular que o País nunca soube equacionar corretamente. Nações_ mais pobres do que a nossa, inclusive na América Latina, desenvolveram sistemas educacionais muito mais eficientes.
Temos problema no acesso e permanência no
sistema: em que pesem os avanços dos últimos
anos, quase 10% das nossas crianças de 7 a 14
anos continuam fora das salas de aula, enquanto há
vários países mais pobres que têm garantido a universalização do ensino fundamental. Apenas 4,5 milhões de estudantes estão cursando o ensino médio,
em uma população de 16 milhões de jovens entre 15
e 19anos.
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"No que se refere ao ensino superior, estamos
hã 15 anos estacionados nos 1 O% da população jovem que a ele tem acesso, enquanto há vários países da América Latina em que esse índice atinge 20
ou30%.
Do total de 1 ,B milhão de estudantes do terceiro grau - este é um dado muito importante - 1 ,2 milhão, ou seja, o dobro dos estudantes de instituições
oficiais, arcam com seus próprios custos em estabelecimentos particulares.
A Sr' Emllia Fernandes - Permite-me V. Exum aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço a eminente
Senadora Emília Fernandes com muito prazer, até
porque se trata de uma educadora de renome, interessada permanentemente nessa questão fundamental para o nosso País.
A Sr' Emília Fernandes - Senador Edison Lobão, antecipadamente, agradeço as consideraÇões,
mas o meu breve aparte é para cumprimentar V. EJcll
pelo tema que aborda com tanta propriedade, relacionado à educação e, mais especificamente, à
questão do ensino universitário. Gostaria apenas de
dizer que esse é um problema que está atingindo
todo o País, conforme V. Ex- registrou e outros Srs.
Senadores aqui também confirmaram. A exemplo
disso, ontem, numa reunião aqui no Congresso Nacional, a Bancada gaúcha ouviu dirigentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Reitora,
Professora Wrana Parizi, e representantes de entidades ligadas às universidades, em função da gravidade desse problema na educação e nas outras
áreas também. Concordo plenamente com o Senador Bello Parga, que chamou a atenção para a questão do ensino fundamental. Temos muitas questões
a serem discutidas, corno a questão do ensino profissionalizante. E, sem dúvida, estamos diante de
uma reforma proposta pelo Governo com relação à
questão universitária. Portanto, esse é um assunto a
que toda a sociedade deve estar atenta, acompanhando. Não entro no mérito do projeto de V. ~
cumprimento-o porque teve a sensibilidade de entender que se trata de um assunto complexo que
precisa de amplo debate - e, certamente, também
teremos oportunidade de nos manifestar -, mas ainda não entro na sua avaliação, a não ser para chamar atenção para a importância do ensino universitário da pesquisa, que é necessário para que o Brasil se fortaleça como um país de mão-de-obra qualificada, de técnicos competentes, de profissionais
competentes. Gostaria ainda de acrescentar ao pronunciamento que faz nesta manhã - se me permite

V. EJcll- que o Rio Grande do Sul, por intermédio da
sua Bancada, das suas autoridades representadas,
também está profundamente preocupado com a
questão. Reunimo-nos ontem, no Congresso Nacional, quando designamos uma subcomissão, com
representação de todos os partidos, a fim de, em
reuniões a partir de terça-feira, buscarmos alternativas em debates com o Governo, com a sociedade,
no sentido de melhorar as condições, principalmente
em termos de recursos, de autonomia, enfim, de
qualidade, sem dúvida, para o ensino universitário.
Sob a coordenação do Deputado Jair Soares, exGovernador do Estado do Rio Grande do Sul, certamente teremos oportunidade de trocar idéias, debater a questão juntamente com parlamentares do Brasil todo. Porque a questão é grave e diz respeito a
todos nós, ao Governo e à sociedade como um todo.
Muito obrigada pela ooortunidade.
O SR. EDISON LOBÃO - Como vê o Seriádo,
as preocupações não são apenas minhas, as preocupações são de todos nós. O Senador Jucá foi ontem ao Ministro da Educação com o reitor da universidade do seu Estado. A Senadora Emília Fernandes
nos dá conta de que a Bancada inteira do seu Estado se reúne, numa atitude até bonita, preocupada
com o mesmo problema. Não podemos deixar que o
Governo se preocupe sozinho com uma questão de
tamanha transcendência É necessário, e indispensável até, que nós todos, que somos políticos, que
aurimos na raiz dos problemas as inspirações para
resolvê-los, tenhamos também a nossa posição fixada neste plenário, em ajuda a todos quanto pretendam resolver esse grave problema.
Sabemos, Senadora Emília Fernandes, que
hoje se gasta mais com 600 mil alunos nas universidades federais e estaduais do que com 30 milhões
de alunos de primeiro e segundo graus neste País.
Evidentemente, algo está errado, e temos que procurar as soluções e corrigir o problema. O ensino
profissionalizante a que V. Ex- se refere é fundamental para o País, e estamos negligenciando essa
questão. Temos que dar ênfase ao ensino fundamental no Brasil, ao ensino profissionalizante, porque, de outro modo, estaremos até formando doutores que, muitas vezes, não vão encontrar emprego
ao concluírem seus cursos. Jã para o ensino profissionalizante, há urna evidente carência de profissionais. É aí que, a meu ver, devemos investir mais fortemente para resolver os problemas do ensino em
nosso País.
A crise mais aguda, Sr. Presidente, é a da qualidade do ensino. As taxas somadas de repetência e
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evasão- no ensino fundamental são superiores aos
30%, conforme os últimos dados do Ministério da
Educação. Esse percentual, sobrepondo-se nas diferentes séries, faz com que uma parcela bastante reduzida dos alunos conclua o primeiro grau. Mesmo
quando aprovado, o aluno, provavelmente, apresentará uma série de deficiências na aprendizagem dos
conteúdos previstos, como têm demonstrado fartamente as pesquisas do Sistema de Avaliação da
Educação Básica.
O Brasil, no entanto, não gasta pouco com
educação. Os dispêndios - este é outro dado importante -das várias esferas de governo com educação
corresponderam, em 1990, a 3,8% do Produto Interno Bruto, superiores aos de países como Coréia
(3,6%), Uruguai (3,1%) e Espanha. Como explicar
nosso precário nível educacional em relação a esses
países? A resposta procede, em grande parte, da maneira como são distribuídos e aplicados os recursos.
De acordo com dados oficiais relativos ao Orçamento da União, em 1996, mais de 70"/o dos gastos
com educação foram destinados ao ensino superior.
Segundo artigo da autoria de Cláudio Castro,
João Batista Oliveira e Simon Schwartzman, Presidente do IBGE, publicado em O Globo em dezembro
último, estudos recentes demonstram que •os governos federal e estaduais, juntos, gastam mais com o
ensino de 600 mil universitários do que o País gasta
com 30 milhões de alunos da escola pública básica".
Isso acontece, Sr. Presidente, em que pese a
clareza da esquecida norma contida no §32 do citado
artigo 212 da Constituição:
• A distribuição dos recursos públicos
assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.•
Bem diferente é o quadro de um país como a
Coréia do Sul. Além de manter constante o nível dos
investimentos em educação há vários anos, a Coréia
tem aplicado os recursos públicos, em níveis semelhantes aos nossos, prioritariamente no ensino fundamental e médio: 88% dos jovens coreanos da correspondente faixa etária estão matriculados no curso
secundário, em contraste com o índice brasileiro de
apenas 28%. O grande desenvolvimento económico
e tecnológico recentemente obtido por aquele Pais
tem uma relação direta com o nível educacional da
população, como diversos outros exemplos têm demonstrado. A escolaridade média de um trabalhador
na indústria brasileira é de três anos e meio - na Coréia, a média é de 10 anos.

.

O ensino univE!!l;itário, im!Jresci11divel para o
Pais, necessita de investimentos muito elevados. É
certo que o Governo deve continuar aplicando substanciais recursos no ensino superior, ao mesmo tempo que nas atividades correlatas de pesquisa e extensão. A questão básica é que os gastos proporcionalmente muito elevados com as universidades não
têm assegurado o nfvel de ensino desejável, ao
masmo tempo que retiram recursos importantíssimos para garantir a oferta do ensino fundamental,
gratuito e obrigatório para todos, como consta da
Constituição, garantia que deve ser progressivamente estendida ao nível médio.
Com o nosso projeto, pretendi abrir e aprofundar as discussões sobre tão grave questão. Procurei
as soluções definitivas que, em primeiro lugar, assegurassem ao estudante oriundo de famílias de baixa
renda, do nível secundário ou do nível superior, a
eqüidade constitucional de tratamento, na sua formação educacional, que ainda não lhe foi garantida
em termos práticos.
O Sr. Carlos Patrocínio- V. ~me permite
um aparte, nobre Senador Edison Lobão?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei V. Ex&, com
todo o prazer.
o. Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador
Edison Lobão, nunca é demais falar sobre educação
em nosso Pais. V. Ex&. assegura, com muita propriedade, que esse assunto tem que passar por esta
Casa e acaba de apresentar um projeto de alto alcance social, que tem que ser discutido. V. Ex& traz
à reflexão das pessoas responsáveis deste País
essa questão que é muito grave. ExiSte evidentemente uma disparidade muito grande entre o que se
gasta com o ensino superior, o ensino de terceiro
grau em nosso País, e o ensino fundamental, o ensino essencial. V.
acaba de assegurar isso. Eu
também apresentei urna proposta de emenda à
Constituição. Levei-a ao Exm11 Sr. Ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato, que vem atuando
a contento à frente da Pasta, que talvez seja a mais
importante do nosso País, porque trata da educação. Procurei mudar a Constituição para inserir um
terceiro tipo de escola, além da escola pública, da
escola particular: ou seja, a escola de co-gestão ou
cooperativa escolar, em que se estabelece a co-gestão administrativa, financeira e pedagógica. O Governo construiria a escola e a equiparia e depois a
entregaria aos professores e pais dos alunos, para
que eles fizessem a sua manutenção, sob todos os
pontos de vista. Já existem escolas desse tipo no
País e essas até já receberam as homenagens de

ex-
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órgãos das Nações Unidas. Portanto, essa preocupação com a educação sempre está inserida em
nossos discursos. V. Ex", mais uma vez, preocupado
que é com essa questão, traz com muita propriedade a sua sugestão para que seja debatida no âmbito
do Senado Federal. Tenho a certeza de que, se
aproveitadas as diversas idéias que nascem nesta
Casa, haveremos de melhorar em muito a educação
em nosso País. Portanto, quero me congratular com
V. Ex" por trazer mais essa contribuição para reflexão dos membros desta Casa, além de tantas outras
de grande importância que V. Ex" tem para cá trazido. Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO - Ao agradecer a intervenção oportuna de V. Ex", devo acrescentar que
é mais uma observação que faço no sentido de que
não há, nesta Casa, uma única Bancada de Senadores que não tenha preocupação com esse problema,
de grande envergadura do País. Ou contribuímos de
alguma maneira para resàlvê-lo ou vamos ter que
enfrentar daqui a pouco difiCuldades muito maiores
do que aquelas que estamos vivendo neste momento.
Sr!'s e Srs. Senadores, tenho plena consciência de que, no exercício do mandato que me foi conferido pelo povo maranhense, estou nesta Casa
cumprindo as funções para as quais fui eleito, refletindo em cada um dos meus atos as aspirações de
interesse público do povo do meu Estado. Como todos os Srs. Senadores, não me deixo impressionar
com as reclamações urdidas por grupos de ação
anódinos. Do contrário, estaria consentindo que parcelas ativistas pretendessem influir na condução de
mandatos por elas não outorgados. Como disse o
sempre pranteado Pedro Aleixo, num dos seus me·
moráveis discursos parlamentares:
"Iríamos, então, conformar-nos em proceder nesta Casa, não segundo as orientações dos que nos elegeram, mas de acordo
com imposições de quem, mobilizando massas anõnirnas, atribuísse a essas massas a
competência de representar o povo, de exprimir a vontade nacional.•
Contudo, neste episódio da d~istêr.cia de projeto que hoje formalizo, sinto que não fui compreendido pelos estudantes maranhenses, nos quais, no
seu conjunto, sempre encontrei aplausos e demonstrações de carinho. Por conseguinte, não me resta
outra alternativa se não atender, como sempre fiz,
às inclinações de uma parcela do povo maranhense
que represento no Senado, já que dela não obtive,

267

nem de nenhum outro setor do meu Estado, o apoio
que supunha obter para levar adiante essa proposição.
Atendo também, como disse, às ponderações
do Presidente e do ex-Presidente da UNE e de outras correntes para que o assunto seja melhor debatido, para que, depois, volte ao exame desta Casa.
Devo dizer, porém, que se tomou grave a responsabilidade dos que negaram o imprescindível apoio à
iniciativa que tomei, pensando sempre naquele jovem de família de baixa renda que merece, na disputa do mercado, a mesma oportunidade oferecida
aos mais afortunados em recursos materiais.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, agradecendo a atenção que mereci deste Plenário e o
apoio de todos os Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, a Sra. Emília Fernandes, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra à ilustre Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB- RS. Pronur.cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao eriCerrar a semana do meio ambiente, tendo ontem, dia 5 de junho, transcorrido o Dia
Mundial do Meio Ambiente, venho, nesta manhã,
apresentar algumas considerações a respeito desse
tema de extrema atualidade e relevância, particularmente neste momento em qu& assistimos a um
acentuado grau de degradação das condições de
vida do planeta.
Ao longo dos tempos, especialmente nestes últimos séculos, o homem, em nome do progresso, tem
promovido uma série de iniciativas que agrediram e
continuam provocando danos ao meio ambiente em
geral, às reservas florestais, às reservas biológicas, à
fauna, ao subsolo, aos oceanos e às águas.
Ao mesmo tempo, no entanto, é importante
destacar também o crescimento da consciência
mundial em defesa do meio ambiente em todos os
seus aspectos, principalmente nos países periféricos, secularmente explorados e atingidos pela política de depredação dos países ricos.
Nesse sentido, é importante lembrar, valorizar
e prestar nossa homenagem a todas as organizações, a todos os cidadãos, de forma especial aos jovens, que têm demonstrado grande disposição de lutar para impedir que o fufuro da vida no planeta Terra seja comprometido irreversivelmente.
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Assim como .muitos, defendo o meio ambiente,
mas com os olhos voltados para o progresso, para o
desenvolvimento racional e equilibrado, para a utilização dos recursos em benefício da sociedade e
das pessoas, que a meu ver devem estar no centro
de qualquer política para o setor.
Nesse sentido, gostaria de destacar minha
preocupação sobre algumas informações divulgadas
pela imprensa dando conta de propostas oficiais que
sugerem a possibilidade de submeter à exploração
externa áreas da floresta brasileira, mediante acordos económicos.
A meu ver, tal idéia é inaceitável, pois como já fizemos com o subsolo através da recente privatização
da Vale do Rio Doce, com isso estaríamos, além de ferir a nossa soberania, abrindo mão, mais uma vez, de
explorarmos as nossas riquezas em benefício dos interesses do povo brasileiro e, acima de tudo, preservar o
que temos como grande potencial da natureza.
Assim como os países ricos esgotaram suas
reservas minerais, da mesma forma tomam-se cada
vez mais dependentes das nossas reservas florestais, das nossas reservas biológicas, das nossas
águas e, até mesmo, do nosso oxigênio, riquezas
que temos em quantidade e qualidade.
Diante disso, aproveito para questionar se,
além das reservas minerais, das estatais estratégicas, lucrativas e sociais e dos mercados consumidores, o projeto de globalização em curso também inclui abrir mão desse património natural, fundamental
ao nosso desenvolvimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem
um potencial imenso, todos sabem, e não nos cansamos de repetir. Mas a isso devemos agregar decisão política e medidas concretas para explorar tais
riquezas, de forma soberana, em benefício do País,
da população e, especialmente, dos habitantes das
regiões mais pobres.
O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senadora Emília Fernandes?
A SRA. EMILIA FERNANDES - Com satisfação, nobre Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senadora
Emilia Fernandes, V. Ex" traz um tema, na semana
do meio ambiente, de extrema importância e cada
vez mais atual. E faz um"' indagação muito importante: se esse processo de globalização, que atinge
hoje todo o mundo, contempla ações voltadas para a
preservação do ecossistema. É uma pergunta que
tem que se fazer todos os dias, porque sabemos
que a sanha desenvolvimentista do capitalismo, às
vezes, não considera essas questões, de suma im-
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portãncia para a sobrevivência do homem, para a
convivência harmónica do homem com o meio ambiente. Vários projetes existem e não são colocados
em prática. Com relação ao aproveitamento autosustentado da Amazônia, o nosso querido e pranteado ex-colega, Senador Darcy Ribeiro, deixou um belíssimo projeto, •o Caboclo da Amazônia", que o
Presidente desta Ca.Sa, Senador Antonio Carlos Magalhães, disse que haverá de encampar e colocar
em prática. Devemos defender esse projeto do Senador Darcy Ribeiro. Apresentei projeto de lei - felizmente já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais - que diz respeito à preservação da fauna
aquática do Brasil. Ontem, vi uma reportagem muito
interessante sobre •o velho Chico", o rio São Francisco, o rio da integração nacional, em que os pescadores se lamentam porque, jogadas as tarrafas,
as redes, nenhum peixe vem. Trata-se de um rio, um
manancial que já foi altamente píscoso, mas, hoje,
praticamente essa piscosidade desapareceu. Apresentei projeto de lei no sentido de que, quando da
construção de barragem ou de hidrelétrica, deve ser
feita, obrigatoriamente, uma inclusa para os rios de
comprovada navegabilidade e ainda uma escada
para os peixes desovarem, para a piracema. Sabemos que o peixe nada milhares e milhares de quilómetros para a sua reprodução. E, em nosso País,
quando se faz uma. barragem, essa questão não é
observada. Assim, estamos matando a nossa fauna
aquática. Apresentei projeto de lei e espero que tramite com celeridade na Câmara dos Deputados, porque temos que implementar essa lei que garantirá a
reprodução dos peixes. Participei também da Eco92 e da chamada Agenda 21 e não sei o que foi i!llllementado em benefício do ecossistema. Fala-se muito;
porém, é necessário que se· coloquem em prática
medidas capazes de fazer com que o homem viva
harmoniosamente com o meio ambiente, sem depredá-lo. Cumprimento V. Ex" pela oportunidade do discurso, quando se comemora a Semana do Meio Ambiente.

A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Exll, que enriquece o nosso pronunciamento, e manifesto minha solidariedade à iniciativa
do projeto de V. Ex" e à preocupação de que temos
que tomar os cuidados necesSãnos-diante da globalização, da abertura de nosso País ao desenvolvimento e à economia mundial. Temos que buscar, urgentemente, medidas corretivas dos problemas já
causados, por meio de legislação, compromisso de
Governo, recursos destinados à prevenção. Era exatamente esse o sentido do meu alerta.
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Gostaria ainda de fazer referência ao Editorial
do jornal O Globo de hoje, 6 de junho, sobre o tema
Exploração de Recursos Naturais, intitulada 'Amazônia Ilegal', e também ao artigo 'Questão de Bom
Senso', de autoria do Sr. Paulo Benincá de Salles,
Diretor de Recursos Naturais Renováveis do lbarna.
O editorial do jornal O Globo, com muita propriedade, começa afirmando que 'a Amazônia é um tesouro legado ao Brasil pelos acasos da História e da
Geografia. Sorte dos brasileiros, inveja do resto do
mundo. Permitir que a herança se dissipe é prova de
incompetência quando não de irresponsabilidade'.
Sr. Presidente, peço seja transcrito nos Anais
desta Casa o texto na íntegra desse editorial e do artigo do Diretor do lbama, que faz algumas ponderações e esclarecimentos.
Mas peço licença para ler o último parágrafo do
Editorial de O Globo:
'Pelos dados do lbarna, 8,5% dos 490
milhões de hectares da floresta amazônica
estão devastados. Esse quadro alarmante
mostra que o Governo tem sido incapaz de
fazer cumprir a lei e impedir a rapinagem. É
necessário um projeto de exploração racional controlado com mão de ferro pelo Estado antes que seja tarde.
A defesa dos interesses do Brasil requer leis rigorosas e fiscalização competente
que assegurem a reposição das árvores derrubadas.
É dever desta e das próximas gerações passar adiante, preservado o tesouro recebido por herança. •
Está aí uma reflexão séria, embasada em d-ados sobre o que está sendo feito na Amazônia.
No instante em que a questão do meio ambiente é tão discutida, e precisa, sem dúvida, estar na
agenda de qualquer governante, não se pode, em hipótese alguma, desvinculá-la do debate econômico,
das politicas de investimento industrial ou dos projetes de desenvolvimento em todas as áréas da produção.
Trago também um exemplo de uma situação
que está ocorrendo atualmente no pampa gaúcho,
na maior unidade de preservação ecológica do Estado do Rio Grande do Sul, a segunda maior do Brasil,
área equivalente a 20 vezes a ilha de Fernando de
Noronha, com o seu ecossistema ameaçado em
conseqúência dos desmatamentos, do uso descontrolado de agrotóxicos e da retirada das águas do rio
lbirapuitã.
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Segundo excelente matéria do jornalista Sílvio
Ferreira, do jornal Zero Hora, publicada em abril
deste ano, a região do pampa, que constitui a área
de proteção ambiental do lbirapuitã, com extensão
de 318 mil hectares, no oeste do Estado gaúcho,
abrangendo os Municípios de Alegrete, Rosário do
Sul, Quarai e Santana do Livramento, está abandonada. É urna imensa região desenhada no mapa.
Quase que figurativa.
Eu gostaria de mostrar aqui a matéria que foi
objeto de duas páginas do jornal Zero Hora, uma
matéria muito detalhada, com depoimentos, com dados, com números, e de muita qualidade, elaborada,
como já disse, pelo jornalista Silvio Ferreira.
Gostaríamos de registrar que a Área de Proteção Ambiental do lbirapuitã é quase 10 vezes maior
do que a Estação Ecológica do Taim. Ali está uma
região de transição da fauna sul-americana, ponto limítrofe para animais dos trópicos e para certos mamíferos da Patagônia Um refúgio para aves que podem ser encontradas tanto na Terra do Fogo, o ponto localizado mais ao Sul do planeta, quanto no rico
Pantanal Mato-Grossense.
De acordo com a matéria, tal situação, que vigora desde a criação da Área de Proteção Ambiental, por decreto federal, em 20 de maio de 1992, é
decorrente de um misto de burocracia e desinteresse oficial, que os responsáveis, vinculados ao lbama, justificam com a falta de verbas e de condições
para pesquisar, fiscalizar e conservar a região.
Ao longo deste período, a Fundação Rio lbirapuitã, entidade criada para dar sustentação política à
APA, a que temos prestado apoio e solidariedade presidida pelo Sr. Ari Quadros, um bancário gaúcho,
aposéntadO. âe 60 anos-, vem lutando heroicamente para reverter a situação, através da cobrança dos
difíceis recursos federais, que não chegam, da denúncia das violências cometidas contra o meio ambiente ou da busca do apoio da sociedade.
Quero esclarecer que as áreas de proteção
ambiental, por não serem reservas delimitadas e não
implicarem, portanto, em desapropriação de propriedades privadas, tomam-se, ao mesmo tempo, um
exemplo do papel que as autoridades, os produtores
e as comunidades podem fazer em relação ao desenvolvimento sustentado - técnica de produzir sem
degradar, sem poluir ou contaminar o solo e nem
comprometer o meio ambiente.
Portanto, cada vez mais, a responsabilidade
para com a preservação do meio ambiente tem que
ser dividida entre todos os agentes políticos, econômicos e sociais, desta forma evitando que o abuso, a
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iÍloperãncia ou a alienação, de um ou de outro, venham trazer prejuízos para o conjunto da sociedade.
E foi com esse sentimento de participação responsável na luta pelo meio ambiente, e com o dever
de legisladora, que apresentei recentemente um projeto que dispõe sobre a extinção gradativa, em 5
anos, da produção, comercialização e utilização do
CFC no País, excluídos os medicamentos, que apresentam um volume irrisório de clorofluorcarbono, já
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Aprovado nesta Casa, em abril passado, e
atualmente tramitando na Câmara dos Deputados,
esse projeto tem por objetivo inserir o Brasil no esforço mundial de preservação da camada de ozónio,
cuja redução traz problemas para os processos de
fotossíntese, com queda na produção de alimentos e
plâncton oceânico, com efeitos diretos sobre a vida
animal.
Além disso, é urgente adotar essa medida, a
exemplo de outros países, para evitar que, também
em conseqüência da redução da camada de ozónio,
maior incidência dos raios ultravioletas resulte em
crescimento do câncer de pele e das lesões oculares
tanto nas pessoas quanto em animais, ameaçando a
vida no planeta.
Também com o mesmo sentido de preservação ambiental, defendemos e apresentamos substitutivo, no Senado Federal, ao projeto que prevê o reflorestamento ao longo das rodovias, contribuindo
dessa forma para ampliar nossas áreas verdes, bem
como fortalecer o caráter educativo nas populações
de todo o País.
Concluindo, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, reafirmo a minha preocupação diante dos problemas ambientais verificados no mundo de hoje,
que, antes de ser principalmente responsabilidade
dos países pobres, resultam da ação predatória dos
países ricos, através de testes atómicos, da pirataria
biogenética, da comercialização de agrotóxicos e da
transferência de indústrias e produtos poluentes
para o Terceiro Mundo.
Detentor das maiores reservas naturais da Terra, o Brasil tem não apenas condições de, ao utilizálas de forma racional, promover o seu desenvolvimento, como também, ao fazer isso, de forma soberana, poderá dar uma grande contribuição ao movimento de preservação do meio ambiente no mundo.
A defesa das condições de vida no planeta,
cada vez mais, é dever de todos os cidadãos, que,
desde a Floresta Amazónica até o Pampa Gaúcho,
passando pelas ruas poluídas das grandes cidades
do Brasil e do mundo, não podem mais deixar de in-
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corporar, no seu cotidiano, o compromisso com a
vida, com o futuro e com a humanidade.
Encerro, Sr. Presidente, com uma mensagem
colhida ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, num
canal da televisão espanhola, com o seguinte e inteligente teor: "A cada 20 minutos se dá a extinção de
uma espécie.
Somente uma espécie pode evitá-la".
Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRI! EMIUA FERNANDES EM SEU DisCURSO:
Tema em discussão:
ExplolaÇão da recwsos naturais
Nossa opinião

AMAZÓNIA ILEGAL

O Globo
A Amazônia é um tesouro legado ao Brasil pelos acasos
da História e da geografia. Sorte dos brasileiros. inveja do resto
do mundo. Pennitir que a herança se dissipe é prova de incompetência, quando não de irresponsabilidade. Estudo recente da Secretaria de Assunlos Estratégicos mostra que anualmente são retirados da região 50 m1lhões de metros cúbioos de madeira. Desse total, 80% são extraídos ilegalmente, e de 60% a 70% da madeira extraída se perde no processamento.
Ao desastre ecológico se somam prejuízos econõmicos,
pois não t-oá reposição adequada, e a Qu2~' -·-r:~ c!e árvores derrubaaa3 '
''~·."' r-:.2.·.:
..... -·Je ~:~ ~··..,f~ nreservar a
ma1a. ucr~ .. ·.;3~tssác er .,.;
....orno grandes
vilões as madeireiras oa '· •
. ::...as entraram no
Brasil precedidas de péssima k~L •• :;..u omemacional por terem
devastado as florestas lropicais de uma longa lista de países: lndooésia. Camboja, Papua, Nova Guiné, Camarões, Costa do
Martim, Guiana, Suriname e a própria Malásia.
Oficialmente, elas anunciaram a intenção de investir
US$500 milhões na Floresta Amazõnica tendo comprado pelo
menos duas grandes empresas brasileiras. Mas para agir clandestinamente na Amazônia, estariam burlando a fiscalização utilizando-se de artifícios legais, como a compra de ações de pequenas empresas locais.
•Às claras, elas possuem dois milhões de hectares na
Amazônia'. disse o presidente da comissão, Deputado G~ney
V.ana. 'Mas este número é relativamente pequeno. e suspei1a·
mos que seja dez vezes maior"Segundo o lbama, a empresa malaia wn< comprou a madeireira Amaplac, do Amazonas, por US$7 milhões. e já tem nesse estado uma propriedade de 1 ,2 milhão de hectares e outra de
210 mil. Não são apenas as madeireiras malaias que estariam se
aproveitando de brechas na legislação e escapando da fiscalização. Há também empresas da Bélgica, do Panamá, das Bahamas
e do Uruguai interessadas no filão da madeira amazõnica. O bom
senso recomenda que o Governo investigue a atuação anterior
das madeireiras estrangeiras e negue autorização às predadoras.
Pelos dados do lbama. 8,5% dos 490 milhões de hectares
da Aoresta Amazõnica estão devastados. Esse quadro alarmante
mostra que o Governo tem sido incapaz de fazer cumprir a lei e
impedir a rapinagem. É necessário um projeto de exploração ra-
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cional contrOlado' com mão de !erro pelo Estado, antes que seja
tarde. A defesa dos interesses do Brasil requer leis rigorosas e
fiscalização competente que assegurem a reposição das árvores
derrubadas. É dever desta e das próximas gerações passar
adianta, preservado, o tesouro recebido por herança.
Outra opinião

QUESTÃO DE SOM SENSO
Paulo Benlncá de Saltes

O Globo
O lbama Iam hoje um poder de atuação maior na área florestal, em vista dos trabalhos desenvolvidos ano passado, quando suspendeu e cancelou cerca de 70% dos planos de manejo
florestal que existem na Amazônia. Só essa iniciativa contribuirá
para diminuir, substancialmente, a exploração florestal naquela

região.
O Governo tomou outras medidas de extrema importância:
a MP n• 1.511, que limita o desmatamento em 20% da área das
propriedades, além de reduzir o desmatamento, 1az cair a oferta
de matéria-prima florestal oriunda de áreas convertidas para usos
agrícola ou pecuário; e a Decreto n° 1.963/96, que proíbe concessões de novas explorações de mogno e virola.
Essas medidas sinalizam que, hOje, a exploração florestal
da Amazônia e a atuação do lbama têm apoio nas estruturas de
poder da União, tanto vertical como horizontalmente: da Presidência da República e da articulação entre o Ministério do Meio
Ambiente e demais ministérios afeitos à questão.
O lbama fez ainda um esforço para equipar suas superintendências na Amazônia Legal com barcos, viaturas e GPS para
fiscalização. Os investimentos de R$3 milhões são do Ministério
do Meio Ambiente. Todo esse esforço está tastreado no controle
dos planos de manejo florestal na Amazônia. Todos estão geore!erenciados, ou seja, pode-se orientar o vóo da aeronave que
transportará o sensor da Nasa (que trabalhou aqui em 96) sobre
áreas autorizadas para manejo florestal. O sistema permtte, pela
primeira vez no Brasil, identificar a exploração florestal seletiva,
exercendo rigoroso controle com otimização de recursos humanos e materiais. Quanto à propagada entrada de empresas malaias no Brasil, o Governo tem se articulado para dominar essa
nova presença de exploradores florestais, de modo a que não somente a questão florestal seja controlada, mas também o dominio
das terras e os aspectos fiscais.
É importante desmitificar a suposta ameaça malaia, de incrementar a exploração florestal da região. Nos próximos três
anos isso não deve ocorrer. As madeireiras de capital malaio estão comprando empresas que estavam lalidas ou em processo de
falência, e que com capacidade de produção instalada. Isso não
se ahera de repente. Não há a miníma possibilidade de uma empresa passar, como num passe de mágica, da produção de 20
metros cúbicos para mil metros cúbicos de madeira/mês, sem
promover um processo de modernização de parque industrial, o
que vai ser acompanhado pelo Governo.
O lbama conhece as 15 empresas do Pará que controlam
cerca de 80% das exportações brasileiras. Os seus planos de
manejo são controlados todos os anos, o que afasta a possibilida·
de de surpresas desagradáveis, com a chegada de quem quer
que seja. Mas o priOC1pal fator de sucesso do lbama passa por
outro caminho. A crescente conscientização sobre a causa ambiental e o entendimento sobre a exploração sustentável dos recursos naturais vêm fazendo crescer, a cada dia, a participação

da sociedade no conlrole dos atos dos gestores públicos, o que é
extremamente positivo.
Paulo Benlncá de Salles é diretor de Recursos
Naturais Renováveis do lbama.

Durante o discurso da Sta. Emitia Fernandes, o Sr. Béllo Parga, deixa a cadeim
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2 2 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador BeRa Parga
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto do
qual pretendo tratar neste momento versa sobre a
maneira errõnea, e muitas vezes distorcida, como
são consideradas certas atividades do setor económico.
Quero me referir, especificamente, à atividade
do factoring, que, nas Casas Legislativas e na imprensa, de um modo geral - com exceção daqueles
colunistas da área econõmica que têm conhecimentos e estudos mais aprofundados -, vem sendo considerada uma atividade marginal e que não merece
o apoio da sociedade.
Ora, Sr. Presidente, o que me traz também à
tribuna é um assunto que abrange um esclarecimento que foi prestado no seio da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o que é dito naquela Comissão
não tem a repercussão natural que têm as palavras
pronunciadas no plenário desta Casa.
Antes de ler cópia de um documento que me foi
encaminhado, eu gostaria de frisar que as empresas
de factoring são socíedades mercantis. Elas não integram o sistema financeiro de qualquer país onde há o
factoring; elas são pessoas jurídicas legalmente constituídas e reguladas pelas normas do Instituto do Direito Mercantil, reconhecido e ratificado por resoluções e
Cin::tiiai-es i:lo sar1cocentriirdo BrasiL
Sr. Presidente, o factoring é uma atividade
que existe para oferecer serviços, sobretudo àquelas
pequenas e médias empresas que normalmente
têm dificuldade de identificar e de mencionar as
suas deficiências em itens fundamentais, como,
por exemplo, conhecimento do mercado de seus
produtos, ·organização contábil e fiscal, negociação com =fotneceelores e- orçamentação de custo,
bem como gestão de caixa de estóques e contas ã
receber e a pagar.
Como consegüência desses serviços, essen- _
ciais -àquelas- empresas p-equenas de médio pOrte,
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a empresa de tactoring adquire os direitos resultantes das vendas mercantis, legítimos efeitos comerciais representados por duplicatas - vendas mercantis efetuadas por suas empresas clientes, que são
pessoas jurídicas. E, além disso, é proibido, é expressamente proibido às empresas de factoring, repito, sociedades mercantis, praticar operações que
por lei são reservadas às instituições financeiras,
principalmente fazer a intermediação de títulos públicos ou privados no mercado financeiro e operar com
recursos captados de terceiros, o que se constitui
crime, com pena de 1 a 4 anos, segundo o art. 16 da
Lei nº 7.492, de 1986.
Feitas essas considerações preliminares, Sr.
Presidente, quero me referir a um expediente que foi
encaminhado ao ilustre Senador Bernardo Cabral,
Presidente da CPI dos Títulos Públicos, oriundos de
precatórios, com relação a um depoimento que foi
feito pelo Sr. Manoel Moreira Neto, um pseudo-empresário de factoring. O documento subscrito e encaminhado pelo Sr. Luiz Lemos Leite, Presidente da
Federação Brasileira de Factoring, é o seguinte:
Senhor Presidente,
À vista do lastimável depoimento do

Sr. Manoel Moreira Neto e das falaciosas
colocações havidas em tomo das atividades
do factoring, na sessão de ontem dessa
CPI, vimos, em nome das 700 sociedades
de fomento mercantil - Factoring afiliadas,
manifestar nosso veemente repúdio e nossa
total reprovação aos distorcidos, inadequados e mentirosos conceitos por ele emitidos.
A propósito, permita-nos esclarecer que:
12 - a SABRA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTOA não foi e não é empresa fílíada. Pelas declarações do Sr. Manoel Moreira Neto, essa empresa usou indevida e ilegalmente o nome de factoring e
nunca o praticou. O Sr. Manoel confessou
publicamente, perante todo o País, ser um
agiota. A respeito, publicamos em 16 jornais
do Pais, entre os dias 27 de fevereiro e 23
de março, a nota de esclarecimento anexa;
22 - há 15 anos implantamos o factoring no Brasil como um mecanismo sério de
apoio gerencial e financeiro às pequenas e
médias empresas, como ocorre em 50 países do mundo. As 700 empresas filiadas ao
nosso sistema têm garantido a sobrevivência de mais de 50 mil pequenas e médias
empresas em todo o Brasil e de mais de 500
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mil empregos diretos e indiretos, desempenhando relevante função socioeconômica
que ninguém pode conteStar;
3g - o fac:11oring é uma atividade cujos fundamentos são regidos basicamente pelos princípios do
direito mercantil, garantindo o seu suporte legal e
operacional, a saber:
- Código Comercial - arts. 191 a 220 vendas mercantis, subsidiados e supridos
pelos arts. 1.065 a 1.078- cessão de créditos do Código Civil;
- Código Civil - art. 1.216 - prestação
de serviços;
- Decreto nº 57.663/66- títulos de crédito (Convenção de Genebra);
-Lei n2 5.474/68- vendas mercantis;
-Circular BC- 1.359, de 30.9-1988;
Ato Declaratório n2 51, de·
28.09.1994, da Receita Federal;
-Lei n2 8.981, de 20-1-95, art. 28, § 12 ,
alínea c-4 (substituída pelo art. 15, § 1 2 , III,
d, da Lei n2 9.249, de 26-12-95, e pelo art.
58 da Lei n2 9.430, de 27-12-96);
- Resolução n2 2.144, de 22-2-1995,
doCMN;
- Circular BC - nº 2.715, de
28.08.1996;
411 - tramita nesse Senado Federal o
Projeto de Lei n• 230/95, de autoria do eminente Senador José Fogaça, já aprovado
pela Comissão de Assuntos Econômicos,
encontrando-se no momento na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, cujo
Relator é o ilustre Senador Esperidião Amin.
Aprovado esse projeto, será possível separar o 'joio do trigo•, preservando e protegendo os empresários sérios que praticam efetivarnente o factoring como instrumento econômico necessário à assistência do pequeno e médio empresário. Se essa lei já tivesse sido sancionada, impediria a existência
das SABRAs e IBFs Factoring, que só se
prestaram para picaretear um negócio que é
sério e economicamente útil e para denegrir
a imagem de empresários profissionais;
s• - O Sr. Manoel Moreira Neto induziu
a erro o Plenário da CPI ao afirmar que
comprar e desconfar cheques, emprestar dinheiro a juros a pessoas físicas, inclusive
funcionários públicos, é atividade legal fora
do controle do Banco Central. Além de falsear a ·verdade, isso definitivamente não é
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factorlng. É um ilícito penal capitulado no
art. 16 da Lei n2 7.492 e na Lei da Usura
(Decreto n!! 22.636133). Pessoas como essa,
que não pagam impostos, que violam as leis
do País e que extorquem os incautos não
podem permanecer impunes;
62 - As 700 empresas de factorlng de
todo Brasil - filiadas ao Sistema Febrafac/Anfac- são sociedades mercantis legalmente constituídas, com sua atividade econõmica definida no seu objeto social, e registradas nas Juntas Comerciais; que contabilizam todas as suas operações que só podem ser realizadas com base no contrato de
fomento mercantil celebrado com suas empresas-clientes (só pessoas jurídicas); que
pagam regularmente todos os seus impostos (IR, CSLL, COFINS, PIS, PASEP, INSS
e ISS); que investem em recursos humanos
e equipamentos; que contribuem para o incremento das atividades produtivas; que
concorrem para melhorar a liquidez do sistema econõmico; que inibem a desintermediação financeira e benefiCiam a atuação das
instituições que operam no mercado de crédito.
Para terminar - diz o subscritor, o ilustre Presidente Luiz Lemos Leite -, vimos requerer a V. Ex& dê conhecimento aos ilustres membros dessa CPI da posição ora assumida por esta Federação e do trabalho
que vem sendo realizado por empresas sérias e profissionais, que se sentiram profundamente vilipendiadas pelas declarações levianas e inconsequentes de um verdadeiro
marginal de mercado, que se utilizou ilegal e
indevidamente da Placa do Factorlng para
cometer toda sorte de ilicitudes num flagrante desrespeito às leis brasileiras.
Colhemos esta oportunidade para nos
colocar à inteira disposição dessa CPI para
todo e qualquer escfarecimento que se fizer
necessário em defesa da legalidade e da
credibilidade de um segmento que hoje soube se impor no contexto econômico nacional
e internacional, bem como para apresentar a
V. Exl' e aos demais membros dessa CPI os
nossos mais respeitosos cumprimentos e o
nosso irrestrito apoio.
Luiz Lemos Leite Presidente Federação Brasileira De Factoring e Associação
Nacional de factoring

Como vemos, Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, trata-se de um documento firme, corajoso e
que repõe a verdade no seu lugar.
Sei que a Comissão Parlamentar de Inquérito
tomou conhecimento deste documento nas suas
reuniões administrativas. Todavia, considerei que se
fazia necessário abordá-lo aqui, no plenário do Senado, a fim de dar uma dimensão e uma repercussão maiores ao pronunciamento do ilustre dirigente
dessa federação.
A atividade do factoring é mercantil, complementa as atividades comerciais no Brasil, essencial·
mente útil, principalmente para as empresas de pe·
queno e médio portes. Por isso, não pode ser desconhecida e desvirtuada no noticiário e no entendimento das pessoas responsáveis deste País.
Julguei oportuno e conveniente trazer este documento ao conhecimento não só dos meus Pares
do Senado Federal, mas, dada a penetração que
têm os assuntos quando são tratados desta tribuna,
também com o intuito de repor a verdade dos fatos e
disseminá-la à sociedade brasileira.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. S. Exl' dispõe de 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO - PSBPA. PronuriCia o seguinte áiSCUrso. Sem revisão de
orador.) - Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso dá
mais uma demonstração da sua incompetência e da
sua incapacidade em resolver os problemas do País.
Há dois anos e cinco meses, não dá um centavo de aumento ao funcionalismo público federal;
agora, a Justiça determinou que alguns funcionários
públicos que a ela recorreram recebam do Governo
o pagamento do reajuste de 28,86%. O Governo
atendeu ao mando da Justiça com relação a esses
funcionários, mas a cada dia chegam novas liminares e os recursos pagos têm aumentado mês a mês.
Em março, foram pagos R$111 milhões a mais;
em abril, R$182 milhões e agora, em maio, muitos
funcionários que já estavam recebendo o reajuste
não o encontraram regristrados em seus contra-cheques. Procuraram os órgãos do Governo e a resposta que tiveram foi de que o Ministério do Planejamento, através da Portaria nº 119, e o Ministério da
Administração, através da Portaria n2 1.526, mudaram as regras de pagamento de vantagens a funcionários públicos no Brasil.
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A regra que estabelece essas portarias determina que toda e qualquer vantagem seja paga em
folha de pagamento complementar. No entanto, para
assim proceder, o órgão onde estão lotados os funcionários deve demonstrar que possui recursos previstos em seu orçamento para fazer tal despesa.
Conseqüentemente, a maioria dos órgãos públicos
federais, que se encontram numa total dependência
dos recursos repassados pelo Tesouro- e o Governo está levando à falência muitos órgãos federais,
como as universidades públicas, os hospitais universitários, a Embrapa, a Ceplac e tantos outros-. não
tem como proVar isso.
Reafirmo que este Governo é realmente incompetente, incapaz; um Governo que não enfrenta os
problemas, que não tem espírito democrático para
discutir com a classe dos funcionários públicos uma
solução para esse problema.
Ora, se a Justiça determinou que deve ser
dado um aumento de 28,86% aos funcionários públicos federais em geral, por que o Poder Executivo
fica esperando que esses funcionários contratem advogados, entrem na Justiça, esperem liminares de
juizes e passem a ser privilegiados, engordando os
bolsos de advogados de maneira absolutamente
desnecessária? O Governo vai esperar que isso
continue até quando para assumir uma posição definitiva, dando a todos, efetiva.menle, o mesmo direito?
Entendo que o Governo deveria discutir abertamente essa questão e não enfiar a cabeça no chão,
como avestruz, com medo do problema; deve enfrentá-lo e debatê-lo, com a sua base parlamentar e
com a Oposição, no Congresso Nacional. E por que
não propor, inclusive, um aumento escalonado aos
que ganham menos? Por que não diminuir as enormes diferenças salariais que existem em nosso
Pais?
Na verdade, os funcionários do Legislativo e do
Judiciário são privilegiados em relação aos funcionários do Poder Executivo, mas por que o Governo
não procura resolver o problema de uma maneira
definitiva, propondo um reajuste escalonado, com
aumento maior para os que ganham menos e me·
nor, ou até mesmo inexistente, para o~ que ganham
mais, como nós - R$8 mil -, como os professores e
procuradores de universidades, corno funcionários
d~ Embaixadas que ganham salários muito maiores
do que os de Deputados e, às vezes, maiores do
que o do próprio Presidente da República? Por que
não resolver isso? Por que não apresentar um projeto, ao invés de baixar portaria que impeça o pagamento do que foi determinado pela Justiça?
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo
deve encontrar uma solução definitiva para isso; não
pode ficar esperando que cada funcionário, em todos os cantos deste Pais, recorra à Justiça para ganhar o que já foi definido como um direito de todos.
É preciso resolver o problema, enfrentá-lo e definir
qual é o aumento que os funcionários públicos merecem e precisam ter. É isso que queremos que o Govemofaça.
Estamos aqui para protestar contra essa decisão dos Ministros Pedro Malan e Bresser Pereira,
que baixaram essas portarias com a finalidade de
adiar o pagamento do reajuste determinado pela
Justiça. Lamentavelmente, essa é urna prova de que
o Governo não tem coragem de enfrentar as situações, valendo-se de subterfúgios e de enganações
para resolver as suas dificuldades.
Dinheiro para o Proer e para banqueiro não fal·
ta, mas dinheiro para aplicação e investimento na
melhoria do atendimento do funcionário público, de
que a Nação tanto precisa, não existe e as dificuldades são criadas de todas as formas possíveis. Lamentamos profundamente mais essa atitude do Executivo.
Nós, da Oposição, estamos prontos a discutir
com o Governo um projeto de lei que dê aumento diferenciado aos funcionários públicos e que procure
diminuir as desigualdades salariais existentes neste
Pais. Estamos prontos e preparados para discutir esse
assunto com o Governo, pois, na verdade, essa é uma
prerrogativa exclusiva do Poder Executivo.
Nós, Deputados e Senadores, não podemos
fazer lei relativa a salário do funcionalismo, só quem
pode fazê-lo é o Executivo. Por isso, eu espero que
não fique se escondendo com saídas como a que
apresenta nesse momento.
Nesta Casa, estamos prontos para a discussão
dessa que entendemos deva ser a proposta do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era a manifestação que eu tinha a fazer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 h2Bmín.
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ATA DA 38" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM
lO DE ABRIL DE 1996

(Publicada no DSF de I! de abril de 1996)
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Art. 2°
Para efeito da elaboração do demonstrativo de
beneficias tribut:irios enrende~se como beneficio tributário a desoner.IÇio de
imposto, taxa ou contribuição social. autorizada por dispositivo legal que.
_ exa:pcionando a legislação de referência de aplicação de wn tributo, tenha
objetivo especifico e alcance grupo relativamente restrito de contribuintes,
setor ou região.

RETIFICAÇÃO

§ 1° Entende-se como integrando a legislação de referencia de

tributo ou contribuição social as regras comumcnte aplicâvcis aos seus fatos
À página 06021, no texto do Projeto de Lei do Senado n° 62. de 1996,
que se repubhca para seqU-:nciar corretamente a nwneraçao dos artigos:

§ 2° Equiparam-se a alterações de aliquotas as desoneraçlles
de tributo ou contribuição social de natwua objetiva.

Projeto de Lei do Seaado n° 62, de 1996.,.

Dr.fpiíc

sobre

a

elohoroçào

geradores. incluindo. entre outras, as deduções padrões. as deduções
necessârias ao auferimento da renda. as deduções de impostos e as
contribuições sociais compulsõrias, os limites de isenção. a estrutura de
aliquotas e suas alterações.

dm;

dcmonstratrvos regronali:adm; de bcnÇ/iL'IOS
mbutárws. financelro.'i e t.:reduicm,ç dr: que
trata o § 6°, art. 165. da Con.ftllu1çtlo

§ J~ Fica implícito ao conceito de beneficio tributário a
possibilidade efetiva de perda de recursos fiscaís pefo Estado. cm
decorrência da desoneração de operação nonnalmente sujeita â incidência
de tributo ou contribuição social.

Federal e dá ourra:'i prnwdilncia:o.
§ 4° Nlo se consideram beneficias tributários:
as desonerações tributárias das indenizaçlles
compensatórias que não resultem em aumento de disponibilidade econõmica
para o contribuinte:

O Congresso Nacional dec:reta:

Art. 1° Os demonstrativos de que trata o anigo 16S. § 6°~ da
Constituição Federal. serão elaborados anualmente e apresentados com~
infonnações complementares ao projeto de lei orçamentária anual enviado
ao Congresso Nacional

H - as desonerações tributárias que objetivem viabilizar a
realização de detenninada operaçilo económica~
lll - as desonerações tributárias de bens ou serviços cuJo
usuário final ~j;t a União e o conjunto dos Estados c Municipios:
IV- as desoncrações·tributárias que afendam &·reciproCidade·
·

de tratamento entre o Brasil e outros países~
§ 1c

A elaboração dos demonstrativos obedecerá a

regmnalização dos beneficias, díscriminados Scgwldo as suas finaJiPades c
de acordo com a classificação fyn~ional_~programãtica adotada no orçamento
fiscal e da seguridade social.

§

zo

§ 5" Integram o rol de beneficias tributários as iicnl;i!Cs:
anistias e remissões tributárias que resultem em perda potencial de
an:e<:adaç:lo.

..._,·
As estimativas dos

beneficias serão revisadas

periodicamente.

Acompanharão os demonstrativos quadros analíticos
comparando as estimativas dos beneficias para cada exercicio orçamentário
com aquelas efctuadas para os dois Ultimas exercícios orçamentários
precedentes, bem como comparando os valores estimados a cada exercício
com os valores provavelmente realizados, calculados com base na revis4o
prevtsta no paragrafo anterior.

§ 3°

d~~~

§ 6° Acompanharão o demonstrativo citado no caput
- artigo a C."(posição da metodologia empregada na sua elaboração, tomandose por base os conceitos definidos nesta Lei, bem como a discriminação
individual dos dispositivos legais desoneradores de tributos e contribuições
sociais que não forem enquadrados como beneficias nibutários, com a
indicação suscinta e individualizada da razão deste tratamento.

Art. 3° Para efeito da elabornção do demonstrativo de
beneficias financeiros e crediticios entende·se como:
I - beneficies financeiros as subvenções sociais e c:conôniU:as;

§ 4° O quadros de que trata o parãgrafo anterior ser.lo
acompanhado~ de. anãhse sucinta. contendo a~ explicações sobre as
vanaçóes stgmficauvas observadas entte as es1imat1vas anuais e o valores
provavelmente realizados dos beneficias, bem como sobre a evolução
prova.v~lmente ocomda ~os diver:sos itens de beneficias nos três últimos
e:o<erclctos. a pan1r da reVJsão preVIsta no parâgrafo 2°.

§ 5° A anâ.lise da evolução dos beneficias referida no
paragrafo precedente sera mcorporada gradalivamente. a partir da preslação
de contas do exerctcio de 1997

os subsidias financeiros e os desembolsos de recursos. a fundo perdido
efetuados por órgãos da administraç~o direta e indireta da União, inclusiVe

seus Fundos.
U - beneficias creditícios a dispensa de taxas de serviços,
comissões e de outros ônus de qualquer natureza. nonnalmente cobrado_s em
operações de emprCstimos e financiamentos. bem como a dispensa total ou
parcial de taxa de juros incidente sobre as referidas operações e
assemeU13das. ccmcedidos por órgãos da admmistração direta e indireta da
União. inclusive seus Fundos.

§ 1° Incluem~se como beneficias
~~dº-s _g)~_Q__@jetivq_de egY;ti_L~ taxas de

do inciso II os desembolsos
juros
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,
§ 2c Nos c::tsos referidos no inciso II em que for impossivel
1dent1ficar o quamum de dispensa dos encargos de JUros em relação aOs
J_u~s cobrados em mercado, par~ operação semelhante. s!!'rá utilizado como

!

tnd1cador deste a ta"Xa refen:nctal do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodta.- SELIC para titulas federais. acumulada mensalmente

§ 3° Acompanhará o demonstrativo referido neste anigo a
exposição da metodologia empregada na sua elaboração.
Art. 4° A elaboração dos demonstrativos de que trala esta lei
será realizada pela Secretaria da Receita Federal do Ministéno da Fazenda,

pela Secretaria de Previdência Social dç Ministério da Pr~d~ncia,_ e
Assistência Social e pela Secretaria do T escuro Naci~~ai. ~O ~bi_iO_ d3Ssuas respectivas atribuições institucionais, ou pelos órgãos que venham
sucedê-Ias no exercido de tais atribuições.

§ 1° Os órgãos discriminados no caput deste artigo deverão
envtar os respectivos demonstrativos ao Órgão Central do sistema de
orçamentos do Poder Executivo. na meSma data de envio das propostas
orçament:irias setonais.
§ 2° Os órgãos e entidades produtores das estatitisc~
prímânas. que strvam de base para a elaboração das estimativas. bem como
dos valores que mtegram os demonstrativos, deverão encaminhar aos ón:!ãos
discriminados no r.:aput deste artigo as infonnações requeridas. no praia e
forma que vierem a ser estabelecidos por cada um deles, mediante instrução
nonnattva.

Art. se Fica o Poder Executivo autorizado a expedir instruções
complementares :i e:'l:ecução desta Lei.

propósito, quando do exame da Lei de Diretrizes Orçamentárias para .1996
(LD0/96). foi acolhida pela relataria emenda parlamentar que detenninava a
elaboração dos referidos demonstrativos~ na sanção do projeto. porem. o
disposnn·,... correspondente foi vetado pelo Poder Executivo

4.
A razão para a elaboração de tais demonstrativos. e que
motivou a inclusão do comando constitucional por pane dos parlamentares
_ç~titl,!inte~. ~~o~~ na_ nece~idaded~_m~cráti~a de~ Co?gr~o ~~cional
saber como estão sendo -distilbuldos=re-giOn3lilieiliera!S 6enefici0s e-quais os
segmentos que estão sendo contemplados com os favores do Estado.
Partículannente, para se saber com precisão o montante de recursos pUblicas
destinadas a detenninado setor ou região, e insuficiente olhar as dotações
------orçamentârias. por função programática. contidas no orçamento. Faz-se
necessário, também. saber o quanto de beneficio tributaria, financeiro e
crediticio foi alocado para o setor ou região em análise. de modo a se ter
umi-VlsãC,-cOosolldãda -do-tolãl de recursos envolvidos. AJetn disso. destacase que somente a partir da elaboração do DBT foi possível derrubar o mito
de que as regiões de menor de desenvolvimento eram as que absorv1am a
maior pane dos beneficias tributarias concedidos; na verdade, a maior
beneficiária dessa politica e a região Sudeste com 57 ,8%, seguida da Nane
-com 15,7%. da Sul cum 11,6%. da Nordeste com 10,4% e da Centro-Oeste
com 4,5%. A introdução da obrigatonedade de elaboração do DBT~ alêm da
~o__ d~ !ll~rit()_apqntada, <l:POiou~se t3I!1~ém na experiência dos paises
-gastoStn6ufiiõoS' (taxdesenvolvidos em clãboiir -·~rçarilentõ
expendrturr:s hudgel) para ser avaliado em conjunto com o orçamento anual
-normal.

--ae

Em que pesem os esforços desenvolvidos pela Secretaria da
Receita Federal, por meio de sua Coordenação-Geral do Sistema de
Arrecadação, na elaboração do DBT, o fato é que a feitura desse documento
vem _apresentando sérios problemas, tanto na fonna de apresentação como
de natureza conceituai.

5.

Art. 6° O Tribunal de Contas da Uni.io, no âmbito de suas
atribuições msntuc1ona1S, fiscalizará o cumprimento •·11 disposto nesta Lei.
Na forma de apresentação. esse documento;- ãindã- ·que
regionalizado. tem mostrado apenas o .. efeito sobre as receitas··. indicando o
percentual de representatividade dos beneficias rriburârios com relação à
receita esttmada nos diversos tributos e ao Produto Interno Bruto (PIB). O
"'efeito sobre as despesas", que mdicaria as funções ou programas que os
beneficias objerivaram estimular, tem sido negligenciado. Por essa razão, foi
introduzido no Projeto de Lei a obrigatoriedade de os beneficias serem
classificados de acordo com a classificação funcional-programática, de
modo a possibilitar uma visão consolidada da destinação dos recursos
públicos.

6.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

Segw1do o paragrafo 6Q, do anigo 165, da Constituição Federal.
o Poder Executivo deve elaborar demonslrativo regionalizado do efeito.
sobre as rece1tas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões,
subsidias e benefictos de natureza tributâria:. financeira e crediticia, o_qlW_
deve acompanhar o proJeto de le1 on;:amentciria anua!.

A redação do citado dispositivo e de algum modo redundante,
p01s, alêm de beneficias tributários. fala também em demonstrativo de
Isenções. amsnas e remissões, os quais podem clarameme ser entendidos
como um subconJunto de beneficias tributârios. O mesmo ocorre com
subsidias tinance1ros que seriam igualmente um subconjunto de beneficias
fínance1ros. Em função disso. no projeto de le1 anexo o tema é tratado sob a
termmologm geral de beneficias, tomando-se o cuidado de est_abelecer
disposittvos que façam a compatibilização dos diferentes estimulas.
2.

3.
O atendimento do menc1onado dispositivo constitucional vem
sendo cumpndo apenas parcialmente e de forma preccina pelo Poder
ExecutiVO. A:;s1m, a pamr do proJeto de lei orçamentana de 1990, esse
Poder tem envmdo como mfonnaçâo complementar. geralmente como anexo
a Mensagem que encammha o projeto, apenas o Demonstrauvo de
Beneficms Tribut3nos (DBT). Os demms dc:monstrattvos. referentes a
benefic10s tínance1ros e credtticJOs, ate t'loJe não foram elaborados. A

7.
No campo conceituai a questão ê mais complicada. Isto porque
- iúãfefa de eb:tboração de um demonstrativo de beneficies tnbutârios. além
de examinar se- a perdarecursos- -é - efetiva. abrange a feitura de
estimativas dos valores dos beneficias tribut3nos envolvidos. assentada na
fonnulaçào de hipóteses sobre o comportamento d:JS variciveis que
respondem pela magnitude das referidas estimauvas. Isto. de certo modo. e
mais difícil do que ssmple.srrieme Cstimar os montantes de receilas. po1s o rol
de hipóteses de trabalho considerado e muito mais amplo

ae

8.
Como· é de conhecimento, o conceito de beneficio tnbutario
- --envolve a idéia de perda de arrecadação. ou de renUncia de receita. e e um
assunto que tem gerado muna polêrnica. mclusive em nível internacional Os
EUA. por exemplo. têm dois orgamsmos cujo entendimento do que seja
gasto tnbutano e distinto: a lista de beneficias tributários oferecida pelo
Depanamento do Tesouro. baseada no conceito de legislação de referência.
ê sempre bem menor do que aquela elaborada pela Jomt C·r,mmrrtt:e m1
Taxacum do Congresso daquele País, baseada no conceito de imposto de
renda normal

--É -furui:WtCntal que haja uma concettuaçâo finne e un~fonne
9.
·
"b · ·
d as razot:s. A
sobre o, que se entende como beneficto tn utano, por u
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primeira. porque as csumativas feitas podem dar a,:, legislador uma visão
distorcida, e geralmente superd1mensionada, do potencial de recena
dispensado por essas excepctonalidades. podendo induzi-lo a erro na
formulação de politica. Isto é particularmente importante quando se pensa
em eliminar beneficias para gerar aumento de arrecadação. objetivando
cobrir insuficiências de recursos orçamentários (o montante de _benefiçjo~
rributanos estimados no DBT para 1996 alcança 3,22% do PIB, sib'11ificando
uma renUncia de recursos da ordem de R$ 22,5 bintões, a preços médios de
1996)
A segunda. porque e necessário que todos falemos a mesma
linguagem, s.ob pena de não haver entendimento racional sobre a matéria.

10.
A inconsistência conceituai gera inadequações, como. por
exemplo. a isenção do Imposto Sobre Produtos lndust~alizados (IPI) na
aquisição de material bélico pelas forças armadas. conttda no DBT como
beneficio tnburario. Ora, neste caso. os sujeitos ativo e passivo (efetivo) ~a
obrigação tributária são o próprio Governo Federal; logo, como não bavena
perda de receita. pois o que erura como receita de um lado sai do outro
como desembolso, não havena como se falar em beneficio tnbu_tâno_,:_ ': ____
rigor, essa isenção, paradoxalmente. dâ ganho. e não perda, de recu~s. P.ar~
a União. Isto porque a alternativa de cobrança do Imposto a levana d1V1d1r
parte da arrecadaçào com os Estados e Munic1pios. alêm de t~r _que ~c-~_
com o tnbuto embutido no preço do bem adqUirido
11.
Outro problema nessa linha. e t<J.mbém e:'Cistente no DBT. e a
e:'Cclusão da base de cilculo da COFINSJPIS da receita gerada pela
colocação de titulas pUblicos, Como o momante dessas contribuiçQe$. se
cobrado. acabana aumemando a taxa de juros pela chamada cunha fiscal. o
que o Governo arreCadasse de um lado iria dispender do outro pelo aumento
das despesas com juros; logo, essa também é uma isenção que não geraria
beneficio tribulitria. Tambem não gerana beneficio tributaria. contrariamente
ao entendido no DBT, a não tnbutação de valores recebídos a titulo de
diárias, de vez que e uma indenização de g:as1os feitos pelo servidor. não
aument<~ndo a sua disponibilidade econõmica. O mesmo ocorreria com os
gastos realizados para o exerci cio da função profissional ou com a dedução,
no àmbtto das pessoas juridicas. de despesas de depreciação. ainda que
acelerada

12.
Jã a isenção para mdenizaçào traballr :a, embora mentóna.
gera beneficto tnbut3no. porque escapa da legiSJ.J.çàO de referência do
tributo e aumenta a disponibilidade econõrnica do contnbuinte. A dedução
por gastos com educação e saUde também resultaria em beneficio tnbutário
porque e utilizada por um grupo restrito de contribuimes. A dedução da
contribuição da . previdência soc1al compulsória. por sua vez. não sena
considerada geradora de beneficio aributario. por duas razões: alcança
md1stintame:nte todos os contnbumtes e reduz a renda dtsponivel. Porem. a
dedução para prevtdência complementar particular gerana um beneficia
tnbutano porque não reduzina a dtspombilidade econõmica do contnbumte.
com tudo se passando como se fosse uma aplicação financeua de sua parte.

13.
Na situação dos tnbutos md1retos a classtficação não e menos
comphcada. Nesse caso. dentro da conce1tuação empregada. os maneJOS de
aliquotas não provocanam benefictos tnbutaríos porque se ali quota mudou e
porque mudou o emendtmento do legislador com relação a tnbutaçào de um
bem (nos casos dos 1mpostos mdm:tos} ou de uma classe de contribuintes (
nos casos dos impostos direros1. ou seja são mudanças na le~islação de
referêncm do tnbuto e que afetam todos os individuas mdisttntamenre_ AIC:m
disso. no caso dos tnbutos indtretos. snuaçõcs hã cm qlle a rcduçà_o da
aliquota de um bem. que mio a zero. podena provncar aumemo. e não
damamução d:t arrecadação fiscaL devtdo ao fenômeno da elasttcidade-preço
da demanda As desonerações objetavas. quatsqm::r que sejam suas formas
tzsençóes. nào-mcKic!nctas. etc l. ou ::;cJa. nquelas confendas a produ10s. !Cm
ú mesrno efe1t0 de uma reduç:lo de aliquot:ts e tambCm n:iu produzmam
beneth:tos tnbut;mos H as clesonerações concedtdo.s a ba!::!ag:em de
passagetros que Vlíl.Jam ao cxtenor. a menos que cstabdcctdas por acordos
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de reciproctdade lnternacJqtlai, geram beneijcios tributârios porque
beneficiam !,'Tllpo restrito de contnbuintes. Também por beneficiar
especificamente uma reb>iâo. os estimulos ao desenvolvimento da Zona
Franca de Manaus são enquadrados como beneficias tributarias.

14.

j tributarias

De outro lado, não devem ser considerados beneficies
desonerações cujo objetivo ê viabilizar a realização de

35

detenninada Operação e..:onêmica. Este é particularmente O caso dos
..incentivas·· às exportações que, a próposito, aS~ vem acertadamente não
enquadrando r::omo beneficio tributaria. Com efeito, como nenhum País
exerce atividade monopolistica que lhe dê o poder de exportar tributos.
admite-se que, se houver a cobrança de tributos~ a exportação fica gravosa e
a operação não se realiza. No caso de produtos primários.. como geralmente
o preço é dado ao exportador peio mercado internacional~ a cobrança de
tributos diminuiria a sua margem de lucro e, a médio prazo, ele seria forçado
a mudar de atividade. No caso de produtos industriaJizados, a cobrança de
tributos encareceria o preço do produto e. diante da competividad~
__ _ internacional. o exportador também seria forçado a se retirar da anvidade. E
de se notar que. mesmo no caso em que a produlividade do exportador de
produtos mdustrializados seja maior do que as dos concorrentes, suficiente
---até_mesmo para absorver. no curto prazo. o tributo cobrado. a media prazo
essa vantagem desapareceria, diante do elevada rapidez na disseminação do
conhecimento tecnólogico entre as nações.

15.
Essas considerayões levam a conclusão que o conceito de
benefiCiõ tr'ibufáiiO é -iiiri - COnceitO -pnm.ordfalrriéhte -ligado -a j)rcipõslto
econômico-orçamentirio, sendo de menor relevância o tipo juridico da
decisão legal que instituiu a desoneração (não-incidência constitucional.
isenção. etc.). Em razão disso, como ainda não temos na legislação
brasileira nenhuma orientação sobre a matéria. procuramos basear a
cOnceítuação ora proposta na experiência do Tesouro none-amencano,
apenas adaptando-a ã realidade brasileira. visto que nos EUA o orçamento
de gasto tributário envolve apenas os impostos diretos, e, em especial • o
Imposto de Renda. Em nosso Pais incluímos também os tributos mdiretos.
tanto pela característica de nossa legislação. como pelo peso que tais
mcidências tém na arrecadação global. De resto, como compleme111o
metodológico \.'ÍSando ã. clareza cJassificatóna. estabelece•Se 3
obrigatonedade de serem listados os dispostlivos desoneradores de tributos
e que não venham a ser enquadrados como benefictos tributarias. com a
indicação sucinta das razões parn esse procedimento.
16.
Embora o texto constitucional não se refira, explicüameme. às
contribuições sociais sobre a folha de pagamentos. também introduzimos a
obrigatoncdade de apresentação de demonstrativo para essas incidênciaS.
tanto pela rcpresentati ..idade em termos de financiamento da segurid<tde
social, como pela necessidade de se ter um quadro geral das desonerações
fiscais de obrigações compulsórias que geram renUncia de arrecadação.

Relativamente aos demonstrattvos de beneficias crediticios e
17.
financeiros é importante que reflitam todas as concessões efetuadas pelo
pOder público. seja através dos orçamentos. seja por meiO de fundos de
financiamento. para se ter uma visão transparente e consolidada da
distribuição desses beneficias. A utilização da taxa de juros SELIC, cama
referencial de apuração de subsídios do custo do dinheiro, prende-se ao rato
de que hoje esse mdicador ê empregado oficialmente para medir o custo a
que incorrem os contribuinte se pagarem os tributos com atraso e porque
esse ê o cuslo em que mcorre o Governo para se financiar junto 30 merc<J.do

18.
Objetivando perm111r uma efetiva a'<aliação tempoml dos
montantes dos recursos envolvidos. foi mcluida a obngatonedade di.! se
apresentar quadro que posstbilite vJsualisar as vanações entre as estunatlvns
anualmente realizadas para os beneficias. bem como os montantes
provavelmente observados para cada um deles. A referência de
"provavehnetue". ao mves de .. efetJvameme ... prende-se ao fato de que em

278

ANAIS DOSENADOEEDERAL

algumas situações não se dispõe de wn registro contãbil claro que indique o
montante de beneficio ocorrido. mas tão somente de uma atualização de sua
base de cálculo. Exemplo disso~ é a isenção de IPI para as saídas de
produtos indllStriais da Zona Franca de Manaus onde~ no DBT que
acompanha o orçamento anual, estima-se wn 1nontante para tais openições
e, sobre elas. aplica-se as aliquotas nominais do tributo: o beneficio
provavelmente oconido somente será obtido após o fim do exercicío.
quando se tem o valor efetivamente fawrado e sobre o qual tambê:m ser3
feito uma estimativa com base nas mesmas alíquotas, visro que não se
dispõe. como no caso das saídas tributadas. de nota fiscal identificando o
valor do imposto calculado e contabilizado em separado. Por último, de
forma a pennitir que o Poder Executivo se ajuste operacionalmente âs novas
demandas de infonnações contidas no Projeto. é previsto que a apresentação
dos valores provavelmente realizados em exercícios anteriores seja
completada gradualmente, a panir da prestação de contas de 1997 ( é de se
lembrar que, por exemplo. no caso do Imposto de Renda. as informações do
exercício T~l na prática somente estão disponíveis- se o processamento
correr bem - no e~ercicio T+I, de vez que as declarações são apresentadas
em abril do ano To e processadas atê o restante deste exercicio}.

l9.
Concluindo. diante da imponância dos demonstrativos em
anâlise, tanto para a formulação de políticas públicas. como para o exercido
integral da prerrogativa do Congresso Nacional em fiscalizar e controlar o
processo orçamentário, apelo aos colegas parlàmentares para que apóiem o
presente Projeto de Lei que, sem dúvida. possibilitara substancial
aprimoramento na transparCncia alocariva dos recursos gove::namentais e.
sobretudo, conferirá efetividade plena 3 detenninação contida no § 6°, do
art. 165, do texto constirucíonal

Saia das Sessões.jO de a

L.!

de 1996.

,....-::::

'-"""- \..........)
Senador Edison Lobão

LEGISLAÇÃO GrTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃOII
Dos Orçamentos

Art 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo

para as relativas aos programas de duração continuada.
§ .2º- A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as 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.fomento.

§ 32- O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária
§ 42 Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual
e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 52 A lei orçamentária anual compreenderá:
1- o orçamento fiscal referente aos Poderes da
.· União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas peio poder público;
11 - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente. detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
111 - 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.
§ ~ O projeto de lei orçamen~ria será acompanhado de demonstrativo regionalizado do_ efe1t~,
sobre as receitas e despesas, decorrente de tsençoes, anistias, remissões. subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.

estabelecerão:

I - o plano plunanual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 12 A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de fonna regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e

§ 7Q Os orçamentos previstos no § 52, I e 1!,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual. terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

(Á Comissão de Assuntos Econômicos - decisão-terminativa.)
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Ata da 76!! Sessão não Deliberativa
em 9 de junho de 1997
~

Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!! Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Rona/do Cunha Lima
Carlos Patrocínio, Epitácio Cafeteira, Osmar Dias e Romero Jucá
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Iº Secretário em exercício, Senador Osmar Dias, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N2

305/97, de 21 de maio último, do Ministro de
Estado dos Transportes, encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº 223, de 1997,
do Senador Freitas Neto.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O
expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 104, DE 1997
Fixa prazo para prestação de informações requeridas aos órgãos, nos termos do item XXXIII, do arL &!, da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 As informações solicitadas aos órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, da administração direta, indireta, fundacionais e entidades
paraestatais, nos termos do item XXXIII, do art. 52 ,
da Constituição Federal, deverão ser atendidos no
prazo de trinta dias, prorrogável por mais trinta, se

º

acaso demandarem pesquisas mais apuradas, ou
quando se tratarem de informações referentes a
obras de engenharia.
Art. 22 Incorre em crime de responsabilidade, a
autoridade administrativa que não prestar as informações dentro do prazo previsto no art. 12 , ficando
sujeito a pena de perda da função pública, e a processo e julgamento previstos na Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950.
Art. 32 A recusa do recibo do pedido de informação, bem como o seu não-atendimento, ou a
prestação de informação incorreta constituirão abuso
de poder.
Art. 42 As informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado são excluídas da
obrigatoriedade de atendimento de que trata o art. 1º
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
E:rt,ado pela Constituição Federal,
..~o de obter da. administração, em
o direno c ·.
todos os seus níveis, informações de interesse particular ou coletivo, não vem sendo respeitado, o que
dificulta a transparência inerente aos atos praticados
pelo Poder Público, através dos seus agentes, fazendo com que o cidadão comum não tenha acesso, a
dados referentes, principalmente, à correta e ilibada
aplicação dos recursos advíndos do bolso do contriBuinte, já não penalizado pela pesada carga tributária
que lhe é imposta pelos vários níveis de governo.
Não como negar que o dispositivo constitucional em tela seria auto-aplicável, não fosse a própria
exigência de que lei ordinária fixasse o prazo de
prestação das informações ali previstas.
Ê exatameme-esse aspecto regulamentador que o
presente projeto se propõe, prevendo em seu art 1º,
que o prazo será de trinta dias, prorrogável por igual período, nos casos mais complexos, inclusive as informações referentes a obras de engenharia.
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Reza, também, a proposição (arts. 22 e 32 ) que
incorre em crime de responsabilidade, além da prática de abuso de poder, o agente público que rião fornecer ao requerente as informações solicitadas ou
que as fornecerem de modo incorreto.
Finalmente, em seu art. 42 , exclui da obrigatoriedade de atendimento, as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, repetindo-se vedação expressa do item XXXIII, do art. 52 ,
da Carta, que ora se pretende regulamentar.
No momento em que se aprova a possibilidade
da reeleição para todos os níveis do Poder Executivo, é de fundamental importância que as informações da administração pública se tomem cristalinas e
disponíveis à toda sociedade, como forma, inclusive,
de controle de abusos e utilização da máquina administrativa no processo eleitoral. A proposta prevê,
portanto, a ampliação do controle da sociedade sobre o poder público, através da divulgação de informações, bem como tem o condão de ser, também,
um instrumento inibidor do abuso do poder público
nas futuras eleições.
Eis, então, projeto de lei que tenho a honra de
submeter à consideração dos meus ilustres pares.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1997.- Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleüvos
Art. 5 2 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito á vida à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:

.................................................................................................
XXXIII -todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;

.............................................................................................
••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N2 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os processos de responsabilidade e regula o respectivo processo de
julgamento.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O
projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercíco, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:
OFÍCIO

N2

952-L-PFL-C/97
Brasília, 5 de junho de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Manoel Castro deixa de fazer parte, como Membro
Trtular e Presidente, da Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória n2 1.569-2, de 23
de maio de 1997, que "Estabelece multa em operações de importação e dá outras providências:
Indico para a referida vaga o Deputado Paulo
Gouvêa.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) Será feita a substituição solicitada nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A
Presidência recebeu a Mensagem n2 106, de 1997
(n• 649/97, na origem), de 6 do corrente, através da
qual o Presidente da República encaminha, nos termos do art. 52 da Constituição Federal, contratos celebrados entre a União e o Estado de São Paulo, no
âmbito do Programa dEl Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.
A matéria, anexada ao processado do Projeto
de Resolução n2 140, de 1996, vai à Comissão de
Assuntos Econõmicos, que terá o prazo de 15 dias,
para sua apreciação, nos termos da Resolução n2
70, de 1995, com a redação dada pela Resolução n2
12, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
ordinária de amanhã será dedicado a homenagear o
quarto centenário do falecimento do beato Padre
José de Anchieta, de acordo com os requerimentos
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n2 s 1.152, de 1996, e 349, de 1997, de autoria do
Senador José lgnácio Ferreira e outros Senadores.
Esclarece ainda que continuam abertas as incrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Aicântara. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tomamos conhecimento, nesse final de semana, da matéria publicada na revista lstoÉ, sob o título 'Selva verde-oliva",
que relata que o governo dos Estados Unidos estaria
preparando e treinando uma tropa especializada em
combate em florestas, no sentido de proteger e atuar
na selva amazónica.
De acordo com a matéria, na quarta-feira, 4 de
junho, a tenente da Marinha americana, Jane Campbell, porta-voz do Comando Sul dos Estados Unidos,
sediado no Panamá, anunciou que os Estados Unidos já têm pronta uma força de elite para 'guardar a
floresta amazónica', denominada Grupo Verde.
O brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla, Ministro do
Superior Tribunal Militar, declarou à revista que "a
Amazônia, como território brasileiro, tem que ser devidamente respeitada por estrangeiros•. E o embaixador Paulo Tarso Recha de Lima declarou que 'o
Brasil continua com sua posição de que não necessita de tutela na preservação de seu território".
Sr. Presidente, estamos encaminhando à Mesa
um requerimento de informações ao Ministério do
Exército e também ao Ministério das Relações Exteriores, para saber, em primeiro lugar, se o Governo
brasileiro tem conhecimento dessa tropa que está
sendo formada pelo exército americano para proteger a Amazônia; em segundo lugar, para saber se
militares brasileiros conversaram e atuaram em conjunto para a formação dessa tropa; e, em terceiro lugar, qual a posjção do Governo brasileiro, do ltamaraty, sobre a matéria que se tomou pública com as
declarações da tenente da Marinha americana.
Queremos registrar, Sr. Presidente, que a
Amazônia tem sido palco de muitas declarações, de
muitas movimentações, de entidades organizadas,
de governos estrangeiros. É importante que o Governo brasileiro tome uma posição no sentido de
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pelo menos repudiar qualquer intenção de qualquer
governo de atuar na preservação da Amazônia em
território brasileiro.
A Amazônia brasileira é brasileira. O Governo
brasileiro, especialmente o povo da Amazônia, tem
condições de resguardar os interesses e a condição
ambiental da Amazônia brasileira; portanto, essa intenção do Governo americano é no mínimo descabida no tocante à implementação dessa tropa.
Gostaria de registrar a minha preocupação
quanto a essa matéria e espero que o Governo brasileiro tome as medidas necessárias no sentido de
rechaçar iniciativas como essa.
Eu gostaria também, Sr. Presidente, que constasse do meu pronunciamento a matéria publicada
na revista lstoÉ desta semana, que tem como título
'Selva verde-oliva". Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Diplomacia

SELVA VERDE-OLIVA
Militares e diplomatas brasileiros criticam tropa dos EUA
formada para "defender a floresta amazõnica"

Hélio Contrelras e Osmar Freitas Jr.,
de Nova York
A notícia caiu como uma bomba nos circulas militares e di·
plomáticos brasileiros. Na ouar:a-feira 4. a tenente da Marinha
americana Jane Campbell, porta-voz do Comando Sul dos EUA,
sediado no Panamá. anunciou qce Tio Sam já tem pronta uma
força de elite para •guardar a floresta amazõnica", denominada
Grupo Verde. •o envio de tropa estrangeira para a Amazônia com
a finalidade de proteger a floresta seria uma violação da nossa
soberania A Amazônia como territôrio brasileiro, tem que ser devidamente respeitada por estrangeiros•. declarou a lstoE o brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla. Ministro do Superior Tribunal Militar e
um dos líderes da corrente nacionalista nas Forças Armadas. •A
floresta amazônica está sendo preservada pelo Brasil e não necessitamos de ajuda militar para essa preservação", acrescentou
Ferolla
O assunto da chamada tropa verde, na verdade, não é
novo. Fontes do govemo dos EUA dizem que a formação desses
soldados começou há quatro anos e já foi motivo de conversa en·
tre militares brasileiros e americanos. "Nós concordamos em conversar sobre essas tropas. Mas sempre mantendo que o Brasil
não admite presença militar estrangeira guardando seu território.
Essa tropa ecológica poderia até ser recebida como convidada.
Mas o Brasil continua afirmando que não precisa ser ensinado sobre como proteger suas riquezas e interesses". disse a lstoÉ uma
fonte do ltamaraty. Oficialmente, entretanto, a reação do governo
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brasilsiro foi bem mais amena: 'Não acho que essas tenham
sido as palavras exalas do subsecretário Timothy Wirth', decla-

teve a Idéia de fazer os chamados 'Parques Nacionais'_ Seriam

rou em Washington o embaixador Paulo Tarso Flecha de Uma.

intemacional cuidaria da preservação e da integridade do território. Um primeiro parque seria numa área de fronteira entre

'No entanto, o Brasil continua com sua posição de que não ne-

áreas de floresta. principalmente na Amazônia, onde uma força

cessita de tutela na preservação de seu território'.

Venezuela e Colômbia e que está sob litígio. 'O problema é

O ãnimo do Comando Sul pela tropa verde foi esvaziado já
no dia seguinte ao anúncio oficial. Procurada por lstoÉ, a tenente
Campbell informou que não poderia dar declarações. 'Este é um

que essa mesma área é riquíssima em petróleo', diz uma

assunto do Departamento de Estado. Minhas ordens são para di-

oito parques florestais guardados por forças internacionais.

fonte diplomática. Outro parque estaria localizado no Brasil.
'Existem planos confidenciais para possíveis instalações de

rigir os interessados nesse assunto para o subsecretário Timothy

Pelo menos um deles fica na Amazônia', garantiu a lstoÉ uma

Wirth', desconversou. Perguntada sobre a possibilidade de uma

fonte do Pentágono.

visita aos campos de treinamento dessa tropa, a porta-voz do Co-

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Epitacio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
OsmarDias.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) -Concedo
a palavra, por 20 minutos, ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, a praxe
da demissão dos servidores nos revezamentos políticos vem desde o lmpéljo. Quando da ascensão ao
poder, a exigência da demissão dos adversários e
da nomeação dos correligionários é caprichosamente adotada em todos os governos.
O Brasil jamais fugiu dessa regra. A Constituição de 1934 implantou a estabilidade, como conquista do servidor e prestígio da função pública, que
passou a ser mais confiável, independente e dignificada.
Daí a instituição da "estabilidade" como fonna
de evitar-se as famosas "derrubadas', responsáveis
pela desestruturação da vida do servidor e altamente
prejudiciais ao servidor público. Se é certo que o servidor adquiriu esse direito, paralelamente contraiu
obrigações bem definidas.
No regime da estabilidade, o servidor é apenas
estável. Não é vitalício. Não se eterniza no cargo,
mas está seguro nele. Sujeita-se ao regime disciplinar que implica punições de várias naturezas, arrolando inúmeros casos de sanções demissionárias. A
própria Consolidação das Leis do Trabalho prevê
mais de dez casos de dispensa por justa causa.
Temos visto propagandas governamentais que
procuram reforçar e fixar a imagem de que todo servidor público é, por princípio, relapso e irresponsável, escudando-se na estabilidade para fugir de possíveis punições ..
Os funcionários são vistos como um estorvo
para o Estado, esquecendo-se de que eles repre-

mando Sul foi evasiva: 'Mande um requerimento, vou ver o que
se pode fazer. T anho que consultar o comando que ainda não

mudou completamente do Panamá para Miami. Em todo caso,
acho dificil que possa ser conseguido'.
O mais estranho é que vários correspondentes de publicações latino-americanas, inclusive brasileiras, já fizeram a visita no
ano passado, sob a condição de que o assunto não fosse publicado. O sub-secretário Wirth estava participando de uma reunião em
Miami. Procurado por lstoÉ, sua secretária disse que iria falar sobre
o assunto com a revista. mas Wlrlh não cumpriu o prometido.
Não resta dúvida de que os militares americanos estão
muito interessados em obter informações de caráter estratégico
sobre a Amazônia. Essa interessa está inclusive, documentado.

Em um desses papéis, com o carimbo 'secreto', um general americano defende a cooperação mais intensa na região e sugere a
criação de uma esoola interamericana na região. A proposta foi
recusada pelo governo brasileiro.
Tentativas também foram feitas pela Marinha dos EUA

para a realização de exercícios conjuntos na Amazônia. Um oficial brasileiro impediu que fosse tirada a cópia de um documento
no qual a proposla é feita. O documento estava em sua mesa na
seXIa-feira 6, no Rio de Janeiro. Mas o almirante Hemani Fortuna,
da Escola de Guerra Naval. confirma a sugestão: 'O almirante
Kelso, ex-romandante de Operações Navais dos EUA, nos fez
essa proposta. Expliquei a ele que a operação conjunta não seria
conveniente na Amazônia'.
Mas o que provocou maJor irritação nos militares brasileiros foi o texto assinado pelo presidente Bill Clinton, com previsão
sobre o uso das Forças Armadas americanas em 199511996 e renovado para o atual período. Nele, Clinton endossa a estratégia
de que a 'Força Aérea deve estar preparada para intervir em
qualquer parte do mundo em que os EUA têm interesses'. Com
base nesse documento, o brigadeiro Murilo Santos, presidente do
Conselho Deliberativo do Clube da Aeronáutica, acusa os EUA de
quererem ser o xerife do planeta. Segundo essa análise, por ser a
única região em que os americanos ainda não fizeram demonstrações de poder, a Amazônia é considerada objeto de seus interesses futuros.
E não é só. Já foi dito em diversas publicações e em declarações de autoridades do governo americano que o Pentágono
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~ ?~tam 3 t.ase .--::..; ::; ~-us~entá:.:~!o ~: :· ~.J;:r.:.:..)_ :::;~Jrr;:::-á~

::c. ~ : ,;el.! ~·.:~"3-H-.c :::ue ,;c;_::.,. e__a _c;_J.q;,~. ~a -;over:-:a.-~ .s:·.:::.i. : ..::-n s:es. ·:: .:-e-3C3.!5Gs su-p::-:-:7;-s-s- s:m;Jiss~--~
- s:.:e 2:~:~~-:-:t:lr.?-.2~--;-:D-:.s_. __ :::a.t€::185. ··ão .::::!!segL:!.;.
~·~--;-: -:::br::· :·:-da 2: axterts-ãc ~--:-:~ -:;1.:1S :-:.·.nas tie ·traba···,o.
:::lessa:ts-s-7 qt.:e o ser:·icor púb[;cc é governo
;;err:1anente. ~~ãv pode ser j:)guete de goverr.sr:tes
:Jol!t!carr:ente viciados. rJão hã dúvidas de aue exis~em maus ~e:rvidores. O aua não se cede é t:)rnar
2x:::sções regra geral. Estas poderr.. s devem, ser

i'.Hjadas.
Não ;::rocedem. portanto. as

~azões

do Gover-

~'J ::ara 2. :1uebra Ca estabilidade. ;::eis ete ·-já -ccnta
:-::--:: :~strur:entos oara pu r. ir .:>s ~aus ::er-..-idores
~xe~marr:;snte,

sem preclsar abolir .-: gstabHidade.
..... ::r'.:'umerr:::: gover;:ameiltai de :JU& ::. es:a_t}i::.Ce.de_
~rateqe um mau s3rvidor á. falacioso . .E!a peje ser
:emltk1o s:m, mas .pcr..r.1otivos justos, ;nmais porcapnchos ou humores pessoais.
O que deve ser feito para sanar eventuais falhas no serviço público é uma política mais humana
e mais resoeitosa. Há que _se providenciar recursos
para a valorização do servidor. propiciando incentivos ao seu trabalho.
O luncionário precisa estar motivado, seiltircse
:Jroc!utivo e vislumbrar melhores perspectivas: Para
·1r:~o. tomam-se necessários a criação de cursos de
'Derfeic~arr;:r:to. : estabelecimento de salários C!g-~s ~ ;; 9St:oulação de carre1ras verdace!íamer:te
:;as GU::US -: ::erv1aor emoe'1r~e-se r1ara
.. ~eçar ao t:;po.
.~liaGo a. tudo isso, á imperatlvo urr.a justa apc:ent.::.dor;a oue signifique __a___ contrapartida oferecida
:·~:-r:·ssoras.

rc::a de toda uma vida voltada à prcaução e ao
~esenvolvimento do País.
Ret1rar-se a estabilidade é violar um direito ado-:J

quirido. cláusula permar.ante da C~~StÍ!L:ÇáO, € en-

cregar ao abítrio Je admmis<raaores .nconíiáveis_a
sorte, o destino e a vida de servidores. i?reten<;Le_.r
1errubá-:a é, portanto, íazer louvação ao retrocesso.
O Direito. como ensina o grande homem públi~o e jurista emérito João Mangabeira, é o equilíbrio
jas forças que se chocam. Por essa razão e outras
.nais é que, qu3ndo um Ministro de Estado propõe a
3.bolição da estabilidade, a impressão que causa é a
de ser um agente revolucionário, subvertendo a orjem estabelecida. retirando do povo uma das pou·as garantias de vida, princioalmente se for o Minis~o da Administracão.
~m min1stro de administração deveria oreocupar-se com a moralização administrativa. a rapidez
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.:...o 1:-:·..r-es .j:= a~!r e:e--~ccrao-:-,2-tfl·a Trf(OC~ncTa
- ·10 seu ·:s.rg:;, :; que v~rr1cs e um homerr. ~Ubtc:J
pteccupad-:} em-desser:ir 0 3arv1aor. airEbatanao-~re
um di:-sito aG:::uiMdo ;-:~ 63 anos. o;.: enião é U!T! ousado predado;- da Cc;~s~:::.úçãc.

Mas o comeúdo 1;r;uravei da ~...ei Fundamenrai
não se suiefla a investidas dassa natureza. A orópna
- Constitrrlvãu reage as ·.-,oiaçces cam severas sançõ-es penais e poiiticas. --~ o1rei,os e garamias lnd;v!cuais se inc:we:m er:~r= ;;.~:..;:::··..;.s clausu1as irretorr.-~a
veis. Oferec8rr1 au ;;c:rerT: & ::uercaãe t.:e- ser. ,.:O.mpliam sua atuaç&o n::;. -s,;ci-e·::íe.a'é. 5do msLrumentos
:....JEf resístg-rrc1a ;ran:c:- .:J.·:T ;-::acr:- ·~:..~:.íilltarr:-;ra:çãu- ~.::;
EStadO. Estabe!Bce-;~,· ::·.:.~:~etraS ii :i -a:rortriO~ asS6gu=-

ranao o pleno exeri:icb :::1 .:.·JacaGia.
· --so5releve~sé~aincra:.-·''ilst::utcf FlinYão-retroati0
vidade. protetor desses air6:tc:s e consagrado pelos
-pa.lses-ctviíizados. Sem 3Je. :..,-c: 1:71os o caos social
provocado-pela vomade aro1trana ·ja admlnistcaaores desequilibréldQs_ _gu pQr_gc'l_emantes irres!)onsá. _veís. A não-retroatividade da lei preserva a estabiiidade do díreito, precatanoo o cidadão de surpresas
iegisiativas ou de det:1sóes inesoeraaas oo Poder
Execut1vc.
O certo é que .·. -=·:e:~s ~ão ~- .-· ··. '""t"':::i3 ~0frer -s-trocesscs tnstitucionats~ preiudk::~a:·.: ~ ~ JL;ç.ã'J '..''..! :::.0
- povo;-nem-resignar-c;e sem urn:a :es:s::êr:c!3 :::= R!tur::
E devem ser :-esponsabl!izadas ,:.~s:::.as crh?.tu:-as s:~'T'
visão de homer11. público e da coisa púb!ic;:l.. que te.,-

tam arreba:far élreitos ci:>náu1s1ar.os depoiS de multa

!uta e sabiamente -resgu-a:raados ;>o r cláusuia pétrea
-da Constituição.
O Governo. fique certo, nãa ficará impune. Se
derrubar a estabilidade por contar com uma estrutu@_pa._rla_fllentar poderosa, o Poder Judiciário está aí,
para põr freio ao arbítrio, corrigindo a ilegalidade e
restaurando o instituto violado.
Por últímo, "a !ei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perieito e a coisa julgada", é o
que reza o mandamento do art. 5º, XXXVI, da Cons_tituição FederaL Ou o Governo respeita a Constituição ou não será respeitado.
Era o oue tinha a dizer. Sr. Presidente.
~uLaaie~QJJis.CYr$_q_gQ__$r. -~pirac10 Cafeteira, o Sr.. Osmar Dias aeixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Juca
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy._
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias.
V. Exª tem a palavra por 20 minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Paraná está
magoado e quer protestar contra uma injustiça cometida não contra uma torcida de um time de futebol, mas contra o povo do Paraná, agredido pela decisão absurda do Supencir~Triounal de Justiça Desportiva de nosso Pais: o Clube Atlético Paranaense
foi suspenso por um ano dos campeonatos oficiais,
dos torneios e dos jogos oficiais em nosso País.
Não é apenas uma torcida que lamenta essa ~
injustiça cometida pelos mP.mbros do Tribunal de
Justiça Desportiva. Não foi um time qualquer que foi
suspenso, mas um time de futebol que conquistou
no seu Estado, em 73 anos de existência, dezenove
títulos estaduais.
O Atlético Paranaense foi suspenso após uma
espetacular campanha na Segunda Divisão em
1985, quando subiu para a Primeira Divisão por ter
conquistado o título, e em 1996 ficou à frente de
muitas das grandes equipes nacionais, conquistando
o quinto lugar.
É um time de futebol, Sr. Presidente, que tem
uma das maiores torcidas do País, ao lado do seu
mais aguerrido adversário no campeonato paranaense, o Coritiba. É o time da capital do Paraná, que
tem todos os recordes de torcida em todos os campos de futebol do Estado do Paraná. Conquistando,
no campo, vitórias e pontos, ele galgou a primeira
posição na Segunda Divisão e ganhou o direito de
pertencer à Primeira Divisão de futebol do País.
O Atlético Paranaense foi fundado em 23 de
março de 1924 e é um time de tradição nacional, um
dos maiores clubes do País. Essa absurda decisão
do Superior Tribunal de Justiça é semelhante a suspendermos os trabalhos na Câmara Federal pelo
fato de dois ou três Deputados - não sei quantos terem sido acusados de corrupção, tal como aconteceu com o Presidente do Atlético, Sr. Mário Celso
Petraglia. Só porque há ladrão em um lugar, isso
não significa que aquela instituição tem que ser paralisada por um ano.
Acusaram o Presidente Mário Celso Petraglia
de ser conivente com a corrupção no futebol, como
também o estão acusando de participar de outras
maracutaias no País como, por exemplo, na CPI dos

Precatórios, na qual seu nome aparece constantemente - ele é o tesoureiro da campanha do Governador Jaime L emer, do Paraná, e, portanto, tem o
seu nome inserido em irregularidades em nosso
Pais.
Apesar de tudo isso, não é justo que os torcedores, dos mais humildes à elite, sofram pela decisão· que deveria, sim, banir do futebol os dirigentes
corruptos, mas jamais impedir que um time de futebol exerça seus direitos. E a sua torcida é a maior
prejudicada nessa história toda.
Sr. Presidente, não conheço nenhum torcedor
do Atlético Paranaense, nem meu amigo Luis Sérgio, nem os atleticanos que todos os domingos e todas as quartas-feiras à noite vão ao Joaquim Américo ou a outro estádio oficial assistir aos jogos do
AtléfiCõ;rfãõ-cónheço nenhum que concorde e que
aprovaria que o Pres1dente doAtlético comprasse o
resultado. O Atlético é grande demais para precisar
submeter-se a uma desonestidade.
No entanto, Sr. Presidente, se houve motivos
para suspender o Atlético, então por que não se
anulam também os resultados dos jogos do Atlético
e toda a Copa Brasil deste ano? Ora, se há comprovada desonestidade, então os resultados também
não valem. Se o Atlético tinha que pagar, e os outros
clubes de futebol? Será que foi só o Presidente do
Atlético que cometeu esss
· : · · -:: Atlético não o
fez. Se for ::·.:·-J.51dente do Atlético
cometeu o c:e .. ,;;. "·''" aeve ser banido mesmo, como
tinha que ser banido e como o foi. Mas um clube de
futebol com a tradição ~o Atlético não pode, a despeito de prejudicar todos os outros clubes do Paraná, ser suspenso por um ano.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Osmar Dias, estou fazendo este aparte a V. Exª, porque muitos podem entender que a reclamação de V.
Exª .é um reclamo indignado de um representante do
povo do Paraná. Mas quero dizer a V. Exª que eu,
que não tenho nenhuma ligação com o Paraná, também fiquei indignado, porque não pode haver dois
pesos e duas medidas na hora do julgamento. O
Atlético do Paraná não foi o único acusado de ter o
seu diligente má.Xlinoenvolvld() nã mstõna de suborno de árbitro, mas somente ele foi suspenso. Como
bem disse V. Exi!, o clübe não pode ser envolvido. O
dirigente pode levar desde uma suspensão até o banimento, mas o clube é a construção do amor de
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uma torcida. Devem sair indignados não apenas os
torcedores do Atlético Paranaense, mas todos os
torcedores do Paraná, porque isso aconteceu por
ser um clube do Paraná; se se tratasse de um clube
do Rio ou de São Paulo, ele não seria suspenso.
Agrediram um Estado, porque ele não está entre os
que apresentam as maiores rendas; talvez tenham
feito isso até para beneficiar outros clubes. E o pior,
Senador Osmar Dias, é que a Justiça desportiva
está intocada; não se pode recorrer das suas decisões a outros tribunais. Nós, que disputamos mandatos, lutamos na Justiça Eleitoral, mas podemos recorrer ao Supremo. Mas na Justiça desportiva a Justiça comum não pode entrar. Dessa forma, os tantos
cartolas que estão ali julgam-se os donos do esporte
deste País. Congratulo-me com V. Ex", Senador Osmar Dias. V. Exl' tem mesmo que reclamar, V. Exl'
~em i'lesmo que gritar; V. Ex" tem mesmo que lutar
para que o seu Estado seja respeitado e levado em
consideração também em matéria desportiva. Tratase da construção, sim, da juventude, do esporte, que
é importante para este País. Parabéns a V. Exl'.
Conte com a minha solidariedade em gênero, número e grau na justa reclamação que V. Ex" faz na tarde de hoje.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Epitacro Cafeteira, agradeço e incorporo o aparte de V. Exl'.
Só para comprovar que não é o choro de um
paranaense, ontem, o programa 'Cartão Verde', da
TV Educativa, fez uma pesquisa com todos os torcedores que tinham a liberdade de ligar para o programa para dizer se achavam justo ou injusto o que
havia acontecido com o Atlético Paranaense. Pois
bem, Senador Epitacio Cafeteira e Sr. Presidente, a
esmagadora maioria achou que foi injusta e absurda
a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
no País.
Não sei quem vai pagar os prejuízos que o Clube Atlético Paranaense vai sofrer neste ano de suspensão. Há o prejuízo de imagem, que é um prejuízo
enorme, porque muitas vezes se mistura a figura do
diretor com a do clube, e neste caso temos que separar muito bem, porque a figura do presidente do
Atlético está muito distante da figura de glórias, de
dignidade e de honradez do Clube Atlético Paranaense.
Além do prejuízo da imagem para o time de futebol, para o clube, para a instituição, há também um
prejuízo financeiro para o Clube Atlético Paranaense. Mas não só para ele: se ele é o detentor de todos os recordes de bilheteria em todos os campos
de futebol do Paraná, com certeza, todos os clubes

de futebol do Paraná vão perder também financeiramente com essa suspensão do Atlético. As rendas
não serão as mesmas, como não será o mesmo o
campeonato paranaense, como não será o mesmo o
futebol brasileiro com essa suspensão esdrúxula, ridícula. Outros fizeram talvez pior e continuam no
campeonato. Talvez haja muito torcedor do Fluminense nesse Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pois é o Fluminense que vai subir para a Primeira Divisão, segundo dizem no Rio de Janeiro.
Nós, do Paraná, não concordamos com esse
absurdo e não podemos fazer nada, Sr. Presidente,
porque parece que não há recurso. O time do Paraná está suspenso, mas outros times que cometeram
os mesmos delitos, aliás, outros times cujas diretorias cometeram o mesmo delito continuam exercendo seus direitos. Só o Atlético do Paraná foi suspenso, por uma manobra politiqueira daqueles que compõem o Superior Tnbi.rnal.
Fico muito triste, Sr. Presidente. Seria o mesmo que suspender a Câmara porque alguns deputados venderam votos; seria o mesmo que suspender
as atividades do PFL por um ano porque deputados do
PFL venderam votos; seria o mesmo que, em função
das deniíncié!S quediz sbtire o Governo do Paraná,
suspender-se o Governo do Paraná por um ano. Se alguém está cometendo irregularidades, se alguém é
desonestn, que seja punido aquele alguém. A instituição não pode pagar. A instituição não cometeu o erro;
cometeu-o seu presidente, que, sendo assim, tem de
ser banido do futebol, como foi.
Nossos protestos, Sr. Presidente! O Clube
Atlético Paranaense é um clube de tradição e merecia o respeito do Tribunal de JustiÇa Despóiiiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar dias,
o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rona/do Cunha Lima, 19 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Prosseguimos com a lista de oradores inscritos.
Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador José Roberto Arruda, por permuta com o Senador Francelina Pereira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última semana, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o
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rentáveis da economia, mas continua sendo papel
do Estado aportar recursos e suprir de serviços públicos regiões com densidades populacionais menores e que são menos favorecidas, como é o caso
que V. Ex" cita, do interior do Maranhão.
Não estou entrando na questão das áreas em
que o Brasil tem mercado passível de exploração
pelo capital privado com rentabilidade e em que o
Estado possa, então, ser o órgão regulador e das
áreas - há muitas no Brasil - em que é fundamental
que haja a presença do Estado para dar o input ao
desenvolvimento. Afinal, não há desenvolvimento
sem infra-estrutura básica de serviços de eletricidade.
V. Ex" tem toda razão. Apenas o exemplo da
França não é muito feliz, porque a Électricité de
France, estatal há tantos anos, começa a atrair capital privado inclusive para as usinas térmicas de ação
nuclear, o que é uma novidade na Europa Ocidental.
A Électricité de France, talvez, sendo tecnicamente
a empresa de energia elétrica mais importante do
mundo, comece a andar nessa direção.
Mas a grande realidade é que estamos falando
a mesma coisa. O serviço é público, e não importa
se, em algumas áreas passíveis de exploração pelo
capital privado e em outras mais rarefeitas economicamente, a presença do Estado se faça necessária,
como é o caso, por exemplo, do Estado de V. Exl'.
De qualquer maneira, há que o Estado ter um poder
regulador forte para fiscalizar a qualidade do serviço
e não deixar que pequenas cidades, como citou V.
Exl' - não importa se a empresa é ou não do Estado
-, continuem com lamparinas.
Quanto .ao petróleo, como se permitiu, com a
emenda constitucional que transferiu o monopólio do
petróleo da Petrobrás para a União, que houvesse
no Brasil a exploração do petróleo também pelo capital privado, em concorrência com a Petrobrás - o
que afirma a Petrobrás como empresa, mas traz o
capital privado para uma área que é de serviço público-, há que haver um órgão regulador forte.
O projeto aprovado na Câmara dos Deputados
tem todos esses ingredientes que permitem que haja
um órgão regulador forte. Mas, na apreciação da Comissão de Assuntos Sociais, deparamo-nos com um
texto no mínimo ainda inexplicado. Trata-se do seguinte, Sr. Presidente: hoje, existe em Brasília o Departamento Nacional de Combustíveis - DNC.
Quando a Petrobrás era a única que explorava o petróleo, é claro, o poder concedente não tinha tanta
importância assim, mas existia. Existia fisicamente,
com o seu corpo técnico e funcionando em Brasília

287

há mais de duas décadas. No momento em que se
abre o setor ao capital privado e que, no Brasil, todo
o petróleo, de alguma maneira, pode ser explorado,
refinado ou distribuído pelo capital privado, um pequeno aposto, inserido em um dos artigos do projeto
que cuida da criação da Agência Nacional do Petróleo, dispõe, textualmente, que essa referida agência
terá foro em Brasília, mas que sua sede será no Rio
de Janeiro.
Ora, alguma coisa está ocorrendo. Na verdade,
não é, como parece à primeira vista, a criação de um
novo órgão do Governo, que, como é novo, seria sediado no Rio de Janeiro. Não! Trata-se da transformação de um órgão que já existe - o Departamento
Nacional de Combustíveis -, o qual, é claro, desejase com uma estrutura mais modema, com capacidade de ter e manter profissionais com salários de
mercado, uma estrutura, portanto, mais ágil. Entretanto, agora, no momento em que se transforma o
DNC nessa estrutura ágil, o que não entendo é porque voltá-lo para o Rio de Janeiro.
É interessante consiãtar que, trinta e sete anos
depois de a Capital haver sido transferida para Brasília, o Rio de Janeiro ainda tenha mais servidores
públicos que a Capital Federal, apesar de esta levar
toda a culpa pelas mazelas do serviço público brasileiro, o que, diga-se de passagem, é uma outra injustiça, vez que a grande, a imensa maioria dos servidores públicos da União_. são pessoas mal remuneradas sem aumento salarial há tanto tempo, mas
ainda assim, prestando um grande serviço ao País.
Diria que os problemas maiores do serviço público
brasileiro estão nos Estados, principalmente naqueles que estão gastando mais do que arrecadam, notadamente naqueles Estados onde os Governadores
foram transferidos do cargo de Governador para
chefe de departamento de- pessoal porque a folha de
pagamentos é maior do que a despesa. Na União
isso não ocorre.
O que não consigo entender é a razão de, ao
mudar o nome do DNC para Agência Nacional do
Petróleo, dando-lhe agilidade, transferi-lo para o Rio
de Janeiro.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com pra·
zer, ouço V. Ex!'.
O Sr. Romero Jucá - Senador José Roberto
Arruda, toca V. Exª num aspecto da legislação, que
tramita no Senado Federal, para a qual é de fundamental importância a atenção a esse tema. Sem dúvida nenhuma, talvez tentando criar um prêmio de
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consolaç.."'o para setores da Petrobrás que eram
contra a privatização e a questão da criação da
Agência Nacional de Petróleo, buscou-se num processo de negociação na Câmara dos Deputados levar essa agência reguladora para o Rio de Janeiro.
Ora, o Senado não pode incorrer no mesmo erro. V.
Exª, como Relator da matéria, tem que ter o cuidado
de reparar esse encaminhamento - a meu ver errado - processado na Câmara dos Deputados exalamente porque, se o DNC já funciona em Brasília, se
já possui instalações próprias, se queremos dar
maior amplitude ao DNC como agência reguladora e
se estamos nos empenhando para que os membros
da agência reguladora sejam aprovados pelo Senado e tenham condição de criar um trabalho muito
mais forte que o DNC cria hoje, não tem sentido procurar-se transferir essa agência reguladora para o
Rio de Janeiro. V. Exª, como Relator da matéria acredito que com o apoio da maioria do Senado Federal -, vai consertar esse fato. É efetivamente importante que as agências reguladoras, não só as do
petróleo, sejam sediadas em Brasília, exatamente
para que tenha condição de efetuar o 'papel que lhe
é definido pela legislação. Portanto, V. Exª toca num
tema extremamente importante. Gostaria de ressaltar a minha posição: cerrarei fileiras no sentido de
buscar essa transferência para que tenhamos uma
agência reguladora do petróleo, de energia elétrica,
telecomunicações, condizentes com o novo papel no
circuito mundial que essas entidades devem ter.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito ob·
rigado, Senador Romero Jucá. Acolho o aparte de V.
Exª com muito prazer e o incorporo ao texto desse
pronunciamento, apenas fazendo a ressalva de que
ainda não sou, como gostaria até, o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos; no entanto, com o aparte de V. Exª, talvez a Comissão de Assuntos Econômicos assim delibere em definitivo.
É preciso afirmar que nesse novo modelo de
Estado, Senador, só é possível atrair capital privado
para fazer serviço público se existir órgão regulador.
Órgão regulador é peça-chave da estrutura de Estado, não dá para ser fora da Capital do País, só órgãos operacionais podem ser. Não há nada contra a
Petrobrás ser no Rio de Janeiro, se é que a plataforma marítima de Campos é a maior produtora de pe·
tróleo.
•
O SR. ROMERO JUCA - Não se deve confundir a Petrobrás com órgão regulador. São coisas
completamente diferentes.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - V. Exª
toca no ponto central. Uma coisa é órgão operacio-
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nal, não importa se de capital público ou privado, e
esses podem ficar sediados e devem no Brasil inteiro, preferencialmente nas regiÕes mais pobres.
O ideal seria que esses órgãos que ativam a
economia local fossem sediados sempre nos Esta·
dos mais pobres, de preferência nos Estados do
Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte brasileiro,
atraindo o desenvolvimento nacional para o interior
do País. Mas de qualquer maneira, é bastante razoável que qualquer órgão do Governo que tem a
missão operacional de induzir, de ativar a economia,
que se concentre no epicentro econômico de sua atividade.
Agora, órgão regulador definitivamente, não. E
não se trata aqui, como pode parecer, apenas uma
defesa de Brasília, porque sou Senador pelo Distrito
Federal. É muito mais que isso: é uma questão de
conceito básico do modelo de Estado. O que deve ficar na capital de um país? O Poder Executivo, o
Presidente e os Ministros; o Poder Judiciário com a
Suprema Corte e os Tribunais Superiores; a Casa do
Congresso Nacional: são os três Poderes. E nessa
estrutura. logo em seguida, no Poder Executivo, e
com a mesma importância, estão as agências de regulação. Criamos a Agência Nacional de Energia
Elétrica. Estamos criando a Agência Nacional do Petróleo. Enviei correspondência ao Presidente da República sugerindo o que me pareceu uma lacuna no
caso da Vale: a criação da Agência Nacional de Mi·
neração, porque o Departamento Nacional de Produções Minerais, o DNPM, também não tem estrutura
capaz de fiscalizar capital privado no setor mineral.
Quer dizer, órgãos como o DNPM, o DINAE, o DNC
até poderiam fazê-lo, aos trancas e barrancos, enquanto quem fazia todo o serviço era o Governo. Era
Governo fiscalizando Governo. Agora, não: as agências têm que ter estrutura própria, salários dignos,
têm que fazer plano de carreira efetivo, têm que ter
profissionais de alto nível, pois, do contrário, não vamos dar conta de áefender, em nome da sociedade,
o patrimônio nacional.
Ora, essas agências, como concepção básica
do modelo de Estado, têm que ter a sede, o fórum e
os escritórios centrais na Capital do País; ou então
vamos discutir a mudança da Capital. Aí é outra his- .
tóna. Essa é a- questã~ q~e-se apresenta, Sr. Presidente. Faço este alerta ao Plenário, porque a Comissão de Assuntos Econômicos vai agora analisar a
matéria e há uma saída simples na linha da emenda
supressiva que remetia à Comissão de As~unto~
Econômicos: basta o artigo citar que a sede forum e
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o Distrito Federal e que a agência poderá criar filiais
onde desejar; mas não precisa desse aposto dizendo que o escritório central será no Rio de Janeiro. A
emenda supressiva que encaminhei à Comissão de
Assuntos Económicos é exatamente no sentido da
retirada desse aposto, simples, em termos de língua
portuguesa, mas extremamente equivocado no que
concerne ao conceito do que deve ser e como deve
atuar o aparelho de Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento lntemo, concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
para uma comunicação inadiável. V. Ex!! dispõe de
cinco minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Senado da
República não pode deixar de se associar às manifestações de júbilo e de contentamento que tomam
conta dos corações de todos os brasileiros.
O Brasil, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, para infelicidade nossa, tantas vezes é citado
nas páginas dos jornais e da imprensa do mundo inteiro, que registra fatos desabonadores contra o nosso País, como violências e corrupção. Mas, de ontem para hoje, o Brasil está feliz, contente, porque o
mundo inteiro, juntamente com este País, festeja a
vitória de um jovem de 20 anos, que saiu do esquecimento de uma família média, modesta, de Santa
Catarina, para honrar o nome do Brasil num torneio
de ténis realizado na França, tendo conquistado o título por ele e para o Brasil.
É altamente confortador vermos que, por intermédio do esporte, que é vida, é elo de amizade, motivo de confraternização e aproxima as pessoas e os
povos, rompe barreira política, esse jovem esportista
brasileiro enalteceu a nossa Pátria no estrangeiro e
encheu de júbilo e de contentamento, de justo preito
cívico todo o nosso País.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srf's e Srs.
Senadores, solicito que o Senado registre, na sua
Ata, a vitória do tenista Gustavo Kuerten, o santa-catarinense, o Guga, cuja mãe, na sua modéstia, não
quer que ele chegue ao nosso País como herói.
No entanto, sem dúvida nenhuma, ele é um
brasileiro a merecer todo o nosso respeito, toda a
nossa consideração, toda a nossa homenagem e os
nossos votos de que possa prosseguir nessa jornada - hoje está entre os 20 melhores do mundo -, ganhando outros torneios e enaltecendo o nome do
nosso País.

Era esse o registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eu queria fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Voltamos à lista dos oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. V. Ex!! dispõe de 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a economia
brasileira passa por um momento de reformulação,
procurando adaptar-se à nova realidade de um mercado que se transforma incessantemente, premido
pelo fenômeno da globalização e pela vertiginosa revolução tecnológica Nesse contexto, são poucos os
agentes de desenvolvimento e as empresas que logram obter resultados satisfatórios em curto prazo, e
são raríssimos aqueles que, perseguindo novos patamares de competitividade e eficiência, sobre apresentarem bom desempenho. ainda contribuem para
fomentar uma política de desenvolvimento, em consonância com os propósitos mais altos da Nação.
O Banco do Nordeste do Brasil S. A., S~. e
Srs. Senadores, alegra-me dizê-lo, é uma dessas raras instituições. Assumindo a vanguarda, no papel
de fomentador do desenvolvimento económico e social da região, essa instituição fechou o ano de 1996
com o lucro líquido de 42 miírões e 400 mil reais e
rentabilidade de 9,35%, além de elevado índice 55,6% - de participação média no financiamento da
região. Tudo isso, é-mister salientar, sem que descurasse do seu papel social, bastando dizer que sua
ação financiadora foi decisiva para a geração de 570
mil novas oportunidades de emprego.
Esse
qualitativo e quantitativo .do Sanco
do Nordeste do Brasil, Sr. Presidente, foi possível
porque a instituição ajustou-se às diretrizes do Governo Federal de inserção da região na política de
desenvolvimento nacional; de eficiência .produtiva;
de integração comercial no processo de globalização
e de participação nos mercados nacional e intemacienal de capitais. Foi possível, também, porque o
Banco acreditou sempre nas potencialidades econômicas e humanas do Nordeste, que se vêm confirmando, ano após ano, pelo ritmo de crescimento do
Produto Interno Bruto - PIB - regional.
Não tem sido outra, aliás, a disposição de sua
diretoria, nem poderia ser diferente, visto que a missão do Banco teve precisa definição nas palavras do
seu Presidente, Byron Costa de Queiroz: 'Impulsionar, como instituição financeira, o desenvolvimento
sustentável do Nordeste do Brasil, através do supri-
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me~to ~e ~ecursos financeiros e do suporte à capacitaçao tecmca a empreendimentos da Regi&o•.
O Banco do Nordeste, como é sabido, atua nos
nove Estados nordestinos e na região Norte do Estado de Minas Gerais, que totalizam uma área de 1 milhão 670 mil quilómetros quadrados, onde se encon- ·
tram 1 mil 874 municípios. Nessa área de atuação
do Banco do Nordeste, vivem 47 milhões de habitant:s. T~ta-se de uma área que, malgrado seu potenCial, a1nda se debate com todo tipo de carências,
como se pode perceber pela existência de 18 milhõe~ de analfabetos e de 22 milhões de pessoas que
v1vem em estado de pobreza absoluta.
. . ~s_ses indicadores evidenciam a importãncia de
mstitUiçoes que, financiando o desenvolvimento -dar~ião, contribuam também para o seu progresso soCial. Este é, especificamente, o caso do Banco do
Nordeste, cuja participação nas operações de crédito rural, no ano passado, chegou, em determinadas
regiões, a representar 90% do total financiado pelo
sistema creditício.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Lúcio Alcântara - Gostaria apenas de
trazer a minha palavra de apoio a essa grande instituição que é o Banco do Nordeste. Um banco que
nunca esteve envolvido em escândalos ou negociatas; teve muitos presidentes, mas, ao que me consta, nunca ocupou as manchetes dos jornais ou os
noticiários de televisão, porque tem um corpo técnico muito bom, muito consciente e um senso de missão que é muito importante. Além do mais, tem incorporado novas atividades, entre elas, a de agente
do Programa de Geração de Emprego e Renda Proger, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, atividade muito importante já que
sabemm, que um dos grandes problemas do Brasil,
hoje, é o desemprego. Lemos nos jornais que alguns
Estados, entre eles o Rio de· Janeiro, chegaram a
devolver milhões porque não conseguiram aplicar os
recursos. E o Banco do Nordeste tem sido um agente e~remamente eficiente em relação ao Proger,
que e um dos grandes desafios que o Governo brasileiro enfrenta atualmente. Aproveito o discurso de
V. Exª para parabenizá-lo pela iniciativa, porque
como somos nordestinos, sabemos o que o Banco
do Nordeste significa para aquela região, e quero dizer também dessas novas linhas de atividade que
ele tem desenvolvido. Quanto mais o Governo Federal apoiar o Banco do Nordeste como seu controla-
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dor, uma vez que é o maior acionista do banco, mais
terá em retomo porque é uma instituição eficiente
séria e capaz de desenvolver programas que o G~
vemo venha a colocar sob sua responsabilidade.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Nobre Senador
Lúcio Alcântara, recolho com muita alegria o aparte
que V. Ex& acaba de me proporcionar, destacando
algumas ações que o Banco do Nordeste vem desenvolvendo e que se traduzem de grande importân·
cia para a Região Nordeste.
V. Exll, que acompanha o desenvolvimento
dessa modelar instituição financeira, que conhece de
perto a contribuição significativa que o Banco do
Nordeste vem dando à economia da Região e ao
campo social, foi muito feliz quando chamou a atenção para o fato de que o Banco do Nordeste jamais
se viu envolvido com qualquer tipo de denúncia e
sempre foi uma instituição séria, com um corpo de
técnicos e de funcionários altamente capacitados e
motivados e que, ao longo de toda a sua existência,
vem exercendo um papel de alavanca do desenvolvimento da nossa Região.
É, sem dúvida, o Banco do Nordeste, ao lado
da Sudene, um dos instrumentos mais importantes
para o desenvolvimento da nossa Região. Portanto,
é com muita satisfação que incorporo ao meu modesto pronunciamento o aparte com que V. Ex" me
distinguiu.
Retomando meu discurso, Sr. Presidente, diria
que em resposta aos desafios impostos pela globali. zação econômica e pela estabilidade da moeda, o
Banco do Nordeste, no ano passado, integralizou
140 milhões de reais que correspondem a 50% do
aumento de capital aprovado; injetou 2 bilhões e 500
milhões de reais na economia nordestina, gerando,
como já afirmei, 570 mil novos empregos; captou o
equivalente a 500 milhões de reais no mercado internacional e contou com apertes de novos recursos de
fontes nacionais, como o Fmep, o FAT e o Finame; e
contratou mais de 140 mil operações, contra 67 mil
do ano anterior. Dessa ousadia resultou a elevação
de sua participação média, no sistema financeiro regional, de 43% para 55,6%.
Nesse período, o saldo de suas aplicações
atingiu 6 bilhões e 558 milhões de reais, com crescimento de 34% em relação a 1995. No âmbito do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE, foram atendidas 68.232 propostas de financiamento, com a destinação de 864 milhões de
reais. Na operacionalização do Fundo de Investimento do Nordeste - Finor, elevou o património a 2
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bilhões 573 milhões, contra 2 bilhões e 62 milhões
do ano anterior e 954 milhões, de 1994.
O Banco do Nordeste, Sr"s e Srs. Senadores,
vem dando especial ênfase ao seu compromisso
com o desenvolvimento rural, tendo contratado, no
ano passado, nada menos que 979 milhões de reais
nesse setor. Com esse montante, à exceção do
Banco do Brasil, foi o líder do ranking da Febraban
na concessão de crédito rural. Dando prioridade ao
setor primário e, sobretudo, aos pequenos produtores, bem como às cooperativas, o Banco do Nordeste tem sido responsável pela difusão de novas tecnologias e por outras transformações que vêm ocorrendo no setor, visando à elevação dos níveis de
produtividade.
Os resultados do Banco do Nordeste deveramse, basicamente, à visão de desenvolvimento equilibrado que norteou a ação de seus agentes, com óbvio destaque para a busca da eficiência produtiva, a
que se somaram maior integração comercial e de
capitais e assimilação de novas tecnologias. Há que
se salientar, igualmente, a gestão transparente que
se adotou na instituição, bem como a participação
dos recursos humanos.
Não poderia deixar de citar, entre outras realizações do Banco do Nordeste, no ano de 1966, a
criação e implementação do "Programa Agentes de
Desenvolvimento'. Esse programa surgiu da constatação de que o crédito nem sempre resolve as dificuldades típicas do subdesenvolvimento. Assim, o
banco detectou que, além de oferecer crédito, precisava proporcionar orientação gerencial e tecnológica
que permitisse aos produtores escolher corretamente o que produzir, como fazê-lo, em que quantidades
e para qual mercado.
Esse programa, Sr. Presidente, é emblemático
da transformação por que passou o Banco do Nordeste, que deixou de ser um mero financiador ou intermediador de recursos para tomar-se, efetivamente, um ponto de apoio para o desenvolvimento.
O número de funcionários qualificados para
exercer essa importante função vem aumentando
gradativamente e, nos próximos meses, deverá chegar a 450, dos ,quais 48 atenderão aos Municípios
pemambucanos. Dessa forma, o Banco do Nordeste
pretende dar assistência técnica aos produtores, pequenos empresários e cooperativas de todos os Municípios de sua área de atuação, à base de um
agente para cada grupo de quatro cidades, contando
ainda, nesse mister, com o apoio do pessoal de suas
176 agências.
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Pernambuco, Sr"s e Srs. Senadores, como os
demais Estados da-Região, foi contemplado com os
melhores serviços do Banco do Nordeste. As aplicações dessa instituição no Estado que tenho a honra
de representar atingiram, no ano passado, a soma
de 273 milhões de reais. As aplicações do Banco do
Nordeste em Pernambuco representam 22% do total
de suas aplicações e um acréscimo de 17% em relação ao saldo registrado em dezembro de 1995.
Ainda no ano passado, o Banco do Nordeste
destinou a Pernambuco 96 milhões e 699 mil reais
oriundos do FNE, ressalvando-se que 87,8% desse
valor foi destinado ao setor rural. Tam!Jém merece
destaque o Programa de Geração de Emprego e
Renda- Proger -, a que se referiu o nobre Senador
Lúcio Alcântara, administrado pela instituição, que
permitiu a geração de 17.735 novos empregos. A
atuação do banco em Pernambuco, em 1996, foi
marcada ainda pelo apoio ao turismo, ao desenvolvimento científico e tecnológico e pela celebração de
convênios com numerosas entidades visando ao desenvolvimento regional.
Essas, Sr"s e Srs. Senadores, são apenas algumas rápidas considerações que faço em reconhecimento ao extraordinário serviço que o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. vem prestando a Pernambuco e a toda a região que, historicamente, tem dado
mostras de pujança económica e de progresso social. O crescimento da economia nordestina, no período 1960/1995, teve uma taxa anual de 6,2%, suplantando a média brasileira que foi de 5,3%. No ano
passado, o desempenho do Nordeste foi novamente
destacado, com índice de 3,5%, contra a média brasileira de 3,1 %.
O Nordeste, portanto, tem um imenso potencial
a ser explorado com seriedade e determinação. O
Banco do Nordeste, por tudo que vem fazendo, representa um modelo a ser seguido por quantos se interessam verdadeiramente em fomentar o crescimento equilibrado e sustentável, de forma a promover o homem e integrar a região no contexto do desenvolvimento nacional.
Eram essas, Srs. Presidente, Sr"as e Srs. Senadores, as observações que gostaria de fazer nesta tarde sobre o desempenho do Banco do Nordeste
que tem se transformado, como já salientei, em um
dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento da nossa região. E daqui, da tribuna do Se-nado, gostana-de nesta oportunidade, paraoénizafo
Dr. Byron Costa de Queiroz e todos os demais diretores do Banco do Nordeste do Brasil, seus superintendentes, õs seoscgerehtes, seu corpo de técnicos
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e de funcionários pelã grande contribuição que fêm
dado para essa nova fase que o Banco vem vivendo, toda ela voltada para o desenvolvimento da região nordestina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Aicântara. (Pausa.)
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores. desejo comentar nesta tarde, de segunda-feira, a matéria divulgada na revista lstoÉ que está circulando esta
semana e que, de certa maneira, ainda está relacionada com a nossa preocupação com a preservação
do meio ambiente no Brasil. A matéria tem o título:
'Selva verde- oliva.
Militares e diplomatas brasileiros criticam tropas dos EUA formada para 'defender a floresta amazónica. •
Esta notícia é realmente preocupante.
Diz a matéria:
'Na quarta-feira 4, a tenente da Mari·
nha americana Jane Campbell, porta-voz do
Comando Sul dos EUA, sediado no Panamá, anunciou que Tio Sam tem pronta uma
força de elite para 'guardar a floresta amazónica, denominada Grupo verde. 'O envio
de tropa estrangeira para a Amazônia com a
finalidade de proteger a floresta seria uma
violação da nossa soberania. A Amazônia,
como território brasileiro, tem que ser devidamente respeitada por estrangeiros", declarou a lstoÉ o Brigadeiro Sérgio Xavier
Ferolla, Ministro do Superior Tribunal Militar
e um dos líderes da corrente nacionalista
nas Forças Armadas."
Em seguida, há uma série de informações dizendo que este assunto estaria afeto ao subsecretário Timothy Wirth que, até então, não atendeu às solicitações da revista para dar maiores informações
sobre esse fato.
Além disso, há também referências a campos
de treinamento do efetivo das Forças Armadas americanas, que já teriam sido, inclusive, visitados por
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jornalistas brasileiros sob a condição de não divulgar
essas informações.
Por último, há o que é mais importante: informações, baseadas em documentos com carimbo
'secreto", dando conta do interesse dos Estados
Unidos em estabelecerem o que chamam de "parques nacionais". Seriam áreas na floresta. A ptimeira delas, já em estudo, seria na fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. Nesses parques chamados nacionais, eles estabeleceriam bases americanas, com a intenção de resguardar, proteger, defender a floresta amazônica. Há informação de que seriam cerca de oito parques florestais, guardados por
forças internacionais.
Também há notícias atribuídas ao Almirante
Hemani Fortuna, da Escola de Guerra Naval, confirmando que houve uma proposta americana para que
as duas Marinhas fizessem manobras conjuntas na
região amazônica, que foi rejeitada pelo Governo
brasileiro.
O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Lúcio
Alcântara, V. EJcl' permite-me um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÀNTARA- Senador Bernardo Cabral, ouço V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Lúcio Alcântara, esse assunto diz respeito a nossa região
amazónica e é grave, muito mais do que se pensa,
porque é bem provável que aí esteja embutido um
toque de sobressalto da soberania brasileira. Ainda
hoje o ex-comandante do ÇIGS Coronel Lampert, telefonou-me fazendo uma exposição absolutamente
irrepreensível sobre o assunto e falando da matéria
que saiu na revista lstoÉ. Tomei conhecimento de
uma providência que tomou o nosso companheiro
Senador Romero Jucá, pedindo informações ao Ministério do Exército. Agora V. Exl', com a maior oportunidade, aborda esse assunto, e creio que, ao final
do seu discurso- talvez eu esteja antecipando-. V.
Ex" solicitará uma providência à Mesa no sentido de
que o Plenário esclareça, uma vez que se trata de
um assunto muito sério. Veja que no passado houve
o chamado problema da Hiléia Amazónica, depois o
da internacionalização da Amazônia, depois o chamado. Lag()Hudsor~~f\.g()ra_e$tª-Q_guerendo criar primeiro na fronteira com a Colômbia e Venezuela e
depois chegando aos_ poucos a_o territóri()brasileiro.
Sei que o nosso Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima já repeliu veementemenfe'-a notíCia, porque
nela veementemente não acredita, mas ainda assim
precisamos estar atentos para dar cobertura ao nosso diplomata, que lá se encontra assim como ao Ministro do SI.JpeiiorTrí5Unaf Militar, i\llínis!ró Sérgio
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Xavier· Ferolla, no sentido de que isso não fique no
vazio. Associo-me às palavras de V. Ex' e, qualquer
que seja a medida que V. Ex' venha a requerer, de
logo e de pronto já sou um subscritor dela, uma vez
que era a minha idéia, tendo eu ali nascido, tomar
essas providências que ora V. Exª toma oportunamente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral. Ouço logo em seguida o
Senador Ramez Tebet.
Cito como exemplo a tramitação aqui no Senado daquela polêmica matéria relacionada ao Sivam.
O nosso Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, presidia a chamada Grande Comissão, e o
Senador Ramez Tebet era o Relator. Votei favoravelmente àquela matéria, sem eliminar completamente minhas dúvidas, por uma razão: pensava que
havia ali uma preocupação com a vigilância, com o
controle, com a presença do Estado brasileiro na região amazónica. Tratava-se de dotar aquela região
de instrumentos sofisticados de vigilância e preservação do nosso território contra eventual incursão de
tropas estrangeiras, do narcotráfico ou do contrabando, enfim, de todas essas atividades ilícitas, dada a
grande dimensão da região amazónica, e a escassez de sua incipiente povoação, e sua infra-estrutura
que deixa muito a desejar. Votei com o Projeto Sivam, na convicção de que ali havia interesse nacional de defesa, de preservação do nosso território e
de proteção à Região Amazónica.
Agora devemos pedir pressa na instalação do
Sivam e de investimentos naquela região, porque,
confonne garantiu a lstoé uma fonte do Pentágono,
"existem planos confidenciais para possíveis instalações de oito parques florestais guardados por forças
internacionais". "Pelo menos um deles fica na Amazônia". É aquela velha história da internacionalização da Amazônia.
Trata-se de notícia de uma revista que merece
credibilidade, de um órgão de circulação ampla no
País, com grande número de leitores.
O Senado não pode ficar alheio a essas informações. Pela sua Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, o Senado está no dever, Senador Bernardo Cabral, de comprovar essas notícias,
pois o fato envolve Marinha, Exército, Aeronáutica e,
evidentemente, o ltamaraty. O Embaixador Paulo Tarso minimizou e repeliu o fato. Há outras infonnações
de natureza militar que precisam ser esclarecidas.
Vamos chamar, se a Comissão assim entender, quem possa realmente oferecer esclarecimen-
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tos que eliminem completamente as dúvidas e as
preocupações que essa matéria suscita.
O Sr. Ramez Tebet- Concede-me V. Ex' um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Lúcio Alcântara, V. Ex' aborda o assunto com propriedade e oportunidade. É o momento certo. Não podemos deixar
para amanhá uma- notícia transmitida por um órgão
de imprensa da envergadura da revista lstoÉ. Tomara que não seja verdade. Quero aproveitar para dizer
a V. Ex' que, nesta Casa, tivemos oportunidade eu, particulannente, como Relator do Projeto Sivam,
já que não tenho o privilégio de ter a origem, dentro
do território nacional, que tem o nosso grande jurista
Senador Bernardo Cabral - de nos aprofundarmos
no estudo da Amazônia. Pudemos perceber, naquela ocasião, como essa parte grande do território nacional tem sido motivo de cobiça internacional. François Mitterrand, ex-Presidente da França, tinha a
chamada teoria da Ingerência, segundo a qual ele
sustentava, em outras palavras, para dizer didaticamente, que quem não toma conta do seu território ou
da sua casa não pode opor-se a que outros o façam,
em benefício da humanidade. Ora, V. Exª está falando - e foi magnificamente aparteado pelo Senador
Bernardo Cabral -pelo seu espírito cívico, pelo nosso espírito cívico, em defesa da integridade do território nacional, em defesa da nossa soberania. Portanto, urge que ocupemos a Amazônia. É por isso
que me dou até por feliz, quando não me limitei, no
relatório que fiz sobre o Projeto Sivam, a analisar,
pura e simplesmente, como muitos pretendiam, a
operação financeira; nós recomendamos ao Governo que elaborasse de imediato um programa de desenvolvimento para a Amazônia, porque temos,
como brasileiros, o justo receio de ver essa parte do
território nacional ocupada, de uma forma ou de outra, por potências estrangeiras, enquanto nós brasileiros temos o indeclinável dever de proteger as nossa fronteiras, de proteger o nosso território, de tirar
dali aquilo que essa riquíssima porção do território
brasileiro pode oferecer para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Pennita V. Ex', Senador Lúcio Alcântara, que
eu una minha voz a sua voz nas providências que
vai requerer. Assim como o Senador Bernardo Cabral, não preciso ·saber o que V. Exª vai requerer.
Requerido por V. Exª, eu assino.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Ramez Tebet.
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V. Ex", Relator do Projeto Sivam, como disse
muito bem, não se ateve aos aspectos formais da licitação, da operação financeira, que são importantes, porque envolviam somas astronómicas, mas
analisou profundamente a questão para examinar da
conveniência, da oportunidade, da necessidade da
instalação daquele sistema de vigilância, de proteção ao vôo, de rastreamento, por exemplo, do desmatamento, de campos de aviação clandestinos, de
penetração de aeronaves no território nacional sem
a devida informação, do contrabando, do narcotráfico e assim por diante.
A convicção que V. Ex" firmou, examinando
essa matéria, levou-nos, confiando no estudo que V.
Ex" fez, a votar favoravelmente ao Projeto Sivam. O
Senado aprovou o relatório que V. Ex" apresentou, e
a operação foi totalmente desembaraçada do ponto
de vista da manifestação do Congresso Nacional.
Surge agora essa notícia que, pela importância
do órgão que a divulga e pelo seu teor, necessita de
esclarecimentos.
A minha sugestão, a menos que V. Ex" ou o
Senador Bernardo Cabral tenham alguma sugestão
a mais, é no sentido de que a Mesa solicite à Comissão de Relações Exteriores que promova o esclarecimento dessa matéria, inclusive, se achar necessário, convidando autoridades que possam vir aqui esclarecer o assunto ou interpelando-as mediante ex·
pediente que lhes seja dirigido.
O SR. RAMEZ TEBET - Essa providência que
V. Exª requer vai se juntar às providências já requeridas pelo Senador Romero Jucá.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Eu não ouvi a
manifestação do Senador Romero Jucá.
O SR. RAMEZ TEBET - O Senador Romero
Jucá solicitou informações aos ministros militares e
ao ltamaraty sobre a noticia objeto do oportuno pronunciamento de V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Não conheço o
teor do requerimento do Senador Romero Jucá, mas
creio que melhor do que qualquer requerimento individual de qualquer um de nós Senadores, a qualquer
momento que o deseje, creio que pela natureza da
noticia e considerando que o Senado tem uma Comissão - presidida anteriormente pelo Senador Antonio Carlos Magalhães e, hoje, pelo Senador José
Samey - que abrange exatamente a parte de relações internacionais e a parte de defesa nacional, a referida Comissão poderia convidar essas autoridades
a prestar esclarecimentos, uma vez que a notícia
terá grande repercussão, tendo em vista sua nature-

za e o lato de estar sendo divulgada por um veículo
de grande circulação e de grande credibilidade.
Sem embargo do-requerimento que já apresentou o nobre Senador Romero Jucá, sugiro que a
Mesa encaminhe o assunto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no sentido de que
esclareça a matéria, interpelando, por escrito, as autoridades aqui mencionadas ou outras que considerar conveniente ou convidando algumas delas ou todas a comparecer à Comissão, a fim de que não paire nenhuma dúvida. Isso porque sempre há uma espécie de ameaça velada sobre a Amazônia, já que é
algo que nunca se esclareceu perfeitamente e nunca
foi examinado a fundo. Inclusive muitas dessas notícias são desqualificadas, como se tivéssemos uma
paranóia com relação à Amazônia ou estivéssemos
movidos por qualquer outro tipo de sentimento que
não o sentimento a que V. Ex" se referiu, superior e
elevado, de proteção das nossas fronteiras e do nosso território.
Sr. Presidente, era essa a comunicação que
gostaria de fazer, certo de que V. Ex!' acionará a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a
fim de que possa esclarecer a matéria suficientemente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara. o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Ex" será atendido. Seu pronunciamento será
enviado ao Presidente da Comissão de Relações
Exteriores.
Concedo a palavra, por 5 minutos, para uma
comunicação inadiável, ao Líder do PFL, Senador
Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma
comunicação inadiável.) -Sr. Presidente, Srl's e Srs.
Senadores, assomo à tribuna, na tarde de hoje, em
virtude de haver tomado conhecimento, pelos Anais
desta Casa, de que, em discurso proferido neste plenário na semana passada, a nobre Senadora Benedita da Silva deu a entender que eu, na qualidade de
Relator que fui do Projeto de Lei do Petróleo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, teria me comprometido a introduzir alterações no texto originário da Câmara dos Deputados para o efeito e objetivo de considerar a Bacia de
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Campos como detentora do direito da percepção de
royaHies nos níveis de 10%.
·
É bem de ver que os royalties, em matéria de
petróleo e gás, vêm sendo pagos à razão de 5%,
mas o novo projeto estabeleceu o novo teta de até
10%, reduzindo-o, se houver dificuldades para a exploração, dificuldades que, evidentemente, encarecerão o produto para as empresas vencedoras da
concorrência da exploração e da lavra.
Efetivamente, recebi, no curso do mês de
maio, uma grande delegação, composta por três
eminentes Senadores: Senadora Benedita da Silva,
Senadores Abdias Nascimento e Artur da Távola,
pelo Deputado Sérgio Arouca, outros Srs. Deputados Federais e diversos prefeitos. Eu os recebi na
própria sala de reuniões de bancada do Partido da
Frente Uberal, nesta Casa, e mantivemos uma longa
conversação em tomo do assunto.
Naquela oportunidade, assinadas pelo Vereador Antonio Carlos Rangei, da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, e por outros prefeitos e vereadores daquele
Estado, foram apresentadas duas propostas, uma
para suprimir o§ 12 do art. 47, e outra para modificar
o art. 50, com a fixação de um percentual, a título de
participação especial, sobre a produção do petróleo,
bem como a definição de prazo de início de pagamento aos Municípios e aos Estados.
Eu disse aos meus Pares, aos eminentes Senadores e Senadoras, e aos presentes o seguinte: a
mim, competia a análise do projeto de lei da câmara,
mais precipuamente quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
eventualmente, de regimentalidade. Embora não fosse a Comissão proibida de analisar o mérito, eu poderia, inclusive, tratar de estudar a matéria, mas seria de bom alvitre que os Srs. Parlamentares dirigissem suas reivindicações às outras comissões às
quais V. Exª, Sr. Presidente, distribuiu o processado,
ou seja, às Comissões de Assuntos Econômicos e
de Serviços de Infra-estrutura.
Tentei, é bem verdade, em uma primeira etapa,
fazer com que a reunião das três Comissões fosse
conjunta e, eventualmente, como permite o nosso
Regimento Interno, que houvesse apenas um relator
e não três, ou seja, um em função de cada Comissão. Todavia, como isso tomou-se inviável. Cuidei
então de relatar, ainda no mês de maio, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esse projeto de lei, que terminou com um pedido de vista. O
Presidente da Comissão, Senador Bernardo Cabral,
deferiu o prazo máximo, de acordo com o Regimento
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Interno- S. EJcll, presente aqui, é sempre muito acurado na defesa do Regimento Interno da Casa - e
como na semana de Corpus Christi não houve
"quorum• na Comissão, terminamos por votar a matéria no dia 4, quarta-feira última. O Presidente, Senador Bernardo Cabral, ipso facto, a despachou à
Comissão de Assuntos Econômicos para que tivesse curso o exame do projeto de lei.
O que gostaria de dizer é que em momento algum, Sr. Presidente, garanti que ia modificar o projeto de lei do petróleo; apenas única e exclusivamente
disse que não havia, até o momento, sido apresentada emenda alguma, e que aceitaria aquelas sugestões como se emendas fossem, uma vez que eram
duas, mas não garantia sua formalização, tanto que
sugeri aos membros ilustres que se dirigissem tam·bém às outras Comissões.
De qualquer maneira, passei às mãos da Senadora o fax que recebi do Dr. Giovanni Toniatti, Secretário de Minas e Metalurgia do Ministério das Minas e Energia, mostrando que as pessoas não souberam entender o espírito do projeto de lei. Primeiramente, a região da Bacia de Campos é uma das que
apresentam menor risco geológico; passando, de
acordo com o projeto, a ser remunerada com o máximo de royaHies, ou seja, 1O%, atendendo ao que a
Comissão e, inclusive, a Senadora queriam em tomo
do assunto. Em segundo lugar, na região da Bacia
de Campos, em função das dimensões das reservas, ocorrerá o maior número de participações especiais. Obviamente, o Governo, através da ANP - Associação Nacional de Petróleo -terá o maior interesse em arrecadá-las. Porém, cada caso terá suas especificidades, não podendo, por isso mesmo, ser
prefixado por lei.
O Ministério de Minas e Energia respaldou a
minha decisão de não acatar aquelas emendas e me
convenceu com os argumentos expedidos pelo Dr.
Giovanni Toniatti, Secretário de Minas e Metalurgia.
Sr. Presidente, concluo dizendo que, mesmo
assim, a eminente Senadora, a quem quero muito
bem e cujo trabalho respeito, e os Srs. representantes do Estado do Rio de Janeiro terão oportunidade de, nas demais Comissões às quais o projeto
foi distribuído, apresentar suas emendas. S. Exªs
poderão apresentá-las, até mesmo, em plenário,
quando, regimentalmente chegar a oportunidade.
Portanto, em nada estão prejudicados os direitos daqueles que defenderam, com ardor, o Estado do Rio
de Janeiro.
Penso que eram esses os esclarecimentos que
eu devia prestar à Casa. Em nenhum momento afir-
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mei que acataria as alterações, senão, as que receberia como emendas para o exame posterior da matéria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magajhães)
-Com a palavra o Sr. Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFUAM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, eminentes Senadores, uma das figuras de maior relevo que o Amazonas tem na sua
história se chama Djalma Limongi Batista, de saudosa memória. S. s•, médico, como é o nosso Presidente, alta figura não só na literatura amazonense
como brasileira, Presidente do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia - INPA, produziu tanto, Sr.
Presidente, que hoje existe, naquele Estado, com o
seu nome, patrocinado pelo INPA, um grande simpóSIO de pesquisas.
Verifico agora, Sr. Presidente, que um dos
seus filhos, conforme registra o Correio Braziliense,
que já havia adquirido nome nacional na cinematografia brasileira e no teatro, vem de percorrer Portugal para dar ao mundo um trabalho sério sobre o
poeta- aliás um dos maiores portugueses do. século
XVIII, que foi sem dúvida nenhuma, Manoel Maria
Barbosa du Bocage.
"A turbulenta vida do português Manoel
Maria Barbosa du Bocage daria um filme. E
deu. Com um detalhe:· dirigido por um brasileiro. Bocage - O Triunfo do Amor, de Djalma Limongi Batista, será exibido pela primeira vez em junho, em Fortaleza, no encerramento do 7° Cine Ceará."
Diz o Djalma Batista:
"O filme é um grande delírio poético. •
Na tela, segundo o Correio Braziliense, o delírio
poético é suplantado na vida real pelo road-movie.
Sr. Presidente, veja que tenacidade ele herda·
va, sem dúvida nenhuma, de seu pai.
"Para viver a aventura de Bocage - O
Triunfo de Amor, iniciada em setembro de
1994, Djalma Limongi Batista e sua trupe
viajaram por sete Estados brasileiros e várias regi9es de Portugal.
Tudo começou no Ceará - para onde,
aliás, Bocage volta em forma de celulóide
para a primeira exibição pública, em juntio.
O lançamento comercial só deve acontecer
em agosto ou setembro. •
Djalma demonstra que Bocage, antes de tudo,

é uma homenagem à língua portuguesa. Djalma Ba-
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tista Filho, que é poliglota, fala inglês, francês, italiano. Conhece espanhol e estudou grego e latim, traz,
Sr. Presidente, com esse trabalho, a meu ver, um
resgate. Ele que já foi diretor de dois grandes longametragem, Asa Branca e Brasa Adormecida, resgata
o que foi uma grande viagem de Bocage ao Brasil,
Macau e Goa, e o seu tumultuado regresso a Portugal, onde acabaria preso.
Todos nós sabemos, estudantes que fomos da
literatura portuguesa, que Bocage foi ao lado de Camões e Pessoa, apesar de ter vivido seus últimos
anos na pobreza, escrevendo poemas àqueles a
quem lhe davam ajuda, que esse resgate se faz,
porque Bocage morreu muito moço, aos 40 anos de
idade. E o que é interessante, Sr. Presidente, este
desenlace ocorreu logo após ele voltar do país que
ele aprendera a amar, que chamou o cálido Brasil.
O que é mais notável nesse trabalho de Djalma
Limongi Batista, Sr. Presidente? É que ele sonha
com o sucesso de bilheteria para distribuir o percentual ao qual ele teria direito para inteçrafmente distribuir a uma ONG ou as várias ONGs que trabalham
na prevenção à AIOS. Aí, Sr. Presidente, é que se
vê que o resgate da figura de Bocage, num trabalho
insano que levou vários anos e, ao cabo e ao fim,
declarar que tudo aquilo é em função de uma ou outras organizações que trabalham com a AIOS, revela
que o filho é tal qual o pai. Se o pai no passado,
grande Djalma Batista, se dedicou à pesquisa e deixou o seu nome, conforme dizia ao começo, com letras de ouro escritas no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o seu filho agora faz uma outra incursão em favor da humanidade.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Exl'
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exl',
Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Apenas para trazer a
minha voz em apoio ao pronunciamento de V. Ex',
porque esse filme vai ser apresentado em pré-estréia na próxima quinta-feira no Ceará, por ocasião
do Vil Festival de Cinema que está ocorrendo. E eu,
procurado pelo Djalma Limongi Batista e por grupos
de pessoas que trabalham com ele para elaborar
_esse filme, tive a satisfação e a oportunidade de ajudá~lo, também à-equipe que realizou o
inClusive com o apoio do nosso Embaixador em Lisboa,
Jorge Bomhausen. Cerca de 10% do filme é filmado
é Portugal. É uma interpretação livre da vida do Bocage. Na verdade, é um filme, e V. Exª leu essa expressão, é um delírio poético. Na verdade, o filme
- não qUer recoristltuiravicfaâo-Bócil.Ç;fe. É uma inter-

e

filme,

pretaÇão livre, com fotografias belíssimas colhidas
em grande parte no Ceará, mas em outros Estados,
principalmente no litoral, e é como se fosse uma reconstituição de toda essa viagem de Bocage, que na
vida real passou pelo Brasil, esteve no Rio de Janeiro.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sem dúvida
O Sr. Lúcio Alcântara- Também é uma oportunidade para rever esse conceito que muitos têm de
Bocage, como o poeta apenas do fescenino, que
não dizem realmente a verdade sobre o grande gênio, sobre seu grande talento poético. Então, nesse
aparte, eu queria dizer a V.Exª que a pré-estréia do
filme será na quinta-feira, realização que certamente
está fadada ao sucesso, e que é, de certa forma, a
continuação dessa trajetória de vida do professor, do
médico Djalma Batista, agora sobre um outro aspecto no seu filho. Como V. Ex" acabou de dizer, eu
também não conhecia esse talento dele para línguas, essa formação humanística que ele tem, e a
destinação que ele dá aos recursos, de uma maneira
altamente generosa, altruística e solidária, porque a
AIOS é realmente uma moléstia que dizima populações, que dizima pessoas, dizima até reputações,
devido aos preconceitos em tomo dela. Dessa forma, conseguiu-se realizar o filme e exibi-lo. Esperamos que ele venha a ter o merecido sucesso.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
o eminente Senador Lúcio Alcântara acrescenta
mais um dado, a ajuda que o eminente Embaixador
Jorge Bomhausen, meu companheiro de Partido,
presta a esta Companhia. Devo dizer, até para que
se registrem nos Anais, que conheci pessoalmente o
Sr. Djalma Batista, amigo de meu pai, assim como a
sua esposa, ainda viva, Dona Gilda, filha do patriarca Umongi, que conseguira reunir todos os amigos
em torno do nosso chamado "velho Djalma Batista".
Sr. Presidente, só para finalizar, a saga do
Djalma Umongi Batista começou há alguns anos,
mas, até maio de 1995, a produção parou por falta
de dinheiro. As filmagens só foram retomadas em
novembro do ano passado, quando Limongi embarcou para Portugal com a idéia de contratar uma
equipe portuguesa. "Impossível" - diz ele - "a diferença entre fazer cinema no Brasil e em Portugal é
inimaginável. Com o dinheiro que a gente tem no
Brasil é inviável montar uma eC'Jipe lá. O jeito foi levar minha equipe: 20 pessoas. Só não levei mais
porque o dinheiro não deu". E vem o registro do eminente Senador para dizer que, de qualquer maneira,
o nosso representante de Portugal lá estava.
Solicito a V. Exª que determine a transcrição
dessa matéria no Correio Braziliense, não só pelo

qüe tel11 de literatura, mas para mostrar a saga de
um brasileiro que está doando todo percentual que
teria de lucro para uma organização que cuidará das
vítimas de AIOS.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DJALMA LIMONG BATISTA INCLUI
CENAS DE "SEXO IRÓNICO E CORROSIVO"
EM FILME SOBRE MANOEL BOCAGE

José Rezende Jr.
Da equipe do Correio
LIBERTINO, REBELDE, MALDITO. UM DOS MAIORES
POETAS PORTUGUESES DO SÉCULO 18. AUTOR DE SONE·
TOS DE AMOR E DE VERSOS ESCANDALOSAMENTE OBSCENOS, ODES DESBRA<>.A.DAS ÀS GENITÁLIAS FEMININAS E
SEUS ARREDORES. PERSONAGEM DE ANEDOTAS PICANTES, DEFENSOR DOS IDEAIS DA REVOLUÇÃO FRANCESA,
INIMIGO DA TIRANIA. PERSE~\.!IDO E PRESO.
A turbulenta vida do pm{uguês Manoel Mana Barbosa du
Bocage daria um filme. E deu. Com um detalha: dirigido por um
brasileiro. Bocage- O Triunfo do Amor, de Djalma Limongi Satis·
ta. será exibido pela primeira vez em junho, em Fortaleza, no encerramento do 7" Cine Ceará.
Mas que ninguém espere eptrnr no cinema e ver uma biografia linear? uma pene-;a . :..construçao nistórica, com começo.

meio e tm.

•o filme

é um grande delírio poético". define Umongi, em

entrevista ao Correio Dois.
O terceiro longa do diretor de Asa Branca e Brasa Adormecida centra foco na longa viagem de BoCage ao Brasil, Macau e
Goa (Índia) e no tumultuado regresso a Portugal, onde acabaria
preso. Considerado um dos grandes poetas portugueses, ao lado
de Camões e Pessoa, viveria os.últimos anos na pobreza, escrevendo poemas em louvor a quem lhe desse alguma ajuda. Bocage morreu em 1805, aos 40 anos, pouco antes de embarcar de
volta para o país que aprendera a amar: o "cálido Brasil". como
gostava de dizer.
"Isso tudo está contado na tela, mas em forma de delírio,
para quem souber ver. O verdadeiro personagem central do filme

é a língua portuguesa•, adianta Limongi.
Quase todos os_ diálogos do filme são poemas de Bocage
(dois deles explicitamente obscenos, inclusive). E mais: ao mesmo tempo que ouvidos,~ os versos podem também ser lidos nas
legendas. ESsas, nO eótanto.-Oão viGrarri para traduzfr. mas, segundo Limongi, "para que estivesse presente a palavra escrrta.
como num poema". As legendas tamb 3m ajudam a tomar menos
difícil, para o espectador do final do milênio. a tarefa de entender
o portugues do seculo 18.
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é a nossa grande originalidade, a base de

Ao todo, !oram seis meses de esírada. Para sconomizar no

uma possível identidade, já que o resto vem sendo massacrado

aluguel do equipamento, a própria equipe construiu a grua, os tri·

nas últimas décadas. O jetto de vestir, a maneira de ser. de ver o
à

lhos e o carrinho.

Estados Unidos. Não sou nacionalista, mas cada civilização tem

ção, mas com ela conseguimos movimentos de cãmara bastante

seus valores próprios, enriquecedores, que não podem ser mas-

requintados", entusiasma-se Umongi.

mundo .•. tudo substituido pela globalização, pelo consumismo

sacrados dessa maneira". recita o diretor.

"Minha grua custou R$2 mil. Não tem nenhuma sofistica·

portuguesa prestada pelo poliglota Umongi, que fala inglês, francês

O diretor filmou no Brasil até maio de 1995, quando a produção
parou por falta de dinhe!ro. As filmagens só foram retomadas em novembro do ano passado, quando Limongi en1:>aroou para Portugal,

e ttaliano, arranha o espanhol a estudou grego é latim no ginásio.

com a idéia de contratar uma equipa portuguesa Impossível.

•o português é a minha paixão. É urna língua rica, linda, livra de amarras, imprecisa a ambígua, ao contrário do inglês, que

inimaginável. Com o dinheiro que a gente tem no Brasü é inviável

é o idioma do capttalismo. É a última flor do lácio, inculta e bela,

montar uma equipe lá. O jeito foi levar minha equipe: 20 pessoas.

como escreveu Olavo Bilac, que, aliás, aparece no filme decla·
mando esses versos", antecipa Limongi.

Só não levei mais porque o dinheiro não deu•. confessa.

Bocage é falado em vários sotaques: o português de Angola, Moçambique a Cabo Verde e os portugueses da diferentes re-

a assistente de direção,

Assim, Bocage é, antes de tudo, urna homenagem à lingua

• A diferença entre fazer cinema no Brasil e em Portugal é

A equipe técnica de Bocage é um capitulo à parte: tirando

a continuista, o

montador e a assistente

de fotografia, niguém tinha feito cinema antes. A maioria traba·

giões do Brasil e de Portugal. Por isso, alguns atares braSileiros

lhou com Limongi na sua primeira e única experiência teatral: a

foram dublados por angolanos, moçambicanos e cabovardeenos.

montagem de Galigula, com Edson Celulari no papel titulo.

Curiosamente, no entanto, o ator principal, Victor Wagner
(o contratador João Fernandes, da novela Xica da Silva). que faz

De Calfgu/a, além da equipe técnica, veio também boa
parte do elenco: Victor Wagner, Vietia Rocha, Francisco Farinelli,

o papel do português Bocage, declama seus versos em bom bra-

Lineu Dias e Denis Victorazo. Outros ateres foram se incorporan-

sileiro - por sugestão do co-produtor português do filma, Antonio
da Cunha Teles.

de Castro, por exemplo, embarcou logo na primeira estação, For-

do à viagem durante as paradas em cada lugar. A cearense Ma~ô

O diretor ainda pensou em dublar o ator pelo menos nas

taleza. Em Lisboa, foi a vez da cantora portuguesa Eugênia de

cópias que serão lançadas em Portugal. Novamente, o produtor
português foi contra. Cunha, segundo Limongi, aposta que os

Melo e Castro (foto), que além de atuar, interpreta um poema mu-

portuguêses vão achar muito charmoso Bocage falando o portu-

Apertando <!am.; e ~,
· conseguiu fechar o orçamento em apenas 8$1.::: ,":1::r1.--:10. ~viaS garante não ter se descuida~
do da parte técnica: filmou em Cinernascope, fez a trucagem na Espanha e o som Ooiby Digttal - de última geração- na lnglaterm.

guês brasileiro - por causa das telenovelas, que fazem muito su-

cesso por lá.
Limongi aposta no triunfo do Bocage, que custou R$1 ,2
milhão e consumiu dois anos e meio de trabalho.
"O filme tem cenas de sexo,

mas de um sexo irónico, qor-

sicado de Bocage.

Com seu road·movie delirante, mambembe e requintado,
Limongi sonha

com o sucesso de bilheteria. E anuncia: o percen-

rosivo. É sensual, mas para todos os sentidos, não só para a ge-

tual ao qual teria direito como produtor será integralmente distri·

nttália. Mesmo quem for ao cinema buscando apenas o lado obs-

bufdo entre ONGs que trabalham na prevenção à Alds.

ceno não vai se decepcionar. Mas será obrigado a entrar no outro
universo de Bocage•. promete.
ALMAGENS EM SETE ESTADOS BRASILiEIROS

É

a forma que ele encontrou de se engajar na luta contra a

doença e, ao mesmo tempo homenagem o irmão, Gualtar Limongi Batista, coroteirista de Bocage e diretor de fotograf~a de Asa
Branca e Brasa Adormecida. Gualter morreu de Aids, antes do

Na teta, o delírio poético. Na vida real, o road-movia.

inicio da viagem. (J.R.Jr.)

Para viver a aventura de Bocage - O Triunfo de Amor, ini·

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex!! será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não há dúvida de que alguns políticos ou
analistas entenderam - e talvez continuem entendendo - que, ao relatar o projeto pertinente à reeleição do
Presidente da República, dos Governadores e dos

ciada em setembro de 1994, Djalma Limongi Batista e sua trupe
viajaram por seta estados brasüeiros e várias regiões de Portugal.
Tudo começou no Ceará - para onde, aliás, Bocage volta
em forma de celulóide para a primeira exibição pública, em junho. O
lançamento comercial só deve acontecer em agosto ou setembro.
Depois da estação primeira do Ceará, a equipe viajou para
Congonhas do Campo (Minas). Foz do lguaçu. Amazonas- onde
filmou num arquipélago fluvial no Alto Rio Negro -, Natal, João
Pessoa, São Paulo e, por fim, Portugal.
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Prefeitos, o seu Relator, o· orador que está na tribuna, teria silenciado sobre determinados temas.
Em verdade, se houve silêncio sobre determinados tópicos, foi porque esses tópicos não estavam
colocados em foco. Naturalmente, tratava-se de matéria que não era polêmica - ao contrário, tranqüila e que, conseqüentemente, não poderia ser suscitada
pelo Relator.
Agora, Sr. Presidente, venho à tribuna para tratar de um desses pontos que não foram assinalados
no nosso parecer, por que entendo ser oportuno que
o faça diante do noticiário da imprensa.
Sr. Presidente, o Vice-Presidente da República, Marco Maciel, tomou-se elegível para mais um
novo e consecutivo mandato.
Poderá S. Exl', nos termos do novo texto constitucional, promulgado na semana passada, recandidatar-se a Vice-Presidente da República, ao lado do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Noticiário do último final de semana estranhou
o silêncio da Emenda Constitucional n 2 16, de 1997
- que adotou a reeleição dos titulares do Poder Executivo da União, nos Estados e Municípios, - em relação ao Vice-Presidente, ao Vice-Govemador e ao
Vice-Prefeito.
Não há o que estranhar.
O Vice-Presidente não é alcançado pela regra
vedatória da reeleição.
Essa é a tradição constitucional republicana.
O vice sempre pôde ser reeleito.
A inelegibilidade do Vtee-Presidente só se configuraria, no sistema constitucional anterior, se ele
substituísse ou sucedesse o Presidente no período
anterior ao pleito, fixado na Constituição.
A proibição da reeleição destinava-se ao Presidente, aos Governadores e aos Prefeitos.
Estes, os irreelegíveis.
O Vice-Presídente poderia eleger-se para o período seguinte. Reelegível sempre, e, eventualmente
inelegível, se substituísse ou sucedesse o Presidente no período anterior ao pleito, estabelecido na
Constituição.
A regra da simetria constitucional estendia ao V~ce
Govemador e ao V~ce-Prefeito o mesmo tratamento.
Basta percorrer os textos constitucionais que
incluíram o Vice-Presidente na composição do Poder
Executivo para verificar isso.
A Constituição Federal de 1981 proibia a reeleição do Presidente "para o período presidencial imediato' (art. 43).

No referido texto, o Vice-Presidente perderia a
reelegibilidade se exercesse a Presidência no último
ano do período presidencial, hipótese em que - dizia
a Constituição - "não poderá ser eleito Presidente
para o período seguinte" (art. 43, § 12 ).
A Constituição de 1934 e a Carta de 1937 não
previram o cargo de Vice-Presidente. A substituição
ou a sucessão do Presidente resolvia-se de forma
peculiar aos mencionados textos.
A Constituição Federal de 1946 retomou o modelo de 1891: o Presidente da República irreelegível
e inelegível para o período seguinte. A reelegibilidade do Vice-Presidente desapareceria, para dar lugar
à inelegibilidade se ele sucedesse ou, nos seis meses anteriores ao pleito, substituísse o Presidente
(art. 139, I, a).
Nas constituições íederais de 1967 a 1988: inelegibilidade para o Presidente para o período seguinte. E a reelegibilidade do Vice-Presidente, sempre
admitida, desapareceria se ele, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, sucedesse ou substituísse o
Presidente (Constituição de 1967, art. 146, I, a e
Constituição Federal de 1988, art. 14, §52).
A Emenda ConsWuciona! n2 16, de 1997 - agora promulgada - elimir. ~ ~: :: ::y::eç:bilit:!ade em razão
da substituição ou da sucessão do Presidente da
República (art. 14, § 52 ).
A Constituição de 1967, em regra reproduzida
pela Constituição Federal de 1988 (art. 77, § 22 ),
consagrou a eleição çonjunta do Presidente e do
Vice-Presidente da República - •o Vice-Presidente
considerar-se-á eleito com o Presidente registrado
conjuntamente" (art. 79 § 1º).
A inovação consolida a legenda presidencial,
afastando o inconveniente de eleição presidencial não
homogênea, sem repercutir, entretanto, na reelegibilidade, que configura solução de natureza diversa.
Em obediência às normas constitucionais, que
definem a posição dos Vices no Poder Executivo da
União, dos Estados e dos Municípios, a Lei Complementar n2 64, de 1990, lifllitou-se a dispor que 'o
• Vice.,f)residentfb o_IJice-Govemador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando
os seus mandatos respectivos. desde que, nos últimos
6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular" (art. 1 § 2º).
Na mesma situação - candidatar-se a outros
Cll.i-gos-_. o Presidente da República. os Governadores e os Prefeitos deveriam renunciar aos respectivos mandatos, como, aliás, impõe a Constituição
(art. 14 § 62).
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Por aí se vê que o noticiário não tem fundamento. O Vice-Presidente continua reelegível. A novidade agora reside na eliminação da inelegibilidade
se sut:>sti1uísse ou sucedesse o Presidente da República, exigência que a Emenda Constitucional n2 16,
de 1997, não adotou.
A mesma regra constitucional, como não poderia deixar de ser, aplica-se aos Vice-Govemadores e
Vice-Prefeitos.
Muito obrigado.
O Sr. Lauro Campos -V. Ex!! me pennite um
aparte?
O SR. FRANCELINO PEREIRA -Ouço V. Ex"
comprazer.
O Sr. Lauro Campos - De início, gostaria de
me congratular com V. Ex" pelo fato de voltar a este
assunto que já foi devidamente superado na semana
passada. Do meu ponto de vista, os vitoriosos não
têm de que se desculpar, não têm de que prestar
contas. A vitória é muda. V. Ex", no entanto, rompe
essa tradição dos vitoriosos e vem como que dar
uma satisfação aos perdedores, a nós que defendiamos o ponto de vista contrário. Mas quando V. Ex"
faz isso tão democraticamente, até mesmo com uma
certa fidalguia, dando atenção aos derrotados e querendo justificar a vitória, inclusive a respeito da-pos~
sibilidade de reeleição do Vice-Presidente da República, parece-me que V. Ex" aí toca num ponto que,
realmente, transtorna a questão, faz derramar o leite. É que todos os argumentos que V. Ex!! levantou,
baseado na tradição republicana, a partir da Constituição de 1891, são completamente contrários à reeleição do Presidente da República. Acham que é tão
perniciosa essa reeleição que até mesmo o VicePresidente que tenha, nos 6 meses anteriores à eleição ou até mesmo um ano antes da eleição, assumido a Presidência, eles ficam contaminados, tomamse irre&legíveis, porque eles usaram a máquina, foram Presidente da República, tiveram o poder em
suas mãos, que os inviabiliza e os inquina de suspeição para disputarem a reeleição ou a Presidência da
República. De modo que me parece que o argumento de V. Exª ficaria muito melhor na boca daqueles
que votaram contra a reeleição do que daqueles que
a defendem, embora com o brilhantismo que V. Ex"
o faz. Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Senador
Lauro Campos, tenho muito respeito por V. Exª, pelo
seu nome, conheci seu pai, ainda no primeiro ano da
Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, um homem culto, preparado, mineiro como
mais ninguém, pela cultura, pelo saber e pela voca-

ção da interpretação da lei, da Constituição e pelos
fundamentos da doutrina do Direito.
Não posso conceber, portanto, que V. Exª, que
talvez não tenha prestado a atenção devida a tudo
que a me referi desta tribuna, diga que estou aqui a
prestar uma homenagem aos vencidos. V. Exª sabe
que não sou desse partido; ele talvez seja o de V.
Ex", não meu.
O Sr. Lauro Campos -Não é o meu...
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Não é o de
V. Ex!!, e não vai vencer. E não vai vencer, meu caro
Senador, porque V. Ex" fez um aparte completamente fora da linha do pensamento constitucional. Não
estou aqui para dar satisfação ou manifestar alegria
pela reeleição do Presidente e do Vice-Presidente
da República; apenas desempenhei um papel com
equilíbrio, serenidade e saber jurídico, não tanto
quanto o saber do pai de V. Exª, mas esse ponto de
vista mereceu o voto favorável e o aplauso da grande maioria do Congresso Nacional.
Na verdade, apenas introduzimos uma nonna
na Constituição, apenas uma regra nova que pennite
também ao atual Presidente da República e ao seu
Vice-Presidente, por via de conseqüência, a oportunidade à reelegibilidade. Esses candidatos, Presidente e Vice-Presidente da República, terão que
passar pelo vendaval, pelo crivo das convenções
partidárias, pelos palanques deste País inteiro e pelo
voto direto, secreto e difícil, mas patriótico, de um
povo vocacionado para a democracia.
De fonna que quero manifestar a V. Exª o meu
respeito, mas meu total desacordo com sua desinformação e falta de conhecimento do Direito e da doutrina jurídica para responder a meu aparte.
O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador
Francelina Pereira, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. FRANCELINO PEREIRA- Concedo-lhe
o aparte, Senador Joel de Hollanda.
O Sr. Joel de Hollanda- Nobre Senador Francelino Pereira, V. Ex", que já deu uma grande contribuição a esta Casa, relatando com competência e
eficiência a emenda constitucional relativa à reeleição, traz nesta tarde mais uma contribuição importante para todos nós. Na verdade, como V. Ex" salientou no início do seu pronunciamento, a imprensa
nacíonãl, nó último fim de semana, destacou um
possível silêncio de V. Exª no seu parecer sobre a
situação do Vice-Presidente da República, dos ViceGovernadores e Vice-Prefeitos em relação à questão
da reeleição. A imprensa chegou a dizer que houve
falha tanto na proposta da emenda constitucional,
como no brilhante parecer que V. Exª apresentou e
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que foi aprovado .. pôr maioria ·esmagadora nesta
Casa. V. Exª, já tendo cumprido o seu papel, já tendo feito um trabalho exaustivo de dedicação e de seriedade, trabalho este reconhecido por esta Casa
quando da aprovação do seu parecer, traz agora
mais uma contribuição, que é a de esclarecer para a
opinião pública e para todos nós que a situação do
Vice-Presidente da República, dos Vice-Govemadores e dos Vice-Prefeitos, em termos de reeleição,
não estava em foco naquela ocasião, mas agora
está esclarecida em função do que estabelecia a legislação que vinha regulamentando a matéria No
caso, V. Exª mostrou que o Vice-Presidente da República, Marco Maciel, tomou-se elegível para mais
um novo e consecutivo mandato. O que havia era a
impossibilidade de o Vice-Presidente da República,
tendo substituído o Presidente da República nos meses anteriores à eleição, candidatar-se. Mas, agora,
isso muda com a nova legislação. Tanto o Vice-Presidente, como os Vice-Govemadores, por simetria, e
os Vice-Prefeitos agora poderão fazê-lo. Portanto, o
que V. Exª está fazendo nesta Casa é trazer um esclarecimento. De forma alguma o seu parecer deixou
de tocar nessas questões por esquecimento, mas
sim porque não se tratava de matéria em foco. Todavia, V. Exª pesquisou, estudou e trouxe aqui elementos para mostrar que, no caso, o Vice-Presidente da
República poderá reeleger-se, bem como os ViceGovemadores e Vice-Prefeitos. Por isso quero parabenizá-lo por mais essa contribuição que dá a esta
Casa. Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. José Fogaça - V. Exª me permite um
aparte, Senador?
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Com muito
prazer, Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Senador Francelina Pereira, apenas registro o seguinte: da minha parte,
não recorreria a tantos argumentos históricos, mas
simplesmente me basearia no enunciado da norma
que estabelece a eleição do Presidente da República. Ali se estabelece que o Vice-Presidente se elege
com o Presidente, ou seja, com o Presidente, é eleito o Vice-Presidente. Basta este liame, basta este
vínculo para estabelecer para o Vice as mesmas regras, as mesmas condições, o mesmo contorno, a
mesma moldura, a mesma situação do Presidente
da República. Apenas isso, Sr. Presidente, para registrar a nossa posição.
O SR. FRANCELINO PEREIRA- É exatamente esse, Senador José Fogaça, o fundamento implícito ao meu parecer. Foi exatamente com base nesse ponto de vista, que decorre da Constituição, que
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formulei o meu parecer. Unicamente em respeito
àqueles que leram um grande jornal deste País, que
é o Jornal do Brasil, é que, conseqüentemente, não
poderia deixar de comunicar um assunto dessa natureza ao Senado Federal e à Nação. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação urgente e
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço esta
comunicação porque o Senador Roberto Requião
está em plenário.
Na quinta-feira, a secretária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata da emissão de títulos por parte dos governos estaduais e municipais,
telefonou para o meu gabinete, dizendo que havia
um ofício convidando o Prefeito de São Paulo e mais
um outro e, um ofício. convidando o Governador Mário Covas.
Perguntei-lhe se o Dr. Luiz Cláudio, Chefe do
Serviço de Apoio às Comissões Especiais de Inquérito, havia combinado a data porque se tratava de
um convite. A secretária informou-me que o Dr. Luiz
Cláudio estava adoentado e não havia comparecido.
Dei-lhe a seguinte resposta: ao Sr. Celso Pitta, se for
convocação, assino, marcando data e hora. Convite
sem um prévio acordo seria uma descortesia. Com o
Governador Mário Covas, nem convite nem convocação. Eu não assinaria sem um prévio ajuste, uma
vez que, depois de ter sido Presidente da Ordem,
Relator da Constituição e Ministro da Justiça, receber um ofício de um governador a me perguntar se
eu desconhecia que ele tem direito de marcar dia,
hora e local para prestar seu depoimento.
Logo após, o Governador Mário Covas me telefonou dizendo que tinha tomado conhecimento de
que eu iria chamá-lo para depor - e ele viria - pela
imprensa. Eu disse que S. Exª poderia acertar uma
data, que eu não faria um descortesia dessas, e a
.data foi acertada para o dia 17.
lncontinenti, Sr. Presidente, na sexta-feira pela
manhã, telefonei ao Dr. Luiz Cláudio e a Dr" Adriana
me disse que ele não estava porque se encontrava
doente. Então, pedi-lhe que fizesse um ofício ao Governador Mário Covas informando que, em se tratando da data ajustada e horário, estava confirmada,
•conforme sua concordância, para o dia 17.
Quanto aos demais, perguntei se tinha havido
novo acordo para a vinda do Sr. Prefeito. Ela me dis-
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se que não. Então, disse que convite, sem prévio
acordo, eu não assinaria. Se fosse convocação; o
faria com muito prazer, uma vez que a CPI tinha deliberado convocar o Sr. Celso Pitta.
Sr. Presidente, apesar das notícias veiculadas
de que eu tinha viajado, na sexta-feira pela manhã, o
repórter Ribamar Oliveira, de O Eslado de S.Paulo,
saiu de meu gabinete às 12 horas e 30 minutos e praticamente tomou conhecimento disso. À noite desse dia,
às 21 horas e 30 minutos, terminava uma palestra na
Universidade do Distrito Federal, e os jornalistas Kátia
Seabra, de O Globo, e Alex Ribeiro, da Folha de
s_Paulo, foram ao meu encontro para me dar conhecimento de que um funcionário da Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprindo determinações do
Relator, tinha convidado alguém para depor.
Eu, absolutamente, não fiz nenhum comentário,
a não ser esses que acabo de fazer a V. Ex", mas,
agora, o Dr. Luiz Cláudio me traz um ofício, Sr. Presidente, datado do dia 6 de junho, que S. s« assina, dirigido ao Prefeito de São Paulo, dizendo textualmente:
"De ordem do Sr. Senador Roberto Requião, Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada através do Requerimento n•
101, ... , e na seqüência de cooperação com
os trabalhos dessa CPI, informo a V. Ex"
que a mesma deliberou convidá-lo a comparecer perante essa Comissão no próximo dia
10 de junho, terça-feira, às 17 horas, na sala
02 da Ala Senador Nilo Coelho, Anexo 11, do
Senado FederaL
Encaminho, através do Serviço de Sedex,
cópia do Relatório Parcial apresentado pela Relataria da Comissão, a fim de que V. Ex" possa
examiná-lo e oferecer a sua contribuição."
E ao mesmo tempo me trouxe, Sr. Presidente, uma pauta para a próxima semana
e me declarando que realmente eu não tinha
conhecimento dessa pauta, que essa pauta
tinha sido feita, tinha sido entregue e determinado que fosse cumprida.
Sr. Presidente, tenho tido o cuidado de não interferir em nenhum instante no trabalho do Relator,
mas essa me parece, Sr. Presidente, uma interferência que não sei como adjetivá-la. Enquanto eu for
Presidente daquela Comissão, Sr. Presidente, vou
exercitar a Presidência e dela não há quem me faça
afastar, a não ser que o meu Partido me retire ou V.
Ex" não me dê as condições necessárias - o que
não tem ocorrido - para levá-la a efeito.
Estou recebendo um ofício do Prefeito Celso
Pitta, a mim dirigido, quando não lhe fiz nenhum expe-

diente, dizendo que estará aqui amanhã às 17 horas.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que o Prefeito vai à Comissão, mas eu lá não estarei, porque não convoquei a
reunião, não convidei ninguém, de modo que queria dar
notícia a este Plenário, de viva voz, para que não haja
intetpretação que possa causar mal-estar no seio da
Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR- ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra V. Ex".
O SR. ROBERTO REQUIÃO - (PMDB-PA. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, era um assunto, o levantado pelo Senador
Bernardo Cabral, que poderia ser tratado particularmente_l'l() seio da Comissã.Q. O Senad<Jr trQlJXe para o plenário, e para o plenário eu ihe trago a resposta.
Foi um mal-entendido simples, em que quem
mal entendeu não fui eu. No fim da reunião de
03.06.97, conforme se verifica na ata, peço a palavra. Aliás, passo a ler a :transcrição literal das notas
Peço a palavra e me dirijo
taquigráficas; nem ata
ao Senador Bernardo Cabral:
"Sr. Presidente, apresentei hoje um relatório prévio sobre a questão dos títulos na
fase da autorização. O relatório examina a
preparação dos documentos nos Estados e
Municípios que os emitiram para pagar precatórios até a stia passagem pelo Banco
Central e pelo Senado.
É importante para este Relator que os documentos sejam submetidos ao contraditório.
Embora eles tenham sido executados com o
apoiO de
cOrTlpetente atenclOSa,
não nos atribuímos o poder da onisciência
Os relatórios, apesar de consistentes e
muito estudados, podem conter um ou outro
erro. É fundamental, em qualquer processo,
mesmo no que se deflagra em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que as partes
interessadas sejam ouvidas. O relatório, Sr.
Presidente, deverá ser remetido, conforme
decisão anterior da Comissão Parlamentar
de Inquérito, a Governadores, ao Secretário
da Fazenda e Prefeitos da época, para que
tenham a oportunidade de, a convite desta
CPI, a ela comparecerem se estabelecendo
_
o contradítóri.<:J_e suas críJicas. •
Cq_n1[nuo.. sr~ Pres[de_rú~. ~-as.Jl.fiiT!lªções são
minhas:
"No entanto, quero ressaltar que Governadores no exercício do mandato, mes-

é:

uma equipe-
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mo quando convocados" - o que não é o
caso, porque o que estamos fazendo neste
momento é um convite - "teriam a prerrogativa que têm diante de qualquer juiz, a prerrogativa que têm em juízo, de fixar a data e
o local de sua oitiva.
Tenho certeza, no entanto, de que os
Governadores convocados que já manifestaram o desejo de comparecer e colaborar
com esta CPI virão com naturalidade, a não
ser que algum impedimento maior os atrapalhe no dia que o convite sugira. A sugestão
para a oitiva de Governadores e Prefeitos é
exatamente a partir da próxima terça-feira,
um após o outro, na ordem dos relatórios
que foram examinados hoje, na ordem de oitiva dos Relatores. É um convite, o que não
impede que algum Senador ou mesmo o
Relator, tendo dúvidas consistentes sobre
algum fato, recusado o convite, venha a
transformá-lo, com a aprovação da Comissão, em uma convocação.
Então, Sr. Presidente - o Presidente ao qual
me dirijo nesse momento, de acordo com as notas
taquigráficas, não é o Presidente do Senado, mas o
Presidente da Comissão, Senador Bernardo Cabral , o ofício que a nossa Secretaria deverá redigir deve
ter este conteúdo: trata-se de um convite para que
Governadores e Prefeitos colaborem, nas datas sugeridas, com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, analisando os relatórios apresentados por este
Relator na reunião de hoje, estabelecendo-se, dessa
forma, o necessário e indispensável contraditório,
que deve ocorrer em qualquer processo.
Encerrei as minhas palavras, e o Presidente
Bernardo Cabral terminou a reunião, estabelecendo
o consenso pela medida sugerida à Secretaria da
Comissão, com a seguinte declaração:

"O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, está encerrada a
sessão, com os agradecimentos da Presidência aos eminentes Senadores."
Como Relator, tomei a iniciativa de mandar a
Governadores e Prefeitos, à época a emissão, a sugestão de uma data conforme não eu ou o Presidente havíamos estabelecido, mas conforme o consenso da Comissão Parlamentar de Inquérito que está
acima do Presidente e do Relator.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O que estou discutindo é o fato de o Senador Roberto Requião ter
determinado a um funcionário que intimasse autoridades em nome da CP!. O problema reside nesse
fato; somente nisso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Acredito que a Casa está esclarecida e que a Comissão pode chegar a um entendimento na medida
em que, realmente, ao Presidente da Comissão caberia fazer a convocação, não ao Relator e muito
menos a um funcionário.
Seja como for, o êxito da Comissão é mais importante do que isso e quero apelar ao Senador Bernardo Cabral no sentido de que consiga um meio,
dentro do seu espírito público, da sua competência
política, de encontrar com o Relator um caminho
para que essa divergência se acabe e que a Comissão possa funcionar normalmente. Faço-lhe esse
apelo para que V. Ex" encontre um caminho e possa
fazer funcionar a Comissão.
No caso, V. Ex" tem a razão, mas entendo que
o andamento dos trabalhos da Comissão é mais importante que até mesmo essa razão que lhe cabe
em sua questão de ordem e V. Ex" com o Relator
podem muito bem, ambos com o espírito público que
têm, encontrar esse caminho. Sei que V. Ex" o encontra pela sua competência, espírito público e pelo
seu amor já demostrado, em tão pouco tempo, ao
Senado da República.
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como Senador pelo Partido dos Trabalhadores, como ser humano, como cidadão, como professor de Economia Política, não poderia deixar de preocupar-me e eleger o
problema do desemprego como a preocupação mais
permanente e mais constante que tenho no cumprimento do meu mandato.
Pesquisa de opinião recentemente ;ealizada
nos países que compõem a União Européia, para
identificar que problemas as populações consideram
mais importantes, demonstrou a gravidade da questão do desemprego. Na Finlândia, 85% consideram
o desemprego um dos três mais importantes problemas do país; na França e na Suécia, 78%; na Alemanha, 73%; na Espanha, 72%. A média européia
foi de 58,8%. Portanto, deve ser praticamente con-
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senso que o desemprego é o grande problema que
se apresenta nesse momento.

diante de uma oferta 'ilimitada de mão-de-obra', ou
morrer, livremente, de fome.

O desemprego é importante, desafia o Governo que aí está e desafia os apoiadores do Governo
que se silenciam e são incapazes de apresentar propostas sérias para superar o problema Pensam, muitas vezes, que a Oposição é que deve exercer esse
papel de encontrar solução para o desemprego, mas
devetiam se preocupar um pouco com essa questão,
antes que as eleições se aproximem, não apenas para
a utilização populista de medidas que agora possam
surgir, deixando de apenar, por exemplo, os 107 mil ou
50 mil funcionários públicos que o Governo ameaça,
fazendo prosseguir a reforma administrativa. Talvez
muitos desses funcionários sejam salvos pelo gongo, porque as eleições se aproximam e o desemprego em massa não é uma boa política eleitoral.
Pois bem, o desemprego não existia nem no
feudalismo, nem na escravidão. O servo da gleba
era uma espécie de meeiro do senhor feudal. Trabalhava alguns dias da semana para si, apropriando-se
da colheita, e outros dias trabalhava de graça para o
senhor.

Nos períodos de auge, de prosperidade, era
mais fácil encontrar emprego, da mesma forma que
nas fases de intensificação do trabalho agrícola
(plantio, colheita, armazenagem). Nas entressafras,
nas depressões e nas crises, os trabalhadores são
demissíveis a custo zero para o empregador.

O escravo, coisa, res, era objeto da propriedade do seu dono, não podia ser ele mesmo proprietário, exceto quando "roubava" ou quando, alugado,
recebia remuneração por suas habilidades especiais. Escravo "desempregado" é escravo livre,
emancipado, pessoa que deixou de ser escrava.
Entre outras inovações fantásticas, o capitalismo produziu o trabalhador assalariado, 'livre', isto é,
retirado da posse da terra e dos instrumentos de trabalho e livre para ser obrigado a vender sua força de
trabalho no mercado. Se o 'mercado" impessoal não
precisa dele, sua inação nada custa ao capitalista,
ao contrário do que ocorria sob a escravidão e mesmo sob o feudalismo em que o trabalhador parado,
mantido pelos senhores, representava um prejuízo
para eles. Logo, o capitalismo extemalizou e colocou
sobre os ombros do trabalhador "livre' o custo do
desemprego, criando o moderno fenômeno inerente
à especial forma de liberdade individual e capitalista.
Do ponto de vista do desemprego, o capitalismo é
mais eficiente do que as outras formas de exploração do trabalho, porque é a única que reduz a zero o
custo do trabalhador parado.
A opção oferecida ao trabalhador desempregado foi a de empregar-se pelo salário pago pelo 'mercado livre", isto é, pelo capitalista, potencial comprador da força de trabalho, confortavelmente colocado

As crises de 1810 e de 1815 ocorridas na Inglaterra produziram o desemprego como fenômeno
capitalista, isto é, como catástrofe. Aqueles foram
desempregos ocorridos quando a Grã-Bretanha tinha uma população de menos de cinco milhões de
habitantes, sendo predominantes as atividades agropecuárias.
À medida que os camponeses são expulsos do
campo, por causa da transformação da agricultura
em criação de ovelhas ou devido aos enclausures
(fechamento de terras públicas e da Igreja), expulsão que, no Brasil, foi provocada pela falta de reforma agrária e pela mecanização da agricultura, o desemprego rural se muda para a cidade, urbaniza-se.
A Revolução Industrial tomou tão clara a concorrência entre os trabalhadores para a cidade, se
urbaniza.
A Revolução Industrial tomou clara a concorrência entre os trabalhadores e as máquinas, que os
assalariados reagiram, no início da Revolução Industrial, perseguindo os inventores e quebrando as máquinas que os expulsavam para o desemprego (Movimento ludita, na Inglaterra, e Boicote).
Marx determinou que a Revolução Industrial
não partiu da invenção do motor a vapor (Watt), nem
da linha de transmissão, mas sim da terceira parte
da máquina, a máquina-ferramenta que serra, que
corta, que pula, que torce, que prega, que solda, que
rebita, isto é, que constitui a mão da máquina. A máquina é antropomórfica e, por isso, substitui a força
humana, o braço do trabalhador, seu cérebro, por
meio da especialização imposta pela divisão do trabalho na grande , indústria, sua memória, seus
olhos... Marx denominou de 'grande autômato' o
processo que, no século passado, já indicava a robotização da linha de montagem.
Os governos capitalistas da Inglaterra e da
França passaram a patrocinar obras públicas, construções de ruas, de parques, de estradas, de drenagem de áreas insalubres, a fim de reduzir o desemprego exacerbado nas crises. A modernização de
Paris, patrocinada pelo Governo de Napoleão III,
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empregou 50% dos trabalhadores residentes na capital francesa. As work houses eram verdadeiras penitenciárias que mantinham os desempregados em
ação e funcionaram eficientemente na crise de 1863,
que paralisou a industria têxtil inglesa devido à falta
de algodão, provocada pela Guerra de Secessão.
Na crise de 1873, a Inglaterra utilizou o mesmo instrumento 'keynesiano" de reabsorção de parte dos
desempregados em "obras públicas feitas para a
burguesia'. Não foi o Lord Keynes quem inventou a
abertura de frentes de trabalho em atividades pouco
produtivas, financiadas pelo Estado. A produção bélica se revelou como a mais adequada fonma de reduzir o desemprego que a modernização tecnológica
provoca. O aumento de produtividade, decorrente
das inovações, aumenta o volume de produção e de
oferta de mercadorias e reduz, pelo desemprego, a
capacidade de consumo do acréscimo de produtos
oferecidos. A deflação, a queda do índice de preços
e a contração dos lucros constituem o resultado final
da fantástica modernização, tal como acontece no
Brasil de hoje. Os neoliberais pensam que o aumento de produtividade, que se encontra nos auges que
antecedem as crises e que as agravam, pode salvar
o capitalismo moderno.
'Duvido que tenhamos conhecido um auge recente capaz de levar ao pleno emprego, exceto durante a guerra', escreveu o Lord Keynes em 1936. O
auge verificado nos Estados Unidos e na Europa entre 1924 e 1929 revelou um aspecto novo do desemprego capitalista: a tecnologia atingira um nível tão
elevado, que mesmo o altíssimo volume de novos investimentos realizados no período não foi capaz de
reabsorver a mão-de-obra disponível, liberada pela
eficiência mecanizada. Isso significa que a economia
de mercado teria de conviver, a partir daquele estágio de desenvolvimento tecnológico e daquele nível
de acumulação de capital, com uma taxa de desemprego •entre 1O% e 12% na Inglaterra, Alemanha e
Suécia, e nada menos que 17% a 18% na Dinamarca e na Noruega, entre 1923 e 1929', de acordo com Eric Hobsbawn, em seu livro a Era dos Extremos, pág. 95. Nem o volume de investimentos
do auge conseguiu absorver o desemprego, o que
demonstra a incapacidade do capitalismo de mercado em manter o pleno emprego, de gerar um número razoável de oportunidades de trabalho. Os
investimentos máximos do auge incorporavam um
nível tecnológico tão eficiente que, além de não levarem ao pleno emprego, produziram a crise de
sobreacumulação de 1929/1941. A queda da taxa
de lucro, da produção, dos preços, a elevada taxa
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de ociosidade do equipamento, a quebradeira de
cinco mil bancos nos Estados Unidos, as falências da indústria e do comércio foram acompanhadas e fortalecidas pelo aumento do desemprego. A taxa de desemprego entre 1932 e 1933
atingiu 'de 22% a 23% das forças de trabalho britânica e belga; 24% da sueca; 27% da americana;
29% da austríaca; 31% da norueguesa; 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã.
(Hobsbawn, Eric. Op. cit., p.97)
A taxa de desemprego correspondente ao nível de desenvolvimento tecnológico existente nos
anos 20 se mostrava perigosamente explosiva. Em
1933, Hitler foi eleito, tendo vencido até mesmo
em cidades e regiões em que os social-democratas (comunistas) eram majoritários. Foram os
imensos gastos do governo no New Deal, principalmente na 11 Guerra, que permitiram reduzir o
desemprego a níveis toleráveis. A guerra fria manteve durante cinqüenta anos uma estrutura de gastos governamentais semelhante à prevalecente
durante a guerra, 'normalizando' a taxa de desemprego em tomo de 4% a 6%.
Se, na Alemanha, a taxa de desemprego de
44% se mostrou explosiva, tendo levado Hitler ao
poder e encontrando sua solução na 11 Guerra, qual
será hoje a taxa explosiva de desemprego? As obras
públicas civis e militares que abriram oportunidades
de emprego contra a lógica do mercado fizeram com
que a dívida pública se elevasse a 119,9% do PNB
dos Estados Unidos, em 1945. Na Alemanha, o aumento do dispêndio foi justificado pelo mago das finanças de Hitler, o Dr. Dr. Schacht, no livro Mais Dinheiro, Mais Trabalho, Mais Capital. Contra a imensa dívida pública de guerra e de pleno emprego foi
dado o calote em 21 de junho de 1948 pelo comando das tropas aliadas.
Os vencedores são silenciosos, não têm que
prestar satisfação aos derrotados.
O desemprego atual difere bastante, para pior,
dos desempregos anteriores. Com a queda do muro
de Berlim, desapareceu a polarização que manteve
a guerra fria, os gastos bélicos e espaciais e o elevado volume de emprego. A dívida pública federal dos
Estados Unidos se ergue como uma muralha intransponível que impede que os gastos adicionais do
governo voltem a funcionar como um absorvedouro
de desemprego. Os governos keynesianos cêntricos, que empregavam trabalhadores nos setores bélicos, improdutivos, espaciais e na burocracia militar
e civil, cem como-os governos ao keynesianismo desenvolvimentista, subdesenvolvido, investidores em
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infra-estrutura e em indústrias de base, em vez de
reempregarem, passaram a demitir funcionários e
trabalhadores e a reduzir suas encomendas aos fornecedores e empreiteiras. Paul Mattick, em seu livro
intitulado Marx e Keynes - Os Limites da Economia
Mista, afirmou que a Revolução de 1917 na Rússia
foi uma revolução keynesiana. A acumul~ção centra~
lizada soviética, minada pela economia de guerra e
pela produção de mercadorias nobres individualistas, elitistas, entrou em crise simultânea com a acumulação capitalista cêntrica e com a periférica. O
keynesianismo entrou em colapso em escala mundial, em suas três formas de existência. O pleno emprego do socialismo real foi sucedido pelo desemprego de mercado resultante da vitória do capitalismo no espaço da CEI.
O enxugamento da máquina estatal, em
de um-: maior eficiência dos servidores púbhcos, podera provocar um desemprego adicional
de mais de 30% nos Estados Unidos, de cerca de
40% na Grã-Bretanha, de mais de 50% na Suécia
Noruega e Dinamarca, de mais de 20% no Brasil:
na Argentina, no México. Ao corte de 80% dos servid~res públicos civis e militares corresponderá,
dev1do ao efeito do multiplicador de desemprego,
um desemprego final K vezes maior, ou seja, tanto
maior quanto mais elevada for a propensão marginal a consumir que os funcionários públicos apresentarem. Como os servidores públicos representam 17% da PEA dos Estados Unidos, seu enxugamento para 3%, perfeitamente passivei do
ponto de vista técnico, das necessidades efetivas
d~ Estado mínimo, poderá elevar o desemprego
nao meramente em 14%, mas em 56%, caso o
multiplicador de desemprego seja 4.
Como a taxa de lucro esperada pelos empresários foi sustentada pelos preços elevados pagos pelo
governo comprador, pelas subvenções à pesquisa,
pela estatização de uma série de custos privados
como o de fiscalização e vigilância do patrimônio, silos, armazenagem, crédito subsidiado, conquista de
mercados externos, preparação da força de trabalho,
saúde pública, aposentadoria etc., a privatização representará elevação dos custos privados e redução do
lucro, da eficiênCia marginal fiCtícia do capital da fase
keynesiana As falências de empreiteiras, dos fornecedores de "bens de serviços' para o governo, dos produtores e comerciantes de armas e artefatos espaciais, a contração da demanda provocada pela queda
da renda decorrente do desemprego, constituirão fatores agravantes do desemprego total. A inflação, outra
fonte de lucro privado, ao sair de cena, provoca oun~me
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tra contração da taxa de lucro e uma redução do lucro bancário e também do emprego.
A solução dos capitalistas sobreviventes é a de
elevar a mais-valia relativa, empregando tecnologia
poupadora de capital variável para tentar compensar
a queda da taxa de lucro imposta pelas condições
da crise. O nível tecnológico atual, com a robótica, a
informática, a telemática desenvolvidas produzirá
desemprego tecnológico reativo muito mais elevado
do que o auge de 1923-1929 o fez. Ao desemprego
tecnológico, ao downsizing e à reengenharia desempregadores soma-se o desemprego cíclico e o
desemprego estatal, ambos neoliberais. A globalização coloca nos mercados do capitalismo avançado
uma pletora de mercadorias cujos preços são rebaixados nos países de origem por meio do dumping
salarial. Os baixos salários pagos aos trabalhadores
dos Tigres Asiáticos e da China mostram que os
mercados concorrenciais destroem os empregos,
matam a concorrência, e sucateiam a produção em
todos os países onde o nívei d":ó :oaV.;: 'S ior superior
ao da China. O dumping tecnológico, que garantiu
durante séculos as trocas desiguais, a redução relativa dos custos das mercadorias produzidas nos países capitalistas adiantados, deixou de existir diante
da globalização do nível tecnológico e das indústrias
que se mudam para as áreas de mais baixo custo
~alaria!. A globalização. tal cor!'c-""ta hoje,
e uma da~ '·- · ·
· s continua -c: •·
atras proteCionis<a<> <>e,a:-:· E. ··_:;..;,,jr.;c: :: :
... :;es Capitalistas
A:liantados :.6.dv:3:->C"'i •:':;:malist Countries-ACC),
trar..".~.manao a g.ooalização neoliberal em ilhas nacionais protegidas.
O mundo assiste à rápida elevação do desemprego que atingiu um bilhão de trabalhadores, mais
de 30% da PEA mundial.
O capitalismo cêntrico exporta parte do seu desemprego para a periferia dominada, por meio da
instalação de montadoras de mercadorias, de carros, de artigos da linha branca que apenas empregam trabalhadores-montadores dos componentes
importados. A geração de capital cêntrico transplantada nos anos 50 e 60 passa a concorrer· com a
nova geração de empresas, que, diante da crise
cêntrica de sobreacumulação de capital, é obrigada
a instalar filiais na periferia. Os mercados periféricos,
pobres, limitados, quase saturados pela capacidade
produtiva anteriormente transplantada e instalada,
são obrigados a concentrar ainda mais a renda nacional, a fim de criarem um mercado adicional que
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comprará parte dos produtos de luxo montados em
casa. No Brasil, por exemplo, a indústria automobilística tem aumentando o volume de produção nos
últimos três anos, mas o desemprego tem crescido
juntamente com o aumento da produção.
O recurso à redução da jornada de trabalho,
utilizado na Inglaterra durante a crise de 1863,
quando os trabalhadores ingleses consentiram em
diminuir de 12 para 8 horas a jornada com redução
proporcional de salários, é um remédio quase esgotado na América Latina. O salário mínimo já foi
tão reduzido, bem como o de várias categorias de
trabalhadores qualificados, que é com os salários
confiscados aos trabalhadores que se pagam cerca de 75% da força de trabalho. Se o salário mínimo no Brasil fosse de R$600,00, o custo de um
trabalhador corresponderia ao que cinco operários
recebem quando R$118,00 lhe são pagos por
mês. Segundo um famoso neoliberal inglês, Prof.
Pigou, "salário zero ou negativo assegura o pleno
emprego continuamente•. Com o salário mínimo
pago a um trabalhador francês pagam-se dez, no
Brasil. E o governo ainda fala do "custo Brasil"
para justificar novas reduções da folha de salários.
A taxa de desemprego na América Latina seria
quatro vezes maior se os trabalhadores empregados recebessem um pagamento capaz de atender
as necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, saúde, educação suas e de suas
famílias. Na América Latina, os 5% mais ricos da
população recebem 84 vezes mais do que os 5%
mais pobres. No Japão, a diferença entre os 20%
mais ricos e os 20% mais pobres é de apenas
quatro vezes. Não há margem para redução proporcional da jornada de trabalho e de salário na
América Latina. O instrumento usado em 1863 na
Inglaterra, durante a crise denominada de "fome
do algodão", encontra-se perempto, esgotado.
A ideologia neoliberal ressuscita após 60 anos
e traz consigo uma grande novidade. Ela permite
aos governos capitalistas governados pela crise
transformar o desemprego, as falências, a ociosidade crescente do equipamento, a dispensa de funcionários, o desmantelamento dos serviços públicos de
saúde, educação, segurança, aposentadoria, a quebradeira de bancos, a elevação da taxa de juros, o sucateamento do parque industrial em objetivos de ação
do governo moderno, neoliberal. A nova ilusão consiste em permitir ao Governo fingir que ele continua ao
leme, que ele continua agindo, quando o resultado de
sua ação é apenas a materialização dos sintomas da
crise que se impõem a ele e que o governa.
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Não existe nenhum expediente utilizado anteriormente pelos governos capitalistas que possa ser
posto em ação a fim de minorar o desemprego. Os
principais desses mecanismos se incorporaram aos
instrumentais keynesianos e se esgotaram diante da
crise das finanças públicas. A crise das finanças públicas é o resultado do elevado custo de manutenção das armas anticíclicas, keynesianas, que fizeram aumentar a dívida pública a ponto de impor aos
governos falidos a entregar •as forças de mercado"
os problemas insolúveis terminais.
Na grande São Paulo, o desemprego atingiu
15% da PEA; no Peru, a taxa de desemprego se situa em tomo de 18,3%; na Argentina, em algumas
cidades, já chegou a 60%.
Qual a taxa de desemprego que tomará o fenômeno explosivo? Na Alemanha, a taxa de 44% de
desemprego levou Hitler ao poder e fez deflagrar a
solução heróica, a Segunda Guerra Mundial. Qual a
taxa de desempreo:-:- ':'·.·~ ,..,~,--"···!: -:fracasso docapitalismo em ~--~:'..
. .: .. ~ ;;roblemas fundamentais de nos.;;o. "r-~ .. _: ·:o desemprego neoliberal
não tem limite diante da exaustão, do vencimento da
validez dos velhos remédios e completa ausência de
novos: 40%, 50%, 60%, 65% ... O socialismo real, que
manteve o pleno emprego com baixa eficiência, desapareceu sem deixar seguidores. O capitalismo sobrevivente e vencedor não tem armas para enfrentar o desemprego, que se toma am~açador e explosivo.
Sr. Presidente, eu gostaria de salientar quão
importante, neste momento, é a presença de um sindicalismo forte, que o Governo desarticula e persegue, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra,
das organizações da sociedade civil, que exerceram
um papel tão importante em 1863, na fome do algodão na Inglaterra.
Ao invés de permitir que a autodefesa da sociedade diante do desemprego, que não tem limites, se
faça, o Governo, ao contráriQ, persegue e desmoraliza
os sindicatos, não ouvindo as suas reivindicações e
não permitindo nenhum ganho para os sindicatos,
como se fossem inimigos, adversários do Governo.
No seu livro, intitulado "Autoritarismo e Acumulação", o professor Fernando Henrique Cardoso dizia
que é justamente aí, nesse processo de acumulação
que agora também entra em crise no Brasil, que se
pode entender o caráter autoritário e despótico do Governo. Diante oossasifuaçâo de desemprego, de crise
crescente e irremediável, o Governo tem que, necessariamente, transformar-se em autoritário, em despótico e em destruidor, desfazedor da máquina estatal,

308

ANAIS DO SENADO FEDERAl- _

das indústrias de base, da base industrial brasileira,
das oportunidades novas de geração de emprego.
Portanto, o único baluarte capaz de evitar o
aprofundamento da barbárie que acompanha o caos
do capitalismo em crise é o fragilizado movimento
sindical e as organizações sociais como o MST e as
ONGs. Os outros instrumentos de proteção dos trabalhadores desempregados, ameaçados e superexplorados foram desgastados pela crise no capitalismo keynesiano, pela subida da onda neoliberal e
pela queda do muro de Berlim.
Agradeço a V. Exª, eminente Presidente, o espaço que me foi dado e que me permitiu praticamente concluir essas minhas angustiosas palavras. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. L.auro Campos,
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
deixa a cadeira da presídencía, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2'2 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao Sen;
r Flaviano Melo. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
(Pausa.},
Concedo a palavra ao Senador José Alves.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
aqui, em nome do meu Partido e com a responsabilidade de Relator da Comissão que discute uma nova
proposta de desenvolvimento para a Amazônia, manifestar meu posicionamento com relação à posição
adotada pelo Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, no sentido de conceder nossas reservas florestais à exploração madeireira.
Esse é um assunto que vem sendo amplamente
discutido e já estão praticamente prontas as normas
que definirão as regras para a concessão dessas explorações de madeira, especialmente na região da
Amazônia e, fundamentalmente, no caso das reservas
Tapajós, Jamari, Bom Futuro, Tefé, Caxiuanã, que são
reservas destinadas à exploração da madeira
Sr. Presidente, queremos chamar a atenção
para o seguinte: na proposta do Governo, não há
qualquer limitação à questão de empresas de capital
multinacional. Pior do que isso é que não há, na con-

JUNHO DE 1997

cessão, qualquer condicionamento a nenhuma das
empresas que venham a explorar as reservas florestais da Amazônia, ainda intactas, no sentido de que
a exploração se dê, mas que o produto final seja industrializado em nossa região. O que se prevê é
exatamente o que já vem acontecendo com as propriedades privadas espalhadas pela Amazônia, onde
a extração madeireira é quase toda voltada para a
exportação: metade para países estrangeiros, metade para outras regiões do Brasil. O fato é que nossa
região produtora manda a madeira para fora do País
praticamente em estado bruto, semi-elaborada, em
pranchas serradas ou em folhas de compensado.
Assim estão sendo exportadas para a Europa, sem
que o Governo imponha condições. Essa é, na verdade, nossa solicitação.
Nós, aqui no Congresso Nacional, tudo faremos para impedir que a entrega seja feita da forma
como está pretendendo o Governo. Até admitimos a
exploração dessas reservas florestais seja feita com
a devida fiscalização, sem a liquidação total das reservas. Queremos exigir que a exploração da madeira se dê com a obrigação das empresas que vão fazer a exploração, sejam nacionais ou multinacionais,
fazerem também a industrialização na nossa região.

É inadmissível continuarmos assistindo ao que
tem ocorrido na Amazônia. Só no Estado do Pará, a
exportação de madeira em estado bruto atinge a cifra de US$400 milhões por ano. E não há nenhuma
política do Governo Federal ou do Governo Estadual
no sentido de que essa madeira seja industrializada
e beneficiada no nosso Estado. Ou ela é beneficiada
nos Estados da Região Sul do País, nos Estados
economicamente mais desenvolvidos do Brasil, ou é
beneficiada nos países do hemisfério norte.
O próprio Ministro Gustavo Krause afirmou na
nossa Comissão que, se dermos valores referenciais
a essas riquezas naturais da Amazônia, verificaremos que, no caso da madeira, o ddadão que possui
a terra e permite a retirada e a ·venda da árvore ao
madeireiro recebe por essa madeira um valor um, e
o produto final, terminado na Europa e transformado
em móveis ou esquadrias, gerando lá fora empregos
e agregando rendas e impostos àos países daquele
continente, chega num valor final de 176.

É inadmissível continuarmos assistindo, de forma impassível, a esse tipo de política. Esperamos
reunir os Parlamentares da Amazônia, de maneira
geral, para que estes não aceitem a exploração dessas floras sem a exigência da sua industrialização
na nossa região. É impossível continuar aceitando
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esse tipo de política do Governo. Nós já fizemos
esse alerta; já dissemos isso ao Ministro Gustavo
Krause e ao Dr. Eduardo Martins, quando S. s• esteve na nossa Comissão, mostrando-lhe essa incoerência do comportamento do Governo, um Governo
que se queixa de ter déficits comerciais na balança
de pagamentos. Uma das razões desse déficit é que
o Brasil vende essencialmente aquilo que não é produto acabado. Quase 100% do que importamos é
produto acabado para o consumo do povo brasileiro;
quase 70% do que exportamos é produto semi-elaborado; é produto que vai para outros países do
mundo para, lá fora, serem industrializados.
O pior de tudo isso, Sr. Presidente, é que, mais
uma vez, a Região Norte está pagando por essa política do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
preocupado com a questão do câmbio e preocupado
em equilibrar a balança comercial brasileira, criou uma
lei de desoneração dos produtos semi-elaborados que
são destinados à exportação. Até há cerca de seis meses, os produtos da Amazônia - o minério, a madeira
cerrada, a folha de compensado -que eram exportados
deixavam uma quota de ICMS. O Governo tapeou muitos Parlamentares no Congresso Nacional, governadores, etc, e enviou-nos um projeto desonerando o ICMS
desses produtos para a exportação. O que aconteceu?
No acordo feito, se a receita do Estado aumentasse, o
estado não seria compensado com recursos da União.
Foi o que ocorreu no Estado do Pará.
Quando esse projeto veio à discussão afirmei que
teríamos prejuízos; questionei isso e, aqui, foi dito por todas as vozes que o estado seria compensado com recursos diretos da União e não foi o que aconteceu.
A arrecadação própria do Pará cresceu- porque é um Estado que se cresce a cada dia, urna vez
que a Amazônia cresce a cada instante porque, na
verdade, é a última fronteira de ocupação deste nosso
País - e, com isso, não houve a compensação do Governo Federal. O resultado é que o Estado do Pará
está perdendo em tomo R$14 milhões de ICMS, durante o mês, em função do minério, da madeira, dos
produtos, dos semi-elaborados que são exportados
pelo nosso Estado, trazendo enorme prejuízo não só
ao Pará, mas à Amazônia como um todo.
Com essa política comandada pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso que não nos dá nada,
que não cumpriu com nenhum dos seus compromissos com o nosso estado, que prometeu ao longo de
sua campanha e visitou vários Municípios do Estado
do Pará, dizendo que ia ajudar o Governador com R$2
bilhões mas, que até agora, não ajudou com nada. -

A única obra que conseguimos, com muito custo, foi o empreendimento do linhão para o qual Sua
Excelência destinou R$80 milhões à hidrelétrica de
Tucuruí até o Baixo Amazonas. Agora, vem com
essa política de entregar a exploração das nossas
floras às empresas privadas e, provavelmente, a empresas de capital multinacional, que terão acesso a
essas reservas florestais, mais uma vez, para exploraro produto em estado bruto.
O que vamos ganhar com isso? O que o Pará
e a Amazônia ganharão com isso? Absolutamente
nada, porque a madeira vai sair em estado bruto,
não vai agregar mão de obra regional, não vai desenvolver o nosso Estado e nenhum centavo ficará
no Pará ou na Amazônia, porque essas empresas
hoje, lamentavelmente, estão isentas do pagamento
do ICMS, o mais importante imposto do Estado.
Por isso, quero, de antemão, deixar o meu protesto: faremos todo o esforço possível para levantar
Senadores e Deputados Federais da nossa Região
contra essa decisão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Ministro Gustavo Krause e do Sr.
Eduardo Martins, Presidente do lbama.
Se querem explorar a nossa flora, tudo bem,

mas iremos fazer com a exploração seja feita concomitantemente com a industrialização, com a transformação dessa madeira em produto final: móveis, em
esquadrias, para que possamos consumi-la aqui no
Brasil ou até exportar, mas não permitir a exploração
desse produto em estado bruto, como vimos observando acontecer ao longo dos tempos.
Era essa a manifestação, antecipando, falando em
meu nome e em nome do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência lembra ao Plenário que está designada para
a sessão deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, às
quatorze horas e trinta minutos, a seguinte matéria:
-1PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
'{Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 43, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n" 368, de 1997)
Projeto de Resolução n" 41, de 1997, de auto·
ria do Senador Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federar, qüe dispõesObre as -óperaçõéS de cré<lito-in-
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temo e externo dos Estados, do Distrite Federal e
dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável aos Projetas de Resolução
n"s 41 e 43, de 1997, proferido em Plenário, Relator:
Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
(Dependendo de parecer sobre a emenda oferecida em Plenário)

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento InternoRequerimento n2 368, de 1997)
Projeto de Resolução n2 43, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcãntara, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de 1995, e dá outras
providências,tendo
Parecer favorável aos Projetas de Resolução
n"s 41 e 43, de 1997, proferido em Plenário, Relator:
Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.

-aREQUERIMENTo N2 369, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n2 369,
de 1997, da Senadora Benedita da Silva, solicitando,
nos termos regimentais, a dispensa do parecer da
Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 131, de 1996, de sua autoria, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências, cujo prazo já se encontra esgotado.

-4-

prego aos condenados egressos do sistema penitenciário e dá outras providências, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Económicos.

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 115, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 115, de 1995, de iniciativa da Comissão
Diretora, que dispõe sobre a alienação de bens que
integram o Património do Senado Federal, tendo
Parecer sob n2 160, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

-7PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 69, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 69, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos EconôiJ'licos como conclusão de seu
Parecer nº 258, de 1997), que eleva para dez bilhões de dólares norte-americanos o valor a que se referem os arts. 12 e 2 2 , a, da Resolução nº 57, de
1995, do Senado Federal.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 70, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 70, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer n• 259, de 1997, com voto contrário do Senador Laura Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito extemo no valor equivalente a doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos, junto a um consórcio bancário liderado pelo Banque Paribas.

REQUERlMENTO N2 371, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n2
371, de 1997, do Senador Ney Suassuna, solicitando,
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do
Senado n2 46, de 1997, de sua autoria, que cria a renda mínima na educação e dá outras providências.

-5-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)· Está
encerrada a sessão.

REQUERIMENTO N2 376, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n2
376, de 1997, do Senador José Serra, solicitando, nos
termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1997, de autoria do Senador Emandes
Amorim, que estende o benefício do seguro-desem-

(Levanta-se a sessão às 17h40min)
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Ata da 77!i! Sessão Deliberativa Ordinária
em 1 O de junho de 1997
~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e José Fogaça
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento ::.. Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos ValadaresArtur da Tavola- Bello Parga- Benedita da SilvaBeni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José AgriP.ino - José Alves José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - ~osé Roberto Arruda - José Samey - José Serra - Júlio
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar
Quintanilha- Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Aicântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez
Tebet- Regina Assumpção- Roberto Freire- Roberto Requião - Romero Jucá - Ronaldo Cunha
Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - Vilson
Kleinubing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
MENSAGEM N2107, DE 1997
(N2 648197, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 123, caput, da Constituição,
tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas
Excelências o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar
João Felippe Sampaio de Lacerda Júnior, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar,
na vaga reservada a Oficial-General da Aeronáutica,
da ativa e do posto mais elevado da carreira, e decorrente da aposentadoria compulsória, por implemento de idade, em B de julho de 1997, do Ministro
Jorge José de Carvalho..
Os méritos do indicado para o desempenho
desse elevado cargo constam do anexo curriculum
vitae.
Brasília, 6 de junho de 1997.- Fernando Henrique Cardoso.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA
Tenente-Brigadeiro-do-Ar
João Felippe Sampaio de Lacerda Júnior
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
O Tenente~Brigadeiro-do-Ar João Felippe
Sampaio de Lacerda Júnior ingressou na Força
Aérea Brasileira em 2 de março de 1953, vindo a ser
declarado Aspirante-a-Oficial-Aviador em 21 de dezembro de 1955.
Foi promovido ao atual posto em 31 de julho de
1993.
Realizou, entre outros, os seguintes cursos:
Curso de Formação de Oficiais-Aviadores. Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de EstadoMaior, Curso de Preparação de Instrutor e Curso Superior de Comanâo.

--------------------------------~----------------------------------------------------
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É operacional em Aviação de Transporte e em
Aviação de Bombardeio, possuindo mais de 7.500
horas de vôo.

Ocupou, ao longo da carreira, entre outras, as
seguintes funções: Instrutor da Escola de Aeronáutica, Chefe da Esquadrilha de Comando do Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica de Pirassununga, Chefe da Divisão de Pessoal do Depósito
de Aeronáutica do Rio de Janeiro, Chefe da Divisão
Aerodesportiva do Departamento de Aviação Civil,
Chefe do Gabinete do Comando-Geral do Ar, Adjunto da Subchefia da Aeronáutica da Presidência da
República, Adjunto da Comissão Aeronáutica Brasileira em Londres, Instrutor da Escola de Comando e
Estado-Maior da Aeronáutica, Comandante da Base
Aérea do Galeão, Chefe do Estado-Maior do Comando de Transporte Aéreo, Chefe da Primeira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, Comandante
da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar, Comandante do Sexto Comando Aéreo Regional, Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica e Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil.
Possui as seguintes Condecorações: Ordem
do Mérito Aeronáutico, grau de "Grã-Cruz•; Ordem
do Mérito Naval, grau de "Grande Oficial"; Ordem do
Mérito Militar, grau de "Grande Oficial"; Ordem de
Rio Branco, grau de "Grã-Cruz•; Ordem do Mérito
das Forças Armadas, grau "Grã-Cruz"; Ordem do
Mérito de Brasília, grau de "Grande Oficial"; Ordem
do Mérito Judiciário Militar; Medalha do Mérito Santos-Dumont; medalha do Mérito Tamandaré; medalha Militar de Ouro, com Passador de Platina; medalha do Pacificador; medalha da Inconfidência; Medalha "Alferes Joaquim José da Silva Xavier"; Medalha
"Alferes Tiradentes•; medalha "Águia Azteca", grau
de 'Comendador".
Participou das seguintes conferências internacionais:
- Delegado da Comissão Brasileira na Conferência Divisional da Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (Montreal, Canadá 1970)
- Delegado da Comissão Brasileira na XXVI
Conferência de Chefes de Forças Aéreas Americanas-CONJEFAMER (Homestead, USA 1986)
- Chefe da Comissão Organizadora da XXVII
Conferência de Chefes de Forças Aéreas Americanas- CONJEFAMER (Brasília, Brasil1987)
- Chefe da Delegação Brasileira na XXXI Assembléia Geral da Organização de Aviação Civil Internacional - OACI (Montreal, Canadá 1995)

- Vice-Presidente da V Reunião de Autoridades de Aviação Civil da Região Sul Americana RAAC/5 (Cuzc(),P~ru J996) .
- Designado Chefe da Delegação Brasileira a
participar da XXXVII Conferência de Chefes de Forças Aéreas Americanas - CONJEFAMER e I Conferência Global de Chefes de Forças Aéreas - GACC
{Las Vegas, USA 1997)
É casado com a Sr" Maria Regina Duboc Sampaio de Lact!rda. O casal tem duas filhas: Maria lnez
e Maria Cecília

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 390, DE 1997

Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no artigo 50,
Parágrafo 2 2 , da Constituição Federal, combinado
com o artigo 216, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministério do
Exército, as seguintes informações:
a) O Exército Brasileiro tem conhecimento da
existência, nos Estados Unidos da América, de uma
-força dé-éliten:om ãlínalidãde de-•guardar a floresta
amazónica', conforme declaração da porta-voz do
Comando Sul dos EUA, sediado no Panamá?
b) O Exército Brasileiro foi consultado ou teve
algum entendimento sobre a formação dessa tropa?
c) Qual o posicionamento tomado sobre a
questão?
Justificação

o País tomou conhecimento, nesse final de semana, da matéria publicada na revista lstoÉ, sob o
título "Selva verde-oliva•, que relata que o Governo
dos Estados Unidos estaria preparando e treinando
uma tropa especializada em combate em florestas,
no sentido de proteger e atuar na selva amazónica.
De acordo com a matéria, na quarta-feira, 4 de
junho, a Tenente da Marinha americana, Jane Campbell, porta-voz do Comando Sul dos Estados Unidos,
sediado no Panamá, anunciou que os Estados Unidos
já têm pronta uma força de elite para 'guardar a floresta amazónica", denominada "Grupo Verde'.
A Amazônia tem sido palco de muitas declarações, de muitas movimentações, de entidades orga-

-
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nizadas, de governos estrangeiros. É importante que
o Governo brasileiro tome uma posição no sentido
de pelo menos repudiar qualquer intenção de qualquer governo de atuar na preservação da Amazônia
em território brasileiro.
O Governo brasileiro, através de suas Forças
Armadas, tem condição de resguardar os interesses
e a condição ambiental da Amazônia brasileira.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Senador Romero Jucá.

Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Senador Romero Jucá.

(À Mesa para decisão.)

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 392, DE 1997

REQUERIMENTO Nº391, DE 1997
Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no Artigo 50,
Parágrafo 22 , da Constituição Federal, combinado
com o Artigo 216, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministério das
Relações Exteriores, as seguintes informações:
a) O Ministério das Relações Exteriores tem
conhecimento da criação de uma força de elite pelo
Exército dos Estados Unidos da América para 'guardar a floresta amazónica"?
b) Qual a posição tomada pelo Governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores,
com relação às declarações do porta-voz do Comando Sul dos EUA, com sede no Panamá, de que a
força de elite denominada 'Comando Verde" já estaria pronta para atuar na defesa da Amazônia?
Justificação
O País tomou conhecimento, nesse final de semana, da matéria publicada na revista lstoÉ, sob o
título "Sellia verde-oliva", que relata que o Governo
dos Estados Unidos estaria preparando e treinando
uma tropa especializada em combate em florestas,
no sentido de proteger e atuar na selva amazónica.
De acordo com a matéria, na quarta-feira, 4 de
junho, a Tenente da Marinha americana, Jane
Campbell, porta-voz do Comando Sul dos Estados
Unidos, sediado no Panamá, anunciou que os Estados Unido!! já tem pronta uma força de elite para
"guardar a floresta amazónica", denominada "Grupo
Verde".
A Amazônia tem sido palco de muitas declarações, de muitas movimentações, de entidaáes organizadas, de governos estrangeiros. É importante que
o Governo brasileiro tome uma posição no sentido
de pelo menos repudiar qualquer intenção de qualquer governo de atuar na preservação da Amazônia
em território brasileiro.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do ar!. 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização, no próximo
dia 26 de junho, de sessão especial para registrar a
passagem dos 300 anos de morte do consagrado
orador e escritor Pp.dre Antônio Vieira, Português, a
,·.: ;;;este ano.
completar-se no dia '·Sala das Ses_..
. "de junho de 1997.- Senador Lucídio Alcântara- Senador Ramez TebetSenador Eduardo Suplicy - Senador José Alves Senador Epitácio Cafeteira - Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será submetido à deliberação do
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I, b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENT"' :':'-··~ 1 do Melo)- O tempo destinado aos oraaoa:s :....::. . _.'"' ao Expediente
da presente sessão será dedicado a homenagear o
IV Centenário do ~<:::<;-~.::-::.·,:: :.m B<lalO Padre José
de Anchieta, nos termos dos Requerimentos nº
1.152, de 1996, e 349, de 1997, do eminente Senador José lgnácio Ferreira e outros Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao Senador José lgnácio
Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ((PSDBES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
Padre Aleixo, representante da Comunidade dos Jesuítas, minhas senhoras e meus senhores, o Brasil
miscigenado vem se tomando cada vez mais uma sociedade cosmopolita no mundo aberto em que vivemos. Ondas sucessivas de imigrantes, de início, para
se estabelecerem em terras distantes, hoje, o intenso
moVimento de turistas, tudo coritribui para os povos se
aproximarem e se integrarem. Nem por isso deixam de
existir marcas de epoCáS é-gerações no conjunto das
culturas e civilizações. O Brasil tem o traço inaugural
ibero-lusitano e cristão católico. As demais presenças e influências somam-se à herança inicial.
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Estamõs agora, Sr. Presidente, comemorando
outra etapa fundamental da nossa formação nacional, no quarto centenário de falecimento do jesuíta
Padre José de Anchieta.
O grande historiador Capistrano de Abreu, um
agnóstico, portanto insuspeito, certa vez concluiu
como "instintivamente a simpatia voltava-se para os
discípulos e companheiros de Nóbrega, Anchieta,
Cadim, Vieira, Andreoni, os educadores da mocidade", os primeiros formadores do Brasil.
Hoje conseguimos vislumbrar com dificuldade,
dada a distância do tempo e mudança de circunstâncias, os obstáculos enfrentados por aqueles iniciais
missionários evangelizadores, através de selvas,
animais ferozes, insetos incômodos, desentendimentos com índios com freqüõncia, levando a conflitos
naqueles choques de culturas e civilizações. O testemunho de quem viu Anchieta no fim da vida bem
que pode se aplicar a muitos daqueles missionários:
"ia ainda Anchieta caminhando com a sua batina esfarrapada, descalço, corpo muito magro, dobrado ao
peso dos anos e enfermidades, apoiado num longo
bordão".
Outro agnóstico que conseguiu vencer o preconceito, Sílvio Romero, ilustre pensador e escritor,
disse sua opinião final a respeito de Anchieta: "Alma
arrebatada e poética, ele não era homem de recuar;
encarava o seu ideal com entusiasmo. Um dia entrou para a Companhia de Jesus e foi o mais perfeito
modelo de jesuíta no bom sentido da palavra. Um
dia, partiu para o Brasil e fez-se um dos nossos, um
!atar de nossa civilização". Quatrocentos anos depois, prosseguimos nos lembrando, porque ele merece o culto íntimo da nossa lembrança.
José de Anchieta nasceu em 19 de março de
1534, no arquipélago espanhol das Canárias, em
Tenerife. Era parente do próprio Santo Inácio de
Loyola, através de um avô, basco imigrado àquelas
ilhas, primo-irmão do pai de Santo Inácio. Aos 19
anos, Anchieta ingressava na Ordem por esse fundada. Mas na Universidade de Coimbra. Não em
uma universidade espanhola. Talvez pelo fato da
sua família materna ser em parte de origem cristã
nova, isto é, judia convertida ao catolicismo em condições delicadas num período histórico de guerras
religiosas. Portanto, a entrada de Anchieta, numa ordem religiosa, em outro país, não no seu, revela profunda convicção, uma autêntica vocação contra todos os preconceitos da época.
Os primeiros sacerdotes no Brasil haviam sido
os franciscanos. Um deles, Frei Henrique de Coimbra, capelão da nau de Pedro Álvares Cabral, ceie-
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brou a primeira missa em plena praia alcançada pelas caravelas inaugurais da nossa nacionalidade.
Contudo, foram jesuítas os primeiros evangelizadores no sentido de iniciais missionários, terras adentro
- como o seu primeiro provincial, o Padre Manuel
daNóbrega.
Em 1553, chegava à Bahia uma outra leva deles, chefiada pelo Padre Luís da Grã, um dos sucessores de Nóbrega no provincialato. Trazidos na comitiva de Dom Duarte da Costa, segundo Governador-Geral do Brasil colonial. Logo no ano seguinte, o
jovem Anchieta é transferido para Piratininga, uma
aldeia de índios nas serras defronte de São Vicente,
para participar ativamente da fundação do Colégio
de Sâo Pãulo,-em tomo âe cujo pátio irá surgir a megalópole que conhecemos. Na construção do colégio, tanto se destacará Anchieta, que veio a ser considerado o seu maior organizador e animador, por
conseguinte o maior dos fundadores de São Paulo.
Com justo orgulho, a cidade e o Estado de São Paulo comemoram sua glória.
Mas ela não se limitará a São Paulo!
Em 1565, Anchieta participa da fundação do
Rio de Janeiro, ao lado do Governador-Geral Mem
de Sá. O Governador veio especialmente da Bahia,
ao iado do sobrinho Estácio de Sá, depois morto nos
combates para expulsão dos franceses da Guanabara, a primeira afirmacs·
-'7~cente nacionalidade
.ua marca na cc-fundabrasileira. Anchiet:;
ção do Hospital c, . .-oncordia, do tipo das Santas
Casas começadas em Portugal pela Rainha Leonora, esposa de C' :Jm João 11.
Outras guerras afligem os missionários: Anchieta oferece-se como refém aos tamoios para mediar a paz. Permanece três meses entre os índios,
quando escreve poema em latim em homenagem à
Virgem Maria: De Beata Virgina Dei Matre Maria.
Poema escrito pela ponta do seu bordão nas areias
da praia, decorando-o, verso por verso, para reproduzi-lo em livro quando libertado. Foi um dos primeiros missionários a aprender o tupi, a ponto de escrever A Arte da Gramática da Língua mais usada na
Costa do Brasil, a primeira do idioma tupi-guarani,
publicada em Coimbra, em 1595. Também escreveu
numerosos autos de teatro e poemas em castelhano, língua materna, e português e tupi, línguas de
adoção. Daí poder-se considerá-lo o primeiro escritor no Brasil e, por seu amor à nossa terra e ao nosso nascente povo, o primeiro escritor brasileiro, pelo
sentimento e pelos temas abordados.
Sílvio Romero protestava, em fins do século
passado, referindo-se a Anchieta: "A crítica mesqui-
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nha, que tem presidido a organização de nossas crônicas literárias, o tem excluído do seu quadro". Sílvio
encarregou-se de liderar a reabilitação também literária de Anchieta: "O mais antigo vulto de nossa história intelectual é o Padre José de Anchieta". "O estilo é singelo e sóbrio, não tem artifícios; o padre fala
com simplicidade de um coração honesto". Nas suas
obras é "vivo o bafejo popular", vindo "desde a mais
tenra infância, pelo sopro popular da poesia anônima, que nas ilhas Canárias e nos Açores, em seu
tempo, medrava fortemente•.
Sérgio Buarque de Holanda, já em nosso tempo, confirma: "Com Anchieta fica a glória de ter sido
o autor da primeira peça escrita no Brasil. E mais, a
de ter levado, à cena, personagens que falam a língua geral da costa•, o tu pi-guarani, em peças de teatro edificantes para a evangelização do gentio.
Sucedem-se até hoje os juízos literários favoráveis a Anchieta, procedentes das fontes mais diversas. Agora, a do atual professor da Universidade de
São Paulo, Alfredo Bosi, diz sobre Anchieta: "Homem culto, educado em colégios da Companhia na
Coimbra humanística dos meados do Século XVI". E
formula mais um juízo moral da maior importância,
"pelo zelo religioso e pela sensibilidade human...•,
"como exemplo de vida espiritual particularmente heróica nas condições adversas em que se exerceu".
Por tantos motivos, José Guilherme Merquior
intitulou a sua História da Literatura Brasileira com
"De Anchieta a Euclides (da Cunha)", como principais marcos do seu texto. Em meio a tão atribuladas
e importantes missões, Anchieta só é ordenado sacerdote em 1577, mas, já, em 1578, se vê nomeado
Provincial da Companhia de Jesus no Brasil. Dispensam-no das funções em 1585, quando segue ao Espírito Santo para retomar, até 1597, a atividade missionária direta. De volta às selvas, por rios e montanhas, entre índios, enfermidades tropicais e perigos
vários, Anchieta percorre grande parte do território
do Espírito Santo a pé, como o fizera em São Paulo,
por humildade, dispensando ir a cavalo. Tomou-se
conhecido de todos, aos quais procurava indistintamente ajudar, tanto do ponto de vista espiritual
quanto do ponto de vista material. Sucessivas obras
de benemerência, caridade e amor ao próximo deixava ele ao longo de suas pegadas, a ponto de receber, em vida, a fama de santo, de homem justo, fiel
aos mandamentos da Lei de Deus em grau superlativo, grau heróico, consagrado por numerosíssimos
testemunhos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a fama
de santidade de Anchieta logo fez com que seus res-
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tos mortais fossem dispersos pelo Espírito Santo,
Bahia e Portugal. Falecido em 9 de junho de 1597,
há 400 anos, no ano seguinte já aparece a sua primeira biografia: Breve Relação da Vida e Morte do
Padre José de Anchieta, de autoria do companheiro
de Ordem religiosa, Quirício caxa. Em seguida: Vida
do Padre José de Anchíeta - Taumaturgo do Novo
Mundo, em 1672, pelo também jesuíta Simão de
Vasconcelos.
A cidade onde morreu denominou-se Benevente, após o nome indígena de Reritiba, e finalmente
Anchieta.
O Sr- Gerson Camata- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - V. Ex"
tem o aparte.
O Sr- Gerson Camata - Senador José lgnácio, vejo o entusiasmo e o ardor com que V. Ex" fala
sobre o beato Padre Anchieta, uma das biografias
mais bonitas do começo do Brasil. V. Ex" cita intelectuais e autores que o têm não só como um santo,
mas como um grande empreendedor, escritor e poeta. Mas ele é, acima de tudo, um fundador de cidades, quer dizer, o Anchieta não era aquela santidade
contemplativa, aquela santidade quase que absorta
em si, voltada para dentro numa atitude refletida do
ser humano; ele era um santo explosivo, realizador e
que não se continha dentro de si mesmo. A história
vai dizendo como ele vai correndo o litoral do Brasil
e vai semeando cidades e trazendo à civilização. V.
Ex" se referiu a primeira gramática da língua tupiguarani. Quando da visita do Presidente Fernando
Henrique a Roma, o ltamaraty qetectou que em Usboa estava a venda uma das primeiras edições dessa gramática. Era o sonho do Presidente da República dar de presente a Sua Santidade exatamente um
exemplar dessa gramática, mas a cotação da gramática na Europa estava um pouco alta e o Presidente se decidiu, <!ntão, por uma gravura do Século
XVI. Essa foi uma maneira muito hábil que o Presidente Fernando Henrique encontrou para falar sobre
o assunto, pois, na hora em que ofertasse a gravura,
o Papa certamente faria algum comentário, ocasião
em que o Presidente poderia sugerir da esperança
do Brasil que, com a visita do Papa, que se realizará
este ano, os brasileiros pudessem ter a honra do seu
primeiro santo- espanhol de nascimento, mas praticamente tomou-se santo no Brasil. Logo depois da
visita a Sua Santidade,· num almoço oferecido pelo
Govemo brasileiro, estavam lá vários cardeais do
Vaticano, inclusive o Cardeal Gantin, que, surpreendentemente, nos revelou que a causa da santifica-
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ção está no seu final e que a visita do Papa ao Brasil, que vem para um ato em tomo da família, não se
coadunava muito com a proclamação de um santo
que não teve família, porque foi um sacerdote. Mas
achava que, no próximo ano, o Brasil teria a possibilidade de venerar nos altares o seu primeiro santo.
Essas comemorações dos 400 anos obrigam-nos, e
o discurso de V. Ex" vai por esse caminho, a meditar
e refletir sobre essa grande figura da história do Brasil. Quatrocentos anos depois está o Senado brasileiro, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Espírito Santo, a Prefeitura de Anchieta - onde o Senador Elcio Alvares esteve ontem - falando na vida,
atuação e trabalho que esse homem realizou no começo do Brasil. E, aliás, traz-nos uma meditação
também de como teria sido o Brasil se não tivéssemos, no início, esses santos e uma atuação da
Companhia de Jesus que, efetivamente, ao longo de
todo o litoral, começou o grande trabalho de transformação deste País, muito mais do que puderam os
portugueses fazer, politicamente, logo nos primeiros
séculos. Cumprimento V. ExB, acho que o Brasil caminha para refletir mais e se mirar no exemplo dessa
grande figura da História do Brasil, da Companhia de
Jesus e do Cristianismo no mundo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço
o aparte de V. ExB, eminente Senador Gerson Camata, e o incorporo com muita satisfação, pelo seu
brilho, pela sua substância, ao discurso que estou
fazendo.
O Sr. Elcio Alvares- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Com muito prazer, nobre Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares - Senador José lgnácio
Ferreira, o seu discurso hoje complementa, com
muito brilhantismo, todas as solenidades que foram
realizadas no Espírito Santo em homenagem ao
grande Padre José de Anchieta. Diria mesmo que o
seu pronunciamento, numa sessão solene como
esta, é a manifestação de todos àqueles que, de
uma forma ou de outra, trouxeram, nesses dias comemorativos do Município de Anchieta, brilho e
apoio, inclusive à santificação do Padre José de Anchieta. V. ExB, com a sua capacidade intelectual,
com o seu cuidado de sempre, soube apreender
muito bem que nós precisávamos exatamente, para
coroar toda a festividade em tomo de Anchieta, de
um pronunciamento deste porte, ainda mais que,
prazerosamente, tanto eu quanto o Senador Gerson
Camata, damos a V. Ex" a responsabilidade, para
nós profundamente honrosa, de representar a Ban-
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cada do Senado num pronunciamento de tanta im·
portância para nós. Mas gostaria, Senador José lgnácio, de fazer um registro - que neste momento incluo no seu pronunciamento - por entender que foi
realmente a manifestação mais bonita de religiosidade que vi no dia de ontem no Município de Anchieta.
Nós tivemos uma missa solene celebrada pelo Cardeal primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves.
Com o povo tomando literalmente todo a Igreja de
Anchieta, Dom Lucas teve a oportunidade de realizar, como sempre faz, uma das mais belas orações
que já tive oportunidade de ouvir, concluindo, com o
entusiasmo da multidão que lá se encontrava, com
uma frase que ecoou em nossos corações, dizendo
que muito em breve nós poderemos gritar, ali em
Anctiieta; aclamaren'fAnchieta o São José do Brasil,
o que teve umã ~répereussão, evidentemente, de
muita emoção entre todos nós. A Igreja de Anchieta,
hoje, é um ponto de referência que considero fundamental para todos que vão ao Espírito Santo. Ela foi
inteiramente reconstituída, teve recuperado o altar
principal e surgiram pinturas belíssimas do século
XVII. A cela de Anchieta é um lugar onde alguma
coisa nos toca profundamente pelo lado espiritual.
Àqueles que não conhecem a cela de Anchieta, de
lá, na Igreja, divisamos o rio Benevente. É uma visão
de quietude, de paz, de fé, e ali está, exatamente, o
osso de uma parte da sua perna, fazendo com que
milhares e milhares de pe~s~ •.s que vêem no Padre
Anchieta a sua santíficacz.c: váo ali levar a sua homenagem. Ontem, Sénador José lgnácio, eminente
Presidente e eminentes colegas, nós tivemos uma
manifestação de fé incomum no Município de Anchieta. O Prefeito Moacir Carone Assad esmerou-se
e diria mesmo que, das comemorações de Anchieta
no Brasil, a mais bonita, a mais expressiva de todas
competiu ao Espírito Santo, através do Município de
Anchieta. Lamentavelmente, não tivemos a presença
do Ministro da Cultura, o que foi uma pena, já que S.
Ex" teve outra solenidade; ontem, S. ExB era aguardado com muito entusiasmo, principalmente por
aqueles artistas que recuperaram a Igreja. Mas Dom
Lucas Moreira Neves, como sempre faz - acampa·
nhado de Dom Silvestre Scandian e de todos os bispos do Espírito Santo, à manifestação estiveram presentes vários padres daquele Estado -, transmitiu
durante três horas um espetáculo que confesso ficou
inesquecível no meu pensamento. Portanto, o Espírito Santo, ontem, coroou o ciclo das suas manifestações religiosas, festivas a esse inolvidável jesuíta,
que marcou a nossa Terra, não só pela manifestação intelectual do eminente poeta que foi, o teatrólo-
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go, o catequista admirável. Em todo lugar, era como
se fosse um milagre, se respirava a imagem e a presença de José de Anchieta. Por isso, Senador José
lgnácio, aquele momento de fé, de religiosidade do
povo do Espírito Santo, que foi uma demonstração
incomum - e tomo a repetir, talvez o espetáculo
mais bonito que tivemos nas comemorações alusivas aos 400 anos da morte de Anchieta - realmente, é com muito orgulho que temos a satisfação de
dizer que Anchieta, ali, fechou os olhos para a cena
terrena, mas abriu os seus olho::: cara a face de
Deus, para se converter, inesqueci~e;mente, numa
das figuras mais respeitadas, admiradas e celebradas no nosso Estado. Portanto, para encerrar, quero
dizer que o seu pronunciamento representa o coroamento de toda essa manifestação, a alegria do povo,
a satisfação imensa dos religiosos. A manifestação
de fé encontra agora, no seu pronunciamento - e de
uma maneira também que incorporo como se fosse
parte da solenidade do nosso Estado, esta sessão
do Senado -, ela se incrusta exatamente naquele espírito que ontem dominou o Município de Anchieta.
Deixo meus cumprimentos ao Prefeito Moacir Carone Assad, que foi inexcedível, foi dedicadíssimo, e
deixo meus cumprimentos também a todos aqueles
que, de uma forma ou de outra, colaboraram para o
êxito das celebrações que tiveram ontem o seu desfecho, principalmente na Igreja Católica do Espírito
Santo, que tem à frente essa admirável pessoa que
é Dom Silvestre Scandian, e que ontem teve a suprema honra de receber na terra de Anchieta a presença do Cardeal Primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves. Portanto, a V. Ex" meus cumprimentos,
na certeza de que esse discurso fará parte de todos
aqueles documentos que cercaram, com muito brilhantismo, a comemoração dos 400 anos da morte
de José de Anchieta.
O SR. JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA - Muito
obrigado a V. EJ<ll, em!nente Senador Elcio Alvares.
Saiba V. ExB que faço este pronunciamento traduzindo o pensamento da Bancada do Espírito Santo no
Senado Federal.
Agradeço a V. ExB os esclarecimentos tão ricos
de informações acerca das comemorações que ontem tiveram o seu desfecho no Estado do Espírito
Santo, com tão importantes figuras, como o Prefeito
de Anchieta, Moacir Carone Assad, o Arcebispo de
Vitória, Dom Silvestre Scandian e o Cardial Primaz
do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves.
A cidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, onde morreu denominou-se Benevente, lá no
meu Estado, após o nome indígena de Reritiba, e, fi·
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nalmente, hoje, é a cidade de Anchieta, um belo lugar, banhado pelo Atlântico, no sudeste do meu Estado do Espírito Santo, povoado por gente altiva, trabalhadora, orgulhosa por haver perenizado - com o
próprio nome - a memória do maior dos seus vultos
históricos.
Seu nome está também no atual colégio jesuíta
de Porto Alegre. Antes, no de Nova Friburgo, e em
ruas, praças, avenidas do Brasil inteiro, espontaneamente, por decisões puramente locais, o que comprova o se:.~ grande prestígio popular.
O percurso da canonização foi iniciado em 1617.
Declarado Venerável em 1736, Beato em 1980, só faltando a final etapa da proclamação como santo.
O Brasil precisa mobilizar-se para essa consagração, que se projeta em Portugal e na Espanha.
Não existe nenhuma canonização de brasileiro nato
ou adotivo. Mais um sinal de desinteresse pela nossa projeção internacionaL Da mesma forma que nunca foi concedido o Prêmio Nobel a uma escritor brasileiro. Portugal, porém, tem vários santos e um Prêmio Nobel de Medicina, o de 1949, a Egas Moniz,
por cirurgia cerebral então pioneira. O Chila tem dois
Prêmios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral e Pablo Neruda. A Colômbia, a Guatemala e o México,
um cada um: a Gabriel Garcia Marquez, Miguel Ângel Astúrias e Octávio Paz. Quando nós, brasileiros,
enfim perceberemos a importância da repercussão
destas consagrações? Vários escritores brasileiros
já faleceram merecendo, sem dúvida, o Prêmio Nobel, sem nunca o terem recebido.
No quarto centenário de nascimento de Anchieta, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do
Rio de Janeiro comemorou-o em conferência de
Afonso Celso, Pedro Calmon, Jorge de Lima e do jesuíta Leonel Franca, entre outros. No terceiro centenário de falecimento, a iniciativa coube a São Paulo,
através de Eduardo Prado, com a colaboração de
Joaquim Nabuco e mais alg!Jns grandes representantes da cultura brasileira.
Neste ano, o Centro de Estudos Superiores da
Companhia de Jesus em Belo Horizonte comemorará o seu ilustre filho com um simpósio, também evocador de outro grande jesuíta, o luso-brasileiro Antônio Vieira, que ora tem o tricentenário de falecimento. Com uma série de conferências, para as quais
estão convidados professores universitários de Minas Gerais, Brasília, Goiânia, Recife e mesmo do exterior, de Portugal e da Argentina.
O Sr. Pedro Simon aparte?

V. ExB me permite um

-----------------------------------------------------------
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- V. ExB
tem o aparte, eminente Senador Pedro Simon, com
muita honra.
O Sr. Pedro Simon - Em primeiro lugar, quero dizer da importância do pronunciamento de V. ExB
e da importância deste momento do Senado Federal, que presta as suas homenagens aos 400 anos
do grande Padre Anchieta. Quando estudei História
do Brasil -digo isto a V. Ex'! de coração-, desde o
Primário, uma das primeiras figuras que aprendemos
a amar, a respeitar, e pela qual aprendemos a ter
carinho é o Padre Anchieta. O Padre Nóbrega era o
chefe, o que mandava, o comandante; mas o homem que tinha a beleza, que escrevia poesias na
areia, que tinha grandeza, que era amado e amava,
este era o Padre Anchieta. Não há dúvida alguma de
que o culto que prestamos a Anchieta é espontâneo.
Como diz muito bem V. Ex", quatrocentos anos depois da sua morte, não há associação pró-culto de
Anchieta, não há absolutamente nada; todas as
crianças que passam por uma escola e que estudam
História aprendem a amar Anchieta. Por isso, nada
mais justo e compreensível que o Brasil inteiro, e,
dentro do Brasil, o Senado, e, no Senado, pelo brilho
e respeitabilidade, V. Ex"', neste momento, preste as
homenagens a Anchieta. Quero destacar o ponto de
seu pronunciamento em que V. Ex" diz que não consegue entender como um país como o Brasil, com a
projeção que atingiu, não tenha ainda figuras com
destaque e respeito internacional, seja pelo Vaticano, seja pelo Prêmio Nobel. Deixo o Prêmio Nobel
para uma outra discussão e fico com o Vaticano.
Não estou querendo dizer - temos que ter muito
cuidado - que o Brasil está chateado, porque não
tem um santo e acha que deveria ter. Com toda a
sinceridad~. primeiro, o Brasil é a maior nação católica do mundo; segundo, o catolicismo tem identidade
com o Brasil desde o seu descobrimento; terceiro,
são muitas as figuras que conhecemos que foram
praticamente santas em vida. De repente, verificamos que há casos de santificação na África, na Ásia,
na América Latina, na América do Sul, mas, em relação ao Brasil, há eu diria quase uma espécie de desconsideração. Por que, por exemplo, há tantos cardeais e bispQS nos Estados Unidos, um país, é claro,
economicamente muito mais rico, mas com um número de católicos muito menor do que o nosso
País? Qual é o motivo disso? Será que a Igreja age
em função do poder económico? O Presidente Fernando Henrique disse ao Papa que olhasse para a
História do Brasil. Se o Brasil não tem santos, não
tem e pronto. Mas dói ouvir coisas do tipo: "É uma
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pena dizer, mas vocês só têm caras que jogam futebol. Santidade não existe lá." Seria plenamente justificável que o Vaticano fizesse uma revisão da análise dessas questões. E não há melhor dia nem melhor oportunidade do que esta, em que V. Ex" presta,
da tribuna, uma homenagem a um homem como o
Padre Anchieta, cuja bondade, ternura e grandeza
de espírito são universais. Não é o caso do Padre
Nóbrega, que já tinha mais malícia- os jesuítas têm
grandes qualidades, mas deixam também grandes
interrogações. Não é por nada que se diz que o chefe nacional dos jesuítas no mungo é o Papa Negro,
que tem um poder paralelo ao do Papa. Os jesuítas
travaram grandes debates na Península Ibérica, de
onde foram expulsos, e têm também coisas positivas. Nobre Senador, eu o aconselharia a, um dia, fazer uma visita e tomar conhecimento do que foram
as províncias dos Sete Povos das Missões onde os
jesuítas, com os indígenas guaranis, fizeram uma civilização que Portugal e Espanha se uniram para
destruir, para queimar, para tentar derrubar e não
deixar pedra sobre pedra, porque era uma civilização que, à época - conta-se - não existia em nenhum outro lugar do mundo com a mesma convivência social. Naquelas missões, as pessoas viviam
num regime mais ou menos idêntico ao dos primeiros cristãos, em que todos trabalhavam, todos produziam, e os jesuítas ensinavam a plantar e a colher, ensinavam a arte de fazer estátuas, de fazer artesanato. E todos tinham direito a um teto. Tudo o
que produziam guardavam num determinado local e
ali recebiam proporcionalmente às suas necessidades. Naquela época havia um solidarismo cristão, digamos assim, e até hoje não se encontra algo de tal
similitude no mundo. Tanto que aquilo assustou portugueses e espanhóis, que pararam e se uniram
para destruir o que estava sendo feito. Ali tinha muito da história de Anchieta, tinha muito da história do
que eles queriam, do que eles imaginavam e sonhavam. Com muita modéstia, trago, de novo, o meu
endosso à referência feita pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao Papa. E por que não um brasileiro? E por que não um que nem brasileiro é, mas é
brasileiro por adoção? O Padre Anchieta ou a Madre
Paulina? Afinal, são tantos os nomes que estão aí
que penso que merecíamos isso, com toda a sinceridade. Ou então que digam, com todas as letras: "Estamos procurando aí, mas vocês não têm ninguém.
Os Estados Unidos têm, outros países têm, mas o
Brasil não tem ninguém! O que me parece muito difícil. Por isso, felicito V. Exi, que saiu do tom da exaltação de Anchieta e entrou num outro tom, que tam-
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bém é muito importante. Não dá para entender. Concordo também com V. EJcl! com relação ao Prêmio
Nobel. Mas é outra questão, que se analisa numa
outra situação. Mas, aqui, não. Podemos não ser o
País de maior cultura, nem o que tem os maiores físicos, os maiores químicos. Mas a maior Nação cristã católica do mundo está no BrdSil. Parece-me que
V. Ex" está absolutamente correto quando faz a pergunta. Meus cump_rimentos a V. Ex".
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Muito
obrigado a V. EJcl!, Senador Pedro Simon, que, como
sempre, se manifesta com muita densidade. Incorporo o seu aparte, muito satisfeito, porque ele enriquece o pronunciamento que estamos fazendo desta tribuna.
,
Prossigo, Sr. Presidente:
O evento será encerrado com conferência por
Dom Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana e ex-Presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, a CNBB.
O Estado do Espírito Santo - em colaboração
com o Estado de São Paulo, Prefeitura do Município
capixaba de Anchieta, Funarte (Fundação Nacional
de Arte), Universidade Federal do Espírito Santo e
Universidade de São Paulo- ora organiza a exposição itinerante "Nos Passos de Anchieta", mais a
apresentação do auto anchietano intitulado "Na Vila
de Vitória", peça com referência ao contexto político
de fins do século XVI, quando do falecimento do donatário da capitania espírito-santense, Vasco Fernandes Coutinho. Sua esposa, ao assumir o poder,
provocou debates sobre sua legitimidade, pois eram
tempos da União Ibérica, união das Coroas de Portugal e Espanha. Houve, então, discussões entre os
adeptos dos dois lados, o que demonstra também a
conciliadora vocação política de Anchieta em tão difícil tema da época.
A peça será levada ao ar livre na Praça da Matriz da cidade de Anchieta, no meu Estado do Espírito Santo. Em seguida, ocorrerá o Simpósio Anchieta
em parceria com o Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, tendo como
tema central ·o Homem e o Mito Anchieta e a Experiência dos Jesuítas•. Para o evento, virão três professores da Universidade de La Laguna, Tenerife,
pátria de Anchieta, mais outros da Universidade de
Coimbra, Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Espírito
Santo.
A exposição "Nos Passos de Anchieta• exibe
quadros de artistas capixabas do alto nível de AtRio
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Colnago, Celso Adolfo, Elidia Malaquias, Fátima Nader, Hilal Sarni, Jean Jeveaux, Júlio Tigre, Lando,
Rômulo Cardozo, Rosana Paste, Rosindo Torres e
Tânia Calazans, ao lado de nordestinos, mineiros,
cariocas e paulistas. Caberá ao Professor José Antônio Carvalho, do Centro de Artes da Universidade
Federal do Espírito Santo, falar sobre a arquitetura
jesuíta espírito-santense.
Faço um destaque especial também, Sr. Presidente, para a solenidade promovida pela Academia
Espfrito-Santense de Letras, presidida pelo ilustre
Desembargador Rômulo Salles de Sá, da qual tenho
a honra de ser membro, oportunidade em que a acadêmica Anna Bernardes da Silveira pronunciou uma
importante palestra sobre o extraordinário wlto, citando os sacrifícios a ele impostos para levar a mensagem de Deus aos índios de Reritiba.
Anteriormente, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, em parceria com a Academia
Espírito-Santense de Letras, havia realizado, sobre o
mesmo tema, um concorridfssimo ciclo de palestras
no meu Estado, o Espírito Santo.
Outros eventos estão a cargo da ASSE_lmbléia
Legislativa estadual e das Prefeitura de V"!tóri~ e Anchieta em especial; além, naturalmente, das. comemorações em São Paulo e no Rio de Janeiro com
fundações tão associadas à memória do grande
beato que, um dia, talvez muito próximo, ha\l'erá de
ser canonizado como o primeiro santo do Bra,sil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Cof19resSo
Nacional, através do Senado Federal, não poderia
omitir-se dessas comemorações. O Poder Legislativo sempre esteve presente nos grandes acontecimentos do País.
A representação do Espírito Santo, os Senadores Elcio Alvares e Gerson Camata, pela minha palavra, também marca a recordação de tanta importância nos Anais desta Casa. Sinto-me feliz, ,com um
santo orgulho, por participar da perpetuação da memória do maior dos espírito-santenses, poro,ue o primeiro na história e na recordação do se1.1 povo, o
nosso povo, parte da fundamental consciência da
nacionalidade brasileira.
Os séculos continuarão incluindo Anr.hieta entre os heróis brasileiros da paz, do amor, da caridade, da soüdariedade humana. E por tudo isso é que,
com razão, se pode continuar proclamando José de
Anchieta o Apóstolo do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Uma.

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

320

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu poderia
resumir, em um aparte ao nobre Senador José lgnácio, a manifestação da minha solidariedade às homenagens que esta Casa presta ao Padre José de
Anchieta, ao ensejo dos 400 anos do seu passamenta. Mas preferi ocupar esta tribuna, mesmo por
poucos instantes -e é bom que assim o faça-, para
me somar à homenagem que o Senado Federal
presta, neste instante, reservando para esse fim parte da sua sessão de hoje, o Horário do Expediente, a
esse nome que se incorpora à História do Brasil.
Inicio tomando por empréstimo o que disse há
poucos instantes o Senador Elcio Alvares, se não
me engano, em aparte ao orador que ocupava a tribuna: Padre José de Anchieta é uma figura extraordinária, que, quatrocentos anos após a sua morte,
ainda é reverenciado com a intensidade com que
hoje se faz no Brasil inteiro, pela sua história, pelos
seus gestos, pela sua própria santidade, a merecer
as atenções do mundo inteiro. ,
O brilhante discurso do orador oficial desta tarde, o eminente e talentoso Senador José lgnácio
Ferreira, nos enfoques que deu à vida, à personalidade e à história própria de José Anchieta, esgotando toda a matéria sobre o ilustre Sacerdote, certamente não comportaria este acréscimo ou qualquer
consideração a mais. Por isso, peço desculpas ao
Senador José lgnácio Ferreira, ao mesmo tempo em
que o saúdo, o felicito e o parabenizo pelo belo discurso que acabou de proferir, em que relata a respeito das facetas e aspectos vários da vida do Padre
José de Anchieta. Eu também apresento, de modo
pessoal, o testemunho da minha admiração pelo herói, pelo santo, pelo mestre e pelo poeta. ,
Se não me engano, foi Guilherme de Almeida,
extraordinário poeta paulista, que, ao dedicar a Padre José de Anchieta um soneto, salientava estas
quatro condições, estas quatro virtudes do emérito
pastor: santo, se não me engano; pela cruz que cravou na selva escura; herói, pelo que·fez em·favor da
nossa aldeia; mestre, pelas lições de doutrina pura;
poeta, pelos versos que deixou na areia. Assim
como Guilherme de Almeida descobriu em José de
Anchieta, no sentimento que emana de sua própria
poesia, o santo, o herói, o mestre e o poeta, a sua
história seria também um pouco a própria história do
Brasil e da Companhia de Jesus nesta terra.
Houve quem dissesse, se não me engano Ro·
cha Pombo, em prefácio ao livro sobre Anchieta. de
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Celso Vieira, que, não fora a Companhia de Jesus,
talvez o Brasil não tivesse existido.
Exagero à parte, temos que reconhecer o trabalho de missionário daqueles que aqui apertaram
não apenas para a catequese, não apenas para as
descobertas, não apenas para os gestos solidários,
não apenas para os gestos de coragem, não apenas
para os gestos de santificação, mas, acima de tudo,
para a construção global na visão de um mundo
novo, há 400 anos, como que apontando para a história, no descortinar de horizontes, no abrir de perspectivas, no alargar de estradas, a criação de sentimentos novos na alma de cada um, no espírito do
povo inteiro.
A Companhia de Jesus, sobre a qual falou tão
bem o Senador José lgnácio e cuja história se vincula praticamente a todos os Estados do Brasil, e não
se resume ao Espírito Santo, tão bem saudado aqui
pelos eminentes Senadores que representam esse
Estado, mas a começar da pequenina e heróica Paraíba, do que foi feito em Mamanguape, do que foi
feito após a instalação da província dos padres que
ali chegaram como missionários para fazer catequese, mas também com a vocação e a decisão das
descobertas.
- Por isso, ineuerriillente selladorJosHgriácio
Ferreira, ao associar-me às homenagens que V. EJcll,
com tanto brilho, com tanta inteligência e cultura tanta, trouxe nesta tarde, enriquecendo a história intelectual do Senado, digo sobre Anchieta o que disse
D. Aquino Corrêa, numa quadra que traduz com fidelidade um pouc::> dasua história:
•Aqui tu vieste e aqui tu morreste.
Tu és o Brasil. Brasileiro tu és.
Agora tu •1ives na Pátria celeste.
Mas nes1.e Brasil caminharam teus pés".
Eu concluiria, Sr. Presidente, invocando os
quatro pontos citados por Guilherme de Almeida:
"Do Santo, do herói, mestre e poeta
, pela glória que deste a esta terra e à sua história,
pela dor que sofremos sempre sós,
pelo bem que fizeste a este povo
novo batismo deste Mundo Novo,
Padre José de Anchieta, orai por nós!"

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr.
Senador Romeu Tuma enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex' será atendido.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, poucas vezes o poder
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público tem oportunidade de reverenciar a memória
de personalidades que, de uma forma realmente indiscutível, mostram-se merecedoras não só de louvores como também de figurar nas páginas reservadas pela história aos heróis nacionais. Vivemos, neste momento, uma dessas raras e gratas oportunidades, quando o Senado Federal se engaja nas homenagens que a Nação presta ao Beato Padre José de
Anchieta, um dos sublimes desbravadores de terras
e de almas cujo sacrifício e abnegação, ao tempo
em que até a mais curta viagem poderia significar a
morte, moldaram as feições deste que é um dos
maiores e mais belos países. Nos idos de 1934, o
Brasil emocionou-se com as comemorações do 42
centenário de seu nascimento; ontem, Dia de Anchieta por decreto presidencial, sentimos emoção redobrada ao homenageá-lo pelo transcurso do 42
centenário de sua morte.

As celebrações deste ano iniciaram-se a 25 de
janeiro, quando se comemorava o aniversário da cidade de São Paulo, da qual Anchieta foi um dos fundadores há 444 anos. Assisti àquela cerimonia no
mesmo local - o Pátio do Colégio - em que o Padre
Manoel de Paiva, jesuíta como ele, rezara a primeira
missa paulistana, com a participação de Anchieta e
de outro portento de nossa história, o Padre Manoel
da Nóbrega. Vibrei com a manifestação altruísta do
Cardeal Arcebispo D. Paulo Evaristo Ams, ao invocar o Beato na presença de colorida delegação das
Ilhas Canárias, de onde viera a imagem de N.S. da
Candelária que Sua Eminência Reverendíssima entronizou na Igreja do Colégio. Presencie ainda o lançamento da pedra fundamental da Praça das Ilhas
Canárias, inaugurada ontem, no museu anexo àquela igreja, como parte das comemorações que abrangeram inúmeras cidades brasileiras, desde São Vicente, no meu Estado, até a Bahia, passando pelo
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em todas elas, o
Beato exerceu seus dons de professor, catequista,
poeta, linguista, teatrólogo, médico, diretor de colégio, pregador, confessor, provincial, diplomata e fundador de cidades. José de Anchieta, o missionário
que se ordenou padre na Bahia, pacificou nossos índios e ajudou a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. O homem de saúde combalida que protagonizou muitos outros episódios épicos nos seus 63
anos de vida, dos quais 44 servindo o Brasil com total dedicação, a despeito da dolorosa e pertinaz moléstia que o torturava e o deixara encurvado desde
ainda bem jovem. O Beato que faleceu em santidade
e cujo corpo foi sepultado em Vitória do Espírito
Santo, para onde o levaram mais de três mil silvíco-
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las em cortejo fúnebre chorando ao longo dos 90
quilómetros que separam a antiga cidade de Reritiba, hoje Anchieta, da Capital capixaba. O Apóstolo
que tivera uma só ambição na vida: cristianizar o
Brasil.
Para dimensionarmos a coragem e as difiCuldades presentes na rotina diária daqueles primeiros
missionários, convêm lembrar que, na América do
Norte, muitas comunidades religiosas só encontraram alento, muito tempo depois, para dar início à colonização de terras que se transformariam em pátria.
Assim aconteceu, em 1620, com os Peregrinos do
"Mayflower" e, em seguida, com os Puritanos de
Boston, mais próximos das metrópoles européias
que os missionários dos nossos assentamentos coloniais. Pois bem, Senhoras e Senhores Senadores,
enquanto isso acontecia nas paragens da Nova Inglaterra. muito acima da linha do Equador, já haviam
transcorrido 71 anos desde que os missionários jesuítas, entre eles José de Anchieta, aqui começaram
a catequizar índios e fundar povoados que se transformariam em grandes cidades, entre elas São Paulo. Poucos de nós enfatizam e mesmo se dão conta
da importância desse fato. Entretanto, ele existe e
continua a repercutir na vida de todos os brasileiros.
A 8 de maio de 1953, a terceira expedição jesuíta ao Brasil, chefiada pelo Padre Luiz da Grã, partiu de Portugal para atingir a Bahia de Todos os Santos a 13 de julho seguinte. O que a diferencia marcantemente das anteriores, é a vinda do segundo
Governador-Geral, Duarte da Costa, e a presença
daquele missionário de origem espanhola, que nascera 19 anos antes, no dia 19 de março de 1934, em
San Cristobal de La laguna, Tenerife, a maior das
Ilhas Canárias. Era tão jovem que ainda não fora ordenado padre.
Três meses depois da chegada, Anchieta segue para São Vicente, com os padres Leonardo Nunes e Brás Lourenço. Este ficaria na Vila de Vitória.
Foi assim, acompanhando os dois religiosos, que o
Beato viu a Capitania do Espírito Santo pela primeira
vez. Apaixonou-se pela terra e a ela retomou, inclusive, para ali viver seus últimos dias.
Na véspera do Natal daquele ·ano, ao desembarcar em São Vicente, Anchieta reencontrou Padre
Manoel da Nóbrega, o amigo que conhecera ao estudar humanidades no Colégio Real das Artes, em
Coimbra. Não imaginava que, no mês seguinte, iria
galgar o Planalto de Piratininga para participar da
fundação e ser o primeiro mestre do Colégio de São
Paulo, semente da megalópolis paulistana. Fruto da
Providência Divina, sua parceria com Nóbrega mar-
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cou profundamente nossa História, a ponto de o historiógrafo Roque Schneider afirmar:
'Ambos se completavam admiravelmente, no labor evangélico de alegrias e desafios constantes. Uma dupla preciosa, eternamente memorável nos anais do Brasil colónia. ExaHar Anchieta, esquecendo o panegírico de Manoel da Nóbrega, desvinculado
de José de Anchieta, é colocar ambos fora
do esquadro. Eles formaram, com perdão da
gíria esportiva, uma 'tabelinha' fraterna de
entreajuda e serviço, no vasto campo da
ação e vida religiosa. •
Aliás, é esse mesmo autor que nos remete
apropriadamente aos versos de Castro Alves, alusivos àquele punhado de missionários jesuítas:
'Nada turbava aquelas frontes calmas
Nada curvava aquelas grandes
almas
voHadas para a amplidão ...
No entanto, eles só tinham, na
jornada,
por couraça a sotaina esfarrapada
e uma cruz por bordão."
Senhoras e Senhores, Senadores, para ter
exata noção do perfil histórico de Anchieta, fui rebuscar principalmente os escritos daquele e de outro renomado historiador jesuíta, o Padre Hélio Abranches
Viotti. Verifiquei que precisaria de horas para relatar
com inteireza a vida e a obra dessa alma polivalente,
à qual o Brasil tanto deve. Procuro, por isso, destacar apenas alguns pontos de maior relevância naqueles registres.
Venerado por todos, índios e brancos chamavam-no de "Pagé-Guaçu" (Grande Pagé), Apóstolo e
Santo. A influência de Anchieta sobre os animais
causava-lhes pasmo:
'Da janela do quarto ou da canoa em
que viajava, chamava as aves que vinham a
ter com ele. Mesmo as feras e serpentes venenosas abrandavam ante ele a ferocidade e
perdiam o natural veneno. Muitas vezes bastou a invocação de seu nome para livrar seus
devotos de mordeduras venenosíssimas',
conforme consta do resumo biográfico editado
pelo Museu Padre Anchieta, de São Paulo.
Entre os autos do processo de beatificação e
canonização guardado no Vaticano, testemunhos juramentados de seus contemporâneos dão conta de
numerosos prodígios do Beato, como ressurreições
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por ele feitas na Bahia e em São Vicente, e muitas
profecias, entre elas a do desastre de Alcácer Kibir,
que matou Dom Sebastião, Rei de Portugal.
Talvez tenham sido esses dotes paranormais
que o livraram e também a Nóbrega de serem massacrados pelos índios em lperoig, hoje Ubatuba, no
litoral norte de meu Estado, quando conseguiram a
paz com a Confederação dos Tamoios. Episódio histórico comovente, merece ser narrado.
Com reforços enviados de São Vicente, Mem
de Sá, terceiro Governador-Geral do Brasil, conseguira desbaratar os franceses no Rio de Janeiro, tomando-lhes o forte da Ilha de Villegaignon. Os invasores, entretanto, não abandonaram o solo colonial.
Embrenharam-se na mata e conquistaram a amizade dos tamoios, fazendo-os unir-se na Confederação
sediada em lperoig e devotada ao extermínio dos
colonos portugueses. Em meados de 1562, a luta
eclodiu com extrema violência, especialmente em aldeias situadas à beira-mar.
Ao redor do Colégio de São Paulo, já se formara um vilarejo fortificado que, vez por outra,:-sofria o
assédio de índios e outros habitantes do vizinho povoado de Santo André, refratários à catequese missionária. Para defender aquele sítio, Nóbrega e Anchieta contavam com a proteção do cacique Tibiriçá
e seus índios guaianás, bem como de outro chefe in-.
dígena, chamado Caiubi, todos habitantes dos arredores da paliçada. A 10 de julho de 1562, auxiliados
pelos tamoios, os adversários assediaram violentamente o local durante dois dias, mas foram rechaçados graças à resiStência liderada por Tibiriçá e exortada pelos missionários. No litoral norte, porém, a fúria de Caoquira, Jaganharó e Cunhambebe, chefes
tamoios, continuou a ser sentida nas incursões pelas
fazendas, aldeias, lavouras e criações de gado.
Dois anos depois, em maio de 1564, Nóbrega
e Anchieta resolvem arriscar a própria vida para tentar pôr fim à matança. Partem de Bertioga, proximidades de São Vicente, e navegam 26 léguas - quase 172 quilómetros - numa acidentada viagem de
treze dias até lperoig (Ubatuba), o quartel-general da
Confederação.

À chegada, "o mar coalhou-se de canoas'.
Mas, como por milagre, ao verem os dois missionários, os terríveis morubixabas depuseram as armas,
acolhendo-os fraternalmente. Com paciência, oração
e humildade, Nóbrega e Anchieta convencem-nos a
fazer a paz, para a qual os índios impõem condições.
Nóbrega voHa a São Vicente, acompanhado de alguns tamoios, e dialoga com os portugueses en-
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quanto Anchieta permanece em lperoig. O Beato é
refém.
Diz Schneider: "Pessoas inteligentes, profundas, criativas sabem preencher seu tempo. Um prisioneiro tem tempo ..• os longos meses de refém, entre os tamoios, acionaram o talento poético do canarino. Seu famoso "Poema da Virgem•, com 5.732
versos latinos, foi composto neste período. É lendário ter José de Anchieta escrito todo o poema nas
praias de lperoig, riscando quase seis mil versos latinos na areia, com um tosco bordão, um bando de
aves renovando à sua volta, constantemente. O mar
inspira. O mar areja. Andando pela praia, o missionário compunha seus versos e os decorava. Alguns,
possivelmente mais trabalhados e marcantes, ele os
traçou na areia, logo apagados pelo vento e pelas
ondas do mar... O resto é lenda".
Finalmente, volta de São Vicente a comitiva levada no Nóbrega e a paz é selada. Anchieta retoma
de Ubatuba para o Colégio de São Paulo. Lidera então os tupiniquins na abertura de uma nova trilha de
acesso entre o litoral e o planalto- o Caminho do
Mar -, a estrada que continuou a ligar São Paulo,
Santos e São Vicente mesmo após a construção da
modema Via Anchieta.
Em 1565, o Beato é enviado de São Vicente ao
Rio de Janeiro, onde vê Estácio de Sá fundar a cidade, em princípios de março. Nela, lidera em seguida
a construção de um colégio e da Casa de misericórdia, seu primeiro hospital. Coincidentemente, os
franceses haviam retomado mais aguerridos e Estácio de Sá, sobrinho do Governador-Geral, resolve
expulsá-los de vez do Brasil. Com o assentimento de
Nóbrega, envia Anchieta à Bahia. Sua missão: relatar os acontecimento e pedir reforços. De passagem
por Vitória, o missionário visita aldeias indígenas, catequizando e buscando ajuda para a expulsão dos
franceses. E seis meses após partir na atribulada
viagem, chega à Bahia. Missão cumprida. Três meses mais e consegue concluir os estudos teológicos,
que lhe permitem ser ordenado padre por Dom Pedro Leitão, segundo Bispo do Brasil.
Com esforços recebidos de Portugal, Mem de
Sá cai sobre os invasores franceses e expulsa-os,
definitivamente, a 30 de janeiro de 1567. De regresso
ao Rio de Janeiro, Anchieta presencia os combates finais e a vitória, que se deve também a ele como emissário e autor da cooptação de grande número de índios para a aliança com o Governador-Geral.
Ferido no rosto por uma flecha envenenada, o
fundador da cidade, Estácio de Sá, padece durante
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um mês antes de morrer e é assistido pelo Beato. Finalmente, Anchieta volta a São Vicente, "Cellula Mater" da Nacionalidade, onde funcionava a primeira
câmara legislativa das Américas, e exerce por seis
anos a reitoria do Colégio de São Paulo. Termina,
então, os estudos filológicos do tupi-guarani, que vinha realizando desde que aportara ao Brasil, e elabora o dicionário e a gramática dos tapuias Maromimis de São Vicente. Produz ainda versos, cantigas e
peças teatrais em língua portuguesa, conferindo-lhes
cunho bem popular, no qual podemos reconhecer a
influência de cantos, rituais e danÇas indígenas. Diz
Schneider sobre isto:
"Satírico e hilariante, quando atacava
os escândalos e a má conduta dos colonizadores. Suave e reverente, nos seus Autos
Sagrados. Lírico, fluente e simples, em todas as suas produções poéticas. Os críticos
literários consideram-no, com justiça, o fundador do teatro no Brasil. Mais ainda: o fundador da literatura colonial brasileira. •

De 1577 a 1587, Anchieta foi Provincial dos jesuítas no Brasil e, novamente, percorreu nosso litoral, de São Vicente à Bahia, até se fixar no Espírito
Santo e recolher-se a uma das inúmeras vilas que
ajudara a desenvolver, a então Reritiba. Nela faleceu, assistido por cinco missionários jesuítas das aldeias próximas. Teve o corpo sepultado na Igreja de
São Tiago, anexa ao Colégio da Companhia de Jesus, em Vitória, e, em 1609, seus ossos foram trasladados para a Igreja do Colégio da Bahia. Quatro
deles seguiram para Lisboa, às ordens do Marques
de Pombal, em 1760.
Em 10 de agosto de 1773, o Papa Clemente
XII declarou-o Venerável. No século passado, o Bispo D. Vital, a Princesa Isabel Regente e o Episcopado Brasileiro insistiram junto a Pio IX e Leão XIII por
sua beatificação, finalmente declarada pelo Papa
João Paulo 11, que o colocou nos altares no dia 22 de
junho de 1980. Falta, agora, apenas comprovar um
milagre para obter a canonização.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. O nome Anchieta figura em quase todos os
rincões da Pátria, designando ruas, estradas, rodovias, palácios, escolas, faculdade, ilhas, cidades,
numa homenagem póstuma que parece não ter fim.
Mais que homenagem, porém, essa persistente lembrança emana da marca pessoal indelével que o
Beato Pagé-Guaçu deixou imprensa em nossa História. Marca de amor, dedicação e carinho pela Pátria e pela gente que ele mesmo escolheu. Uma marca de fé e religiosidade testadas e comprovadas em
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todas as vicissitudes que lhe foram contrapostas pelos desígnios de Deus. A marca da pureza que só se
pode achar em um Santo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Roberto
Freire para uma comunicação urgente de interesse
partidário, nos termos do art. 14, 11, a, do Regimento
Interno.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Agradeço à Presidência. Hoje estamos assistindo
neste plenário à reverência aos quatrocentos anos -:la
morte de Padre Anchieta. Mas vou falar de quatrocentos anos de latifúndio, uma triste rotina no Brasil.
Em Pernambuco, neso;e final de semana, no
dia 08, aconteceu mais uma tragédia nesse rol de
tragédias em que se transformou o campo brasileiro.
Em Nazaré da Mata, Zona da Mata norte-pemambucana, na propriedade Camarazal, dois trabalhadores
rurais sem terra foram mortos - Inácio José da Silva
e Pedro Augusto da Silva. Seus corpos foram encontrados hoje na margem do rio da Zona da Mata
pemambucana. Houve cinco feridos. Trinta pistoleiros, a mando do latifúndio, cometeram mais esse desatino, fruto dos quatrocentos anos de latifúndio no
Brasil.
Infelizmente - digo infelizmente porque não sei
se vamos parar nesse episódio -, a Zona da Mata
pemambucana, onde se encontra a agroindústria do
açúcar, vive talvez sua crise derradeira, e conflitos
como esse tendem a amiudar-se devido à pouca
ação do Governo Estadual, do Governo Federal, não
apenas dos atuais, mas dos últimos quatrocentos
anos: estrutura fundiária profundamente concentrada
gerando miséria no campo e toda a desigualdade
causadora da violência.

É fundamental que se pense muito seriamente
que a questão agrária não pode vir para plenário,
não pode ser preocupação do Executivo, não pode
galvanizar a opinião pública apenas em alguns atos,
seja a manifestação dos sem-terra ou a resposta do
Governo. Há uma tragédia: o drama de trabalhadores sendo assassinados, mas respostas também
aqui são dadas. Discursos sempre! Nenhuma medida preventiva, que antecipe, que tenha o caráter de
modificar a estrutura fundiária e de anunciar, pelo
menos para um futuro próximo, que não falaremos
novamente de morte, de tragédia, dos assassinatos
que ocorrem no campo brasileiro.
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O Governo de Pernambuco mandou um delegado especial. Pela história do Governador Miguel
Arraes, tenho a impressão de que esse delegado especial não vai ser igual a outros delegados especiais
encarregados de outros fatos. Espero rigor. Conheci
o rigor da Polícia pemambucana em outro aspecto.
Com o Governo Miguel Arraes, em outros tempos,
espero o aspecto democrático de tentar garantir direitos da cidadania. E espero que, mais uma vez,
isso seja verdadeiro. Que se apure, que se investigue, com a agilidade necessária, e que se punam os
responsáveis, até porque é através da punição, do
fim da impunidade, que se pode começar a vislumbrar futuro diferente.
Pode-se dizer que esse Governo fez mais pela
reforma agrária do que qualquer outro Governo, mas
é ainda totalmente ineficiente. porque os fatos continuam a suceder-se. Rca o Governo preocupado, e
com justa razão, com absurdos que são pagos por
indenizações da terra, até levantando a hipótese de
que isso seja quase uma formação de quadrilha para
assaltar o Tesouro Nacional; fica preoct•pado em
discutir projetes, muitas vezes inviáveis pelo nfvel de
detalhamento e de exigência técnica que fazem os
burocratas do Ministério. Mas ação concreta, muito
pouca
É necessário levar em consideração que a
Zona da Mata pemambucana, com a crise da agroindústria do açúcar, pode ser palco de outras tragédias dessas. Se o Governo Federal e o Governo Estadual não iniciarem de imediato programas de reestruturação econômica, de diversificação da Zona da
Mata, de encontrar alternativas econõmicas para
aquela área, para aquela Zona, evidentemente poderemos estar iniciando - talvez, dizendo de forma
melhor, dando continuidade - e continuando, no futuro, afazer discursos como este.
Registro o nosso protesto contra a sanha do latifúndio. A nossa expectativa é no sentido de que o
Governo Estadual, com o seu delegado especial,
com a sua polícia, com a sua segurança pública,
puna·os responsáveis; e que o Governo Federal dê
maior agilidade, firmeza e rigor a um projeto de reforma agrária. Assim, evitaremos que, ao mesmo
tempo em que comemoramos quatrocentos anos de
uma figura que deve ser aqui reverenciada, se constate a triste sina de falar dos quatrocentos anos de
latifúndio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há três
oradores inscritos para comunicações inadiáveis.
Em virtude disso, prorrogo por 15 minutos a Hora do
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Expediente, concedendo a palavra por cinco miriutos
ao nobre Senador Casildo Maldaner, para uma comunicação inadiável, na forma do Regimento.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Para urna comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
epopéia da recuperação das prerrogativas democráticas do país, sob o comando do Legislativo, derrubou, um a um, os resquícios do autoritarismo. Hoje,
sob a luz da liberdade de imprensa e expressão, surge o jornalismo investigativo que tem a seguinte particularidade: tomar público justamente aquilo que as
pessoas ou instituições querem que permaneça nas
sombras.
Esta introdução é para enaltecer a transparência e isenção com que a imprensa eStá noticiando os
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Títulos Públicos.
Porém, antes de adentrarmos nesse assunto e
para que se compreenda o real papel e atribuições
de uma CPI e seus membros, é necessário saber
que o art 153 do Regimento Interno do Senaco Federal dispõe ipsis litteris: "Nos atos processuais
aplicar-se-ão, subsidiariamente, as disposições do
Código de Processo Penal".
Ao eleger, de forma clara, essa fonte legal, o
Senado Federal não impôs qualquer regra restritiva;
ao contrário, remeteu aos procedimentos da CPI todas as regras contidas na legislação processual penal. As Assembléias Legislativas Estaduais dão a
esse instituto tratamento semelhante.

O art. 58, § 3 2 da Carta Magna realça que a
CPI, quanto a sua natureza e poder dela emergente,
é de investigação e a sua extensão equipara-se ao
poder jurisdicional, sendo suas conclusões, se for o
caso, encaminhadas ao Ministério Público para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Essas considerações remetem compulsoriamente a uma conclusão terminativa: se os Parlamentares que integram a CPI detêm poder de tão
amplo espectro quanto o dos juízes, conseqüentemente é forçoso admitir-se que estejam circunscritos
aos mesmos princípios que legitimam e dignificam a
atuação dos magistrados no processo judicial.
Dentre esses princípios de natureza comum, sobressaem-se aqueles· que demandam isenção de ânimo e imparcialidade, que constituem os pressupostos
basilares capazes de conferir ao agente a validade da
função jurisdicional. Tai circunstância não deve só ser
guardada aos atos pertinentes às decisões, mas inc':.~-
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sive em todas as fases no que diz respeito à instrução e à direção a ser adotada no processo.
Esses esclarecimentos são importantes para
que a sociedade brasileira, particularmente a catarinense, separe o joio do trigo nesse episódio da CPI
dos títulos, onde destituiu-se o Relator com o seu relatório.
Não bastasse a tentativa de incriminar o Governador e o vice-Govemador do meu Estado, o
"novo" relatório da CJ:'I estadual, divulgado ontem,
sem qualquer sustentação jurídica, tenta, agora, envolver este Senador. E sabe de que crime sou acusado, Sr. Presidente? De exercer as minhas prerrogativas constitucionais ao assinar atos administrativos corriqueiros, quando Governador em exercício.
- - E se eu deixasse de fazê-lo? Com certeza, estaria
hoje sendo incriminado por omissão.

Como se vê, trata-se de uma peça política engenhada para abater o PMDB no meu Estado. O
que não vão conseguir!
Faço este alerta, não para anuir com todo e
qualquer ilícito que vier a ser constatado pela CP!,
muito menos para proteger quem quer que seja, pois
a ninguém é dado o direito de delinqüir sob pretexto
do desconhecimento das leis. E não poderia ser diferente, não só porque a minha vida pública sempre foi
pautada nos trilhos da moral e da ética, mas também
por ser respaldada nos resultados de seis vestibulares nas umas, em hipótese alguma me permitiria decepcionar aqueles que me fizeram seu representante nesta Casa
Espero e confio que os integrantes do Legislativo catarinense não subscrevam um relatório eivado
de vícios e resquícios do malsinado regime de exceção.
Tinha que fazer isso nesta tarde, pois o relatório lançado ontem, no meu Estado, enquadra não só
o Governador, mas o Vice-Govemador, considerado
pessoa íntegra, em cinco crimes.
Veja bem, Sr. Presidente, quem criou, que foi
Wagner Batista Ramos, é mencionado apenas uma
vez; o relatório não enquadra Frei Damião talvez
porque não esteja vivo e não seja do Sul - esse chegou ao céu ontem -, mas, não satisfeito, também
procura me incriminar agora por ter autorizado o
cumprimento de um dispositivo constitucional, o que
fiz eventualmente, ao assumir as funções de Governador do meu Estado. Levantam casos quando se
infringe a Constituição, mas quando se determina
que se cumpra um dispositivo, isso também é consi-
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derado crime. Coisas dessa natureza constam de
um relatório jogado aos ares ontem no meu Estado.
Caminha, passeia por esses caminhos todos. ·
Ainda confio na lucidez dos Deputados democratas, dos homens de bem do Legislativo catarinense, para que não acolham uma peça feita dessa forma.
Eu tinha que fazer este pronunciamento na tarde de hoje. Não poderia, sob o peso da minha consciência, deixar de fazê-lo neste momento, Sr. Presidente, ainda que brevemente, no período das comunicações inadiáveis. Mas haverei de voltar, nos próximos dias, para analisar o que ocorre no meu Estado. Por dever de ofício, haverei de voltar quantas vezes seja necessário, para que possamos discutir,
analisar e informar ao Plenário desta Casa sobre o
que vem ocorrendo no meu Estado.
O SR. JOSÉ ALVES - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Para ·Jma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, o perfil conjuntural do Nordeste, mais do
que uma característica de dificuldades, é, na realidade, um imenso potencial de possibilidades económicas se encararmos como um fascinante desafio o
equacionamento das soluções para esses problemas, que, baseados nas experiências de outros países em desenvolvimento que superaram suas dificuldades, certamente se converteriam em uma extraordinária geratriz de sucesso nas alternativas de desenvolvimento da Região e também do País.
Ao Nordeste têm faltado pesquisa, criatividade
e ousadia nas políticas federais para aquele espaço
do território e da Nação brasileira.
A experiência agrícola da fndia e da China milenares, a revolução verde que limitou a corrida da
fome no mundo, o exemplo de Israel em plantar oásis no deserto e o desenvolvimento da Califórnia, um
dos maiores celeiros agrícolas do mundo, onde as
terras e condições climáticas são piores do que as
do Nordeste brasileiro, são exemplos que encorajam
este desafio, estimulam a reflexão e fortalecem os
argumentos e a convicção de que o Brasil tem jeito e
o Nordeste solução, se devidamente exploradas
suas potencialidades agrícolas, industriais e ainda o
turismo, pela riqueza do seu património natural e diversidade de sua cultura.
Entre muitos estudiosos da problemática regional, destaca-se, por longos anos de estudo, viagens

..

JUNHO DE 1997

para verificação in loco, experiência de dois manda. _tos,~e Governador e uma gestão no Ministério do lntenor, no Governo Samey, o engenheiro João Alves
Filho, que consolidou em um importante livro, intitulado "Nordeste - Estratégias para o Sucesso•, uma
proposta concreta e extremamente bem definida
para o desenvolvimento da região, baseada em experiências nacionais e internacionais de resultados
satisfatórios.
É um trabalho que não apenas faz um diagnóstico das nossas principais dificuldades, mas identifica soluções viáveis e apresenta alternativas quantificadas de como resolvê-las. Com prefácio de José
Samey, com o título "Uma denúncia de amor", e
apresentação de Antonio Carlos Magalhães, será
lançado amanhã, dia 11 do corrente, às 17h30min,
no Salão Negro do Congresso Nacional, sob o patrocínio do Presidente do Senado, oportunidade em
que esse importante trabalho poderá ser divulgado
junto aos que se interessam pelo progresso do Nordeste e do Brasil.
O livro nasceu de dois imperativos: primeiro, o
autor revela sua inconformação, quase indignação,
por ter a convicção da viabilidade do semi-árido nordestino, desde que haja vonlê.de política e investimentos adequados, e, nâo oostante essa certeza,
continuar a assistir o enfrentamento da seca da mesma forma insana como era tratado na época do Império: com frentes de emergência, tão inúteis quanto
humilhantes; segundo, como resposta àqueles que
cobram dos nordestinos propostas claras e definidas
para a Região e que utilizam esse discurso como
pretexto conveniente para postergar as decisões que
o Nordeste precisa.
Não se trata de uma obra meramente acadêmica ou de um documento técnico, mas resulta de múltiplas e variadas experiências, que trazem à luz soluções práticas e objetivas, além de colocar em debate
questões polêmicas e mitos que envolvem a Região,
como o de que o Nordeste é um õnus para o País.
Em relação ao mito de concentração dos incentivos fiscais - "São Paulo é a locomotiva brasileira e o Nordeste os vagões vazios• -, o autor exemplifica, de forma contundente, que em 1993 o Nordeste
recebeu apenas 9% dos incentivos fiscais, em que
pese possuir um terço da população brasileira, enquanto o Sul-Sudeste ficou com 51% desses recursos.
O Brasil continua na contramão da história de
sua economia, quando sua refinada burocracia defende o princípio de que tamanho significa eficiência,
o que fez do BNDES o braço industrial da concentra-
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ção, ao privilegiar o Estado de São Paulo, que passou a concentrar o maior parque industrial e a maior
parcela do PIB financeiro nacional.
Banco Central: o verdugo do Nordeste. O autor
não poupa o Banco Central como gestor de uma política de discriminação em relação às regiões mais
pobres, evidenciada pela diferença escandalosa de
tratamento dado durante a intervenção no Banco
Econômico, comparativamente ao seu procedimento
anterior em relação ao Banerj e ao Banco Nacional.
A farsa do livre comércio, para o autor: "É preciso acabar com essa mania de abominar qualquer
tipo de subsídio para nossos agricultores, imposta
pelos nossos sofisticados economistas de Brasília,
que implantaram o Plano Real no Brasil, mas não
conhecem o Brasil real, aquele do interior do País.

O autor conclui sua obra com uma proposta
concreta e objetiva para a agricultura irrigada: os
projetas "mistos• de irrigação, com a participação de
pequenos produtores e empresas agrícolas, custariam aos cofres públicos apenas R$7,4 bilhões, em
um período de quatro anos, e trariam como benefício, a curto prazo, a geração de 2,5 milhões de empregos. João Alves destaca que o Proer - programa
de recuperação dos bancos - já gastou três vezes
esse valor, servindo apenas para revelar a face perversa do Plano Real: o abandono do social, o caos
na saúde pública e no campo, o elevado índice de
desemprego, de inadimplência e o achatamento da
classe média.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O último orador inscrito para comunicação inadiável é o
Senador Esperidião Amin, a quem concedo a palavra por cinco minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer uma
comunicação que considero devida, inadiável e acima de tudo alvissareira.
Não posso deixar, na condição de representante do Estado de Santa Catarina, de florianopolitano, de freqüentador de quadras de ténis - para
não dizer que sou tenista desdH a minha infância, já
que nasci e me criei ao lado de> único clube de ténis
que havia em Florianópolis na década de 50 - e de
avaiano também que sou, de mzer aqui um registro
sobre o nosso querido Gustavo Kuerten.
Um país cria exemplos e ídolos da maneira
mais aleatória. Geralmente isso é imprevisível. E, a
partir de meados da semana passada até chegar-
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mos ao domingo último, o Brasil viu rapidamente se
consolidar uma figura que, acredito, veio para ficar
no esporte brasiteiro e mundial. E, na condição de
seu conterrâneo - somos da mesma cidade, do
mesmo Estado -, quero deixar aqui consignada a minha profunda satisfação, o meu orgulho, como catarinense e florianopolitano, pela alegria que o Gustavo Kuerten deu ao povo brasileiro, ao povo catarinense, ao esporte nacional e à minha querida Florianópolis.
Concluo, Sr. Presidente, fazendo inserir neste
registro que Gustavo Kuerten não é apenas importante pelo que nos trouxe de alegria e pelo que ainda nos vai trazer de orgulho e alegria. Quero enaltecer a estrutura familiar, uma estrutura sólida, exemplar, que o sustentou, apesar das vicissitudes da orfandade aos 9 anos de idade, quando perdeu o seu
pai, que foi meu amigo, Aldo Kuerten. Foi a estrutura
da sua família que preservou o projeto de yida dos
seus integrantes. E, nesse projeto de vida de cada
um está, para alegria nossa, para orgulho nosso, o
projeto de vida do desportista nacional, hojE!' de renome mundial, a alegria dos brasileiros, Gustavo Kuerten.
Como catarinense, quero dizer a ele e a sua família, em nome do nosso Estado e, acredito, mais
uma vez, em nome do Brasil: obrigado, Gustavo
Kuerten.
Durante o discurso do Sr. Esperidião
Amin, o Sr. Geraldo Melo, 1º V~ee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha lima.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2105, DE 1997
Inscreve o nome de Chico Mendes
no "Livro dos Heróis da Pátria".
O Congresso Nacional resolve:
Art. 12 Em memória aos 10 anos da morte do li·
der seringueiro Chico Mendes, será inscrito no "livre
dos Heróis da Pátria" que se encontra no Panteãc
da Liberdade e da Democracia, o nome de Franciscc
Alves Mendes Filho, o Chico Mendes.
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Na_scido em 15-12-44, no Seringal Porto Rico,
colocaçao Bom Futuro, Xapuri, Francisco Alves
Mendes Filho, o Chico Mendes, começou a atuar
nos movimentos sociais em 1975 como secretário do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Em
1984 foi eleito Presidente do STR de Xapuri. Em
1985 ajuda a fundar o Conselho Nacional dos Seringueiros e preside a entidade de 1986 à 1987. Foi assassinado em 22 de dezembro de 1988 em pleno
exercício no mandato de presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Xapuri.
O trabalho desenvolvido por Chico Mendes no
Acre, com os "empates, passou a simbolizar não somente a denúncia de agressões ao meio ambiente
mas a luta por um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Os seringuiros foram os
primeiros, no Brasil, a combinar as reivindicações
sociais do sindicalismo com a luta pela preservação
do meio ambiente. Dessa combinação nasceu a
idéia das Reservas Extrativistas, unidades de desenvolvimento econômico, ambiental e social, onde se
integram a cidadania e a natureza.
Ganhador do prêmio Global 500, em 1987, da
Sociedade para um mundo melhor (Estados Unidos),
Chico Mendes levou a contribuição do povo brasileiro ao conhecimento da humanidade. Mostrou, em
importantes fóruns internacionais, que os povos da
floresta ofereciam ao mundo as chaves de um novo
relacionamento entre o homem e a natureza. Tornou-se interlocutor de governos, instituições civis, líderes políticos, cientistas. Ajudou a colocar o Brasil
no centro l:te um debate internacional que culminaria
com a realização da conferência internacional sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992.
A memória do líder seringueiro não pode ser
apagada. No exterior, principalmente na Europa, vários logradouros públicos e instituições foram criadas
em memória de Chico Mendes. Contudo, no Brasil, a
precária me.r.nória histórica precisa ser pennanentemente realimentada. A lacuna é enorme e o País
tem o dever de colocar na memória nacional o trabalho e a resistência dos povos da floresta Hoje é indiscutível que entre os nomes brasileiros mais reconhecidos em todo o mundo se encontra o deste líder
seringueiro.
Chico Mendes foi morto após escapar de várias tentativas de assassinato motivado pela as suas
denúncias ao modelo predatório de desenvolvimento
que expulsa os amazõnidas de seu ambiente para
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as periferias da cidade. É nesse sentido que a presente proposição vem tentar saldar essa dívida e, ao
mesmo tempo, imortalizar um exemplo para as novas gerações. Inscrever o nome de Chico Mendes
no "livro dos Heróis da Pátria" vem contribuir para
propagar um exemplo de atuação em lavor do meio
ambiente, da cidadania e desenvolvimento sustentável dignos de registro histórico, conferindo-lhes a estatura da emblemática luta de Chico Mendes.
Por sua pertinência e oporttmidade, portanto, é
que esperamos a acolhida do presente Projeto de
Lei pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1977.- Senadora Marina Silva.

(A Comissão de Educação - decisão
tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido à comissão
competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDBJN2 210/97
Brasília, 1O de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador José Fogaça, como
membro Titular, na Comissão de Assuntos Econômicos-CAE.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. - Senador Jáder Barbalho, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
- Será feita a indicação solicitada nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 393, DE 1997
Sr. Presidente,
Requeiro nos termos regimentais que seja encaminhada ao Ministro da Educação e do Desporto,
Sr. Paulo Renato de Souza, solicitação das cópias
das folhas de pagamento de todos os servidores da
Fundação Universidade de Brasília, referentes aos
meses de dezembro de 1996 a maio de 1997.
Justificação
O presente requerimento justifica-se em virtude
das graves denúncias sobre a existência de •mara-
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jás do ensino superior" na UnB, fonnuladas com
base em documento da própria Fundação Universidade de Brasília a que tive acesso. O assunto foi, inclusive, abordado em Plenário pelo Deputado Antônio Jorge, no dia 28 de novembro de 1996, quando
de posse da folha de pagamento referente ao mês
de dezembro de 1995, apontava inúmeros servidores daquela Instituição que, naquele ano, perceberam salários muito acima dos praticados nas universidades federais de todo o País.
A crise que se arrasta na Educação brasileira
não se resume à falta de recursos, mas, com toda
certeza, este é um dos fatores preponderantes para
o agravamento sistemático da situação caótica em
que se encontra todo o ensino público brasileiro.
Assim sendo, eu, na qualidade de Senador da
República pelo Distrito Federal, egresso que sou da
Universidade de Brasília, não posso me furtar a instar esta Casa e meus pares a se engajarem no pronto e cabal esclarecimento dos referidos fatos para
que aquela Instituição não seja acusada de estar
prestando um desserviço à Nação.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997. Lauro Campos.

(A Mesa Para Decisão.)
REQUERIMENTO N2 394, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, as seguintes infonnações relacionadas à parceria existente entre o Governo do Estado de Rondônia, a Eletrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Centrais Elétricas de
Rondônia S.A:
1. Foi feito estudo prévio acerca da necessidade, da viabilidade econômico-financeira e da oportunidade social para que se submeta a Ceron S.A. ao
programa de privatização, levando-se em conta que
a grande maioria das comunidades rondonienses
são carentes, o que sinaliza para a necessidade da
presença do Estado no suprimento de serviços essenciais para a população?
2. A Centrais Elétricas de Rondônia dispõe de
capacidade econômico-financeira para o lançamento
de debêntures?
3. Quais os totais mensais de receitas e despesas da Ceron, com destaque para os encargos com
pessoal?
4. Qual a matriz energética prevista para as comunidades em que não ocorrerá o interesse privado,
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por razões eeonômicas, no caso de a Ceron ser privatizada?
5. Quais as irregularidades apuradas por ocasião da última auditoria realizada na Ceron S.A. contrato a contrato? E que providências estão sendo tornadas em relação às mesmas.
6. Em que circunstância e com que garantias
pretende a Eletrobras, em parceria com o BNDES,
viabilizar a alocação noticiada, com recursos de
·FAT, R$80 milhões para o Estado de Rondônia, dentro do programa de saneamento, para fins de privatização da Ceron, sem levar em conta as constantes
e comprovadas denúncias de corrupção no seio da
Administração Estadual?
7. Qual a providência tomada pela Eletrobras,
a respeito do descumprimento de cláusula contratual
pelo Governo de Rondônia, relativa à obrigatoriedade de submissão à sua apreciação, com antecedência de 30 dias, de proposta de aporte de capital à
Ceron, e razão da liberação, em dezembro de 1996,
de R$1.070.000,00 (Um milhão e setenta mil reais),
para a Ceron, a título de aumento de capital, montante este furtivamente desviado fato apurado e já
objeto de ação penal?
Justificação
Tenho, em diversas oportunidades, reclamado
providências em relação à malversação de recursos
federais, repassados à Rondônia, pelo Governo Federal.
Ressaltam comprovados os desvios de recursos federais que deveriam ter sido aplicados nos seguintes programas e projetes, dentre outros:
a) merenda escolar;
b) reforma da Penitenciária Enio Pinheiro, em
Porto Velho;
c) pavimentação da rodovia que liga a BR-3&4.;:
ao Município de Rolim de Moura; e,
·
d) pavimentação da rodovia que liga a cidade
de Colorado do Oeste à Cerejeiras.
Recentemente foi iniciado o programa de saneamento da empresa Centrais Elétricas de Rondônia S.A., para fins de privatização.
Este programa conta com a participação solidária da Eletrobras e do BNDES, sendo este último
responsável pelo aperte de recursos à primeira, destinados à compra de ações da Ceron.
Na primeira operação foi transferido para o
controle acionário da Eletrobras cerca de 48,70% do
total das ações da empresa, pertencentes ao Esta-
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do,' pelo valor de R$22.100.000,00 (vinte e dois milhões e cem mil reais), restando em seu poder
51,07%, caucionados para o BNDES, pelo empréstimo ~e R$12.000.000,00 (doze milhões de reais),
venc1vel em 2 anos.

GERAL
O Estadão

Porto Velho- Rondônia,
Sexta-feira, 6 de junho de 1997

Esta operação foi realizada com recursos do
FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador.

RAUPP ASSINA CONTRATOS VISANDO A
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Pretende-se promover nova captação de recursos, mediante lançamento de debêntures, que seriam adquiridos pela Eletrobras, com apoio financeiro do BNDES, através do já mencionado Fundo.

O governador Valdir Raupp e o diretor-geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, Miguel de
Souza, assinam hoje ,às·1o horas, no auditório da
Secretaria de Obras, contratos para recuperação,
abertura e pavimentação de estradas vicinais e coletoras no Estado.
Os recursos para a contratação das obras são
provenientes da negociação efetuada pelo governador Valdir Raupp com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), economista Luís Carlos Mendonça de
Barros. Em audiência esta semana com o presidente
do banco, o governador assegurou oitenta milhões
de reais que serão destinados à execução do Plano
de Obras do Governo, entre elas a melhoria da infraestrutura da malha viária e aos municípios.
Do valor total assegurado no BNDES, caberá
aos municípios vinte milhões de reais, como pagamento, pela Ceron, do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) que a empresa deixou de recolher nos últimos anos.
Os detalhes dos contratos a serem assinados
hoje serão transmitidos à imprensa pelo diretor-geral
do DER, Miguel de Souza, na solenidade.

Ocorre que se está diante da possibilidade de
lançamento no mercado de um novo "mico•, já que a
empresa não demonstra capacidade econõmico-financeira que garanta a liquidez necessária para a
realização dos encargos resultantes da venda dessas debêntures, no prazo de vencimento.
O patrimõnio da empresa é avaliado em tomo de
R$91 milhões e o seu passivo supera R$420 milhões.
Os encargos mensais da empresa com pessoal
- em tomo de R$4 milhões - vem sendo assumidos
pela Eletronorte, em razão da sua incapacidade de
realizá-los.
Recente auditoria interna apurou que de 200
contratos examinados, 196 restam eivados de irregulares, de toda a ordem.
Conforme se verifica a grave situação administrativa-financeira da Ceron S.A., as irregularidades
apuradas, inclusive o escândalo dos R$1.480.000
(um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), que
deveriam servir de aporte de capital para a empresa
e foram criminosamente desviados, culminando com
a prisão preventiva de 9 (nove) dos 13 (treze) cidadãos envolvidos, incluindo um sobrinho e um cunhado do Senhor Governador do Estado, impõe toda a
sorte de cautelas no seu relacionamento com a Eletrobras e o BNDES, principalmente quando se tratar
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou
de outras fontes externas ao Estado.
Finalmente vale aduzir que a matriz de privatização do setor elétrico está partindo da premissa de um
Brasil igual o que não é correto. Grande parte das comunidades rondonienses são carentes e dependem da
ação efetiva do Estado para o suprimento de serviços
essenciais básicos, como a energia elétrica.
Termos em que pede e espera
Deferimento.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Senador Emandes Amorim- PPB- Rondônia.

O Estadão

GERAL
Porto Velho - Rondônia,
Quinta-feira, 5 de junho de 1997
BNDES VAI TRANSFERIR
R$ 80 MILHÕES PARA RO
O Governador Valdir Raupp teve audiência
com Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do
BNDES, teve a garantia da transferência de R$80
milhões. Os recursos serão destinados à execução
do Plano de Obras do Governo. Raupp reúne os
prefeitos de todos os municípios para estabelecer o
cronograma de desembolso de R$20 milhões. O governador enfatiza estar cumprindo mais um compromisso assumido com o Estado.

(À Mesa para Decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa,
de acordo com o Regimento Interno, para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 395, DE 1997
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 256, do Regimento lnemo,
requeiro retirada da Proposta de Emenda à Consti·
tuição n2 14, de 1997, de minha autoria e outros Srs.
Senadores.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Se·
nadar Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento lido será publicado e incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência lembra ao Plenário que comparece·
rá ao Senado, amanhã, às 15h, S. Exª o Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pedro Malan, atendendo à convocação feita através do Requerimento nº 221, de 1997,
do Senador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores.
Continuam abertas, na Secretaria-Geral da
Mesa, as inscrições para interpelações ao Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência declara prejudicado, por haver perdido
a oportunidade, nos termos do art. 334, •a•, do Regimento Interno, o Diversos n2 16, de 1997, referente a
convite para participação da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, na Conferência das Comissões de Minas e Energia dos Parlamentares da América Latina.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.575, adotada em 4 de junho de 1997 e publicada em 5 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância de seus preceitos, e
dá outras providências•.
De acerco com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5º do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Vilson Kleinübing

José Agripino
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Waldeck Omelas

RomeuTuma

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB
Osmar Dias

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Regina Assumpção

Valmir Campelo
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
José Carlos Aleluia
Lima Netto

Augusto Viveiros
Maurício Najar

Bloco (PMDB/PSDIPSL)
Edinho Araújo
João Henrique

Mário Martins
Oscar Andrade
PSDB

Pedro Henry .

Oswaldo Soler
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Neiva Moreira

José Machado
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-6-97- Designação da Comissão Mista;
Dia 11-6-97- Instalação da Comissão Mista;
Até 10-6-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 19-6-97- Prazo final da comissão mista;
Até 4-7-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.576, adotada
em 5 de junho de 1997 e publicada em 6 do mesmo
mês e ano, que "dispõe sobre a extinção dos órgãos
que menciona e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2 2 da Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a comissão
mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

RomeuTuma
Bello Parga

Bernardo Cabral
Guilherme Palmeira
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Sérgio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares Suplentes
PFL

Átila Lins
Rogério Silva

Roberto Pessoa
Robério Araújo
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelaide Neri
Paulo Lustosa

Adelson Salvador
Asdrúbal Sentes
PSDB

Dalila Figueiredo
Rommel Feijó
Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Neiva Moreira
José Machado
PPB
Odelmo Leão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 10-6-97- Designação da Comissão Mista;
Dia 11-6-97- Instalação da Comissão Mista;
Até 11-6-97- Prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade;
Até 20-6-97- Prazo final da Comissão Mista;
Até 5-7-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Será feita a devida commicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução n2 43, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 1997)
Projeto de Resolução n• 41, de 1997,
de autoria do Senador Bernardo Cabral, que
acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inClusive c:O-ncessão de garantias; seus limites
e condições de autorização, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável aos Projetas de Resolução nºs 41 'e 43, de 1997, proferido em
Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin,
em substituição à Comissão de Assuntos
Económicos.
(Dependendo de parecer sobre a
emenda oferecida em Plenário)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa do dia 05 do corrente, oportunidade em
que foi encerrada a discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin para proiedr o parecer sobre a emenda.
O SR. ESPERICIÃO AMIN (PPB-SC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o parecer sobre a emenda é favorável.
Sou pela incorporação da emenda do nobre
Senador Abdias Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 parecer é favorável.
A matéria vai constar da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária da próxima quinta-feira, dia
12, para votação, nos termos do art. 348, item 11 do
Regimento Interno, juntamente com o Item 2.
É o seguinte o item com votação marcada para
o próximo dia 12:
ltem2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Resolução nº 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n• 368, de 1997)
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Projeto de Resolução n2 43, de 1997,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que
acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de _
1995, e dá outras providências,tendo
Parecer favorável aos Projetes de Resolução n% 41 e 43, de 1997, proferido em
Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin,
em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

ltem3:
Votação, em turno único, do Requerimento n2 369, de 1997, da Senadora Benedita da Silva, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 131, de 1996, de sua autoria, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e
dá outras providências, cujo prazo já se encontra esgotado.
Em votação o requerimento, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Quem é o autor do
requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Senadora Benedita da Silva. A Senadora pede
dispensa de parecer da Comissão de Educação.
O SR. PEDRO SIMON - Presidente, perdoeme. Só quero discutir a matéria. É agora ou depois?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não SElrá agora Agora é o requerimento de dispensa do parecer da Comissão de Educação ..
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores e Sr!'s Senadoras que o
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica dispensado o parecer da Comissão de
Educação. A matéria vai à Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa.
O SR. PEDRO SIMON - Vai para decisão terminativa na outra Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É. Houve realmente um lapso na informação a V.
Ex'!. Estava posto este assunto, mas não tinha visto
toda a matéria. Então, volto ao assunto para conceder a palavra a V. Ex'!.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Agradeço a gentileza de V. Ex", Sr. Presidente.
Considero esse projeto da maior importância.
Não sei se era para não passar por todas as ~mis
sões, porque é de grande significado. Parece bnncadeira, mas ele diz de perto com três milhões de brasileiros, que são praticamente surdos-mudos, sem
falar no número que vai a dez milhões que têm problemas de audição.
Felicito a Senadora Benedita da Silva pela
competência em apresentar o projeto, uma matéria
muito debatida, analisada, com diversos outros projetes sobre a matéria também tramitando na Câmara
dos Deputados. Fui procurado por muitas pessoas
que têm essa deficiência e que se sentem à margem
da sociedade brasileira, que a partir de hoje começam a ter a expectativa de terem a sua respeitabilidade e a sua credibilidade decididas.
Ora, Sr. Presidente, o que a Senadora Benedita da Silva quer no seu projeto de lei é muito singelo.
Quando li, entendi o que é uma língua:
'Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais um meio de comunicação de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de
pessoas surdas do Brasil. É a forma de expressão do surdo e a sua língua natural'.
É isso que estamos oficializando com o
projeto da nobre Senadora.
'A Língua Brasileira de Sinais deverá
ser utilizada, obrigatoriamente, como meio
de comunicação objetiva e de uso corrente
das comunidades surdas do Brasil.
A administração pública, direta ou indireta, assegurará o atendimento aos surdos,
na Ungua Brasileira de Sinais, em repartições públicas federal, estadual e municipal,
bem como em estabelecimentos bancários,
jurídicos e hospitalares, pelos profissionais
intérpretes da língua de sinais.'
Quer dizer, nos concursos públicos, na universidade, nas escolas, a Língua Brasileira de Sinais
passa a ser reconhecida, de direito, nós ~ recon~e
ceremos como tal. E não é como o Cód1go Brade,
que é utilizado por alguns. Lembro-me que na minha
turma de Direito formou-se o primeiro advogado
cego do Brasil; ele pôde usar o Código Braile, fez
seu exame dessa forma, foi reconhecido e se formou.
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Pois quer-se estender e dar essa força aos surdos-mudos, o que me parece da maior profundidade
e do maior significado. Trago aqui o meu abraço à
nobre Senadora Benedita da Silva.
Tenho um estudo sobre a referida matéria, que
me foi apresentado por amigos de Caxias do Sul,
amigos que muito estimo, um casal cuja filha é surda. Emociona-me ver o trabalho daquele casal, o trabalho daquela mãe, que inclusive escreveu um livro
sobre a matéria. Assisti a reuniões daquela comunidade de surdos, assisti a debates, a cantos, a conversas, a discussões, inclusive existe um telefone
para namoro, através do qual conseguem se comunicar.
Vemos a maldade que praticaríamos pela
omissão, milhões de brasileiros que têm condições
de, apesar de surdos, apesar de terem uma deficiência, superar o problema e ir adiante.
Trago o meu abraço à nobre Senadora, trago o
meu voto favorável e, se for o caso, tentarei ver se
apresentarei alguma emenda no sentido de colaborar na Comissão, quando será o momento exato.
Agradeço a gentileza e a tolerância de V. Ex&,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (António Carlos Magalhães)
- Quero enviar as palavras proferidas pelo Senador
Pedro Simon à Comissão de Assuntos Sociais bem
como as sugestões dos Srs. Parlamentares nesse
sentido. Posteriormente, embora seja uma decisão
terminativa, urna vez dado conhecimento ao Plenário
da decisão da Comissão, se tiver recurso a matéria
será também apreciada pelo Plenário. Nessa ocasião, os Srs. Parlamentares terão a oportunidade de
usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ltem4:
Votação, em turno único, do Requerimento n2 371, de 1997, do Senador Ney
Suassuna, solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado
n2 46, de 1997, de sua autoria, que cria a
renda mínima na educação e dá outras providências.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
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- Sr. Presidente, gostaria de saber do autor do Requerimento, o próprio nobre Senador Ney Suassuna,
as razões pelas quais S. ~ estaria retirando o Projeto de Lei que institui a renda mínima relacionada à
educação e dá outras providências.
Gostaria de aqui aproveitar a oportunidade
para fazer um breve histórico de corno está sendo
encaminhado o Projeto de Renda Mínima, tanto do
Senador Ney Suassuna quanto outros relacionados
ao tema.
Em abril de 1991, apresentei o projeto que institui um programa de garantia de renda mínima através de imposto de renda negativo, que foi objeto de
intensa discussão e debate no Senado Federal. Em
outubro de 1991, foi aprovado, por unanimidade, na
Comissão de Assuntos Econômicos. Em 16 de dezembro de 1991, foi aprovado no plenário do Senado, após quatro horas e meia de intensos debates. O
projeto, assim, foi encaminhado para a Câmara dos
Deputados; lá recebeu parecer favorável do Deputado Germano Rigotto. Tramitou, nos anos de 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 e até hoje, na Comissão de
Finanças e Tributação. O projeto, então, ainda se
encontra com parecer favorável; recebeu um parecer
inovador, em junho passado ou em meados do ano
passado, do próprio Deputado Germano Rigotto, levando em conta as experiências positivas, relacionando o projeto de ,.,.nt:''-' --':-',...-". "· E~~~ação, ocor•1 Campinas, em
r.das 2aui ~ :· :
.Jreto e tantos outros
Belo Horizonte. (o.:
municípios.
Enquanto isso, devido àquelas experiências
positivas em 1995, os Deputados Nelson Marchezan, Fernando Ferro, Pedro Wilson, Chico Vigilante,
Zaire Rezende apresentaram projetas na Câmara
dos Deputados, relacionando bolsa-escola ou renda
mínima à Educação.
Em 3 de dezembro do ano passado, depois de
apreciado na Comissão de Educação da Câmara, o
Projeto Nelson Marchezan, na forma de um substitutivo do Deputado Osvaldo Biolchi, foi aprovado e
vei6 para o Senado.
Na ocasião, apensaram-se os projetas de Pedro Wilson e de Chico Vigilante.
O Projeto de Garantia de Renda Mínima permanece ainda para ser votado na Câmara dos Deputados.
Quando chegou ao Senado, o substitutivo do
Deputado Osvaldo Biolchi recebeu parecer favorável
do Senador Lúcio Alcântara, que, por sua vez, apensou os projetas do Senador Ney Suassuna, bem

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

como outro projeto do Senador Renan Calheiros, de
natureza semelhante.
O projeto do Senador Ney Suassuna está considerado no parecer do Senador Lúcio Alcântara,
como também o Projeto Bolsa- Escola do Senador
José Roberto Arruda.
Na última reunião da Comissão de Assuntos
Econõmicos, formulei um apelo ao Senador José
Serra, Presidente da Comissão, no sentido de se dar
bastante atenção ao projeto, que foi enriquecido pela
reflexão do Senador Lúcio Alcântara.
Apenas gostaria de registrar que, na verdade,
é a segunda vez que o Senador Ney Suassuna
apresenta um projeto de renda mínima relacionado à
Educação. A primeira vez que S. Ex" o apresentou
foi quando substituiu o Senador Antônio Mariz por
um período de seis meses; a segunda, quando voltou definitivamente. Portanto, o projeto de S. Ex"
está considerado.
Devido ao fato de haver dois projetes de natureza semelhante, S. ExA está retirando um. Creio
que está explicada a razão, pelo que posso observar
na menção de sua Assessoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
V. Ex" vai apresentar um requerimento soriCitando o
adiamento da votação deste requerimento?
O Senador Ney Suassuna ainda não se encontra na Casa; já o procurei para que respondesse a V.
Ex".
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
sugeriria ao nobre Senador Ney Suassuna que não
retirasse o projeto, uma vez que, sendo uma versão
ou outra, ela está sendo considerada no parecer do
Senador Lúcio Alcântara.
·
De maneira que proporia a S. Ex" que revisse
sua decisão.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito à Mesa um esclarecimento sobre um fato
que, para mim, na intervenção do Senador Eduardo
Suplicy, não ficou muito claro.
Gostaria de saber se estou com a razão na minha interpretação ou não.
Uma vez que o Plenário entenda em aprovar o
requerimento do nobre Senador Ney Suassuna, não
será o projeto de S. Ex" que virá ao plenário, mas
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sim todos os projetes que estão reunidos, apensados, tramitando conjuntamente. No caso, o projeto
de lei da Câmara, o projeto de lei de iniciativa do Senador José Roberto Arruda, do Senador Renan Calheiros e o do Senador Ney Suassuna.
Creio que a interpretação é essa, e gostaria de
ouvir a Mesa.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
fiquei sabendo agora, mais precisamente, que o Senador Ney Suassuna apresentou duas vezes o mesmo projeto. Então, não há problema.
O SR. PRESIDENTE (AÓtonio Carlos Magalhães)
- Exatamente, Senador Ed::.<:.rcn Suolicy. S. Ex" tem
dois pareceres e está reti:-,,
·-·· : . ~"ia. apresentou
duas vezes o mesmo projeto. De maneira que não há
prejuízo algum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n2 46, de 1997, vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Hem5:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 376, de 1997, do Senador José
Serra, solicitando. -~-- --.--,~, .·-,gimentais,
. Senado rP
5. 7. c: .:o ,
<!riador Ernandes Amorim, que este1K1e o benefício do seguro-desemprego aos condenados egressos
do sistema penitenciário e dá outras providências, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.(?ausa.)
Aprovado.
O Projeto do Senado n2 57, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente,
a de Assuntos Sociais, com efeito terminativo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Hem6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução'n2 115, de 1995, de iniciativa
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a
·alieriaÇão-de bens que integram o Patrimônio do Senado Federal, tendo
Parecer sob n2 160, de 1997, da Comissão
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- de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável, com emendas n2s 1 e 2-CCJ, que
apresenta.
Ao projeto foram oferecidas emendas, nos termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº115, DE 1995
Dispõe sobre a alienação ele bens
que integram o Patrimõnio do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 A alienação, sob qualquer forma, de
bem integrante do património do Senado Federal é
disciplinada por esta resolução.
Art. 22 As unidades administrativas que julgarem oportuna a alienação de bem integrante do patrimônio do Senado Federal deverão justificar, em
processo administrativo, a sua conveniência e o interesse público na operação.
Art 32 Em se tratando de imóvel, a autorização
será solicitada ao Plenário após parecer na Comissão
Diretora e será instruída com a respectiva justifiCaÇão,
laudo de avaliação do bem e indicação da modalidade
de alienação, na forma da legislação em vigor.
Art. 42 Na hipótese de dação em pagamento, o
pedido de autorização será também acompanhado
da documentação relativa à origem e ao montante
da dívida; no caso de permuta, de justificativa do
preço atribuído ao bem a ser recebido e sua compatibilidade com o valor de mercado, bem como dos
motivos da opção pelo imóvel.
Art. 52 Em se tratando de bem móvel, a autorização será solicitada à Comissão Diretora, devidamente acompanhada de justificação e de laudo de
avaliação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a alienação dar-se-á em processo licitatório, dispensável
este nos seguintes casos:
a) permuta, quando a operação envolver exclusivamente órgãos ou entidades da Administração Pública;

b) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
c) venda de títulos, na fonna da legislação pertinente;
d) venda de bens ou serviços produzidos ou
comercializados pelo Senado Federal, observadas
as diretrizes estabelecidas pela Comissão Diretora;
e) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública,
quando não houver utilização previsível por parte do
Senado Federal.
Art. 62 Em nenhuma hipótese admitir-se-á a
doação, com ou sem encargo, de bens que integram
o património do Senado Federal.
Art. 72 Aplica-se, no que couber, à matéria disciplinada nesta resolução o disposto na Lei n2 8.666,
de 8 de junho de 1993.
Art. 8° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9'l São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- Votação, em globo, das emendas que têm parecer
favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redayão final.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA Nº 1-CCJ
Dê-se à ementa do Projeto de Resolução n•
115, de 1995, a seguinte redação:
"Regulamenta, no âmbito do Senado
Federal, os arts. 17 e 18 da Lei n2 8.666, de
21 de junho de 1993, concernentes à alienação de bens móveis e imóveis. •
EMENDA N2 2-CCJ
Suprima-se o art. 72 do Projeto de Resolução
n2 115, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
llem7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 69, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 258, de
1997), que eleva para dez bilhões de dólares norte-americanos o valor a que se refe-
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rem os arts. 12 e 22 , a, da Resolução n2 57,
de 1995, do Senado Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ltem8:
Discussão, em turno único, do Ptqelo de Resollção rP 70, de 1997 (apresentado pela Coo-issão de Asst.l1los Eca IÕII icos coroo conc:lusão de
seu Parecer rP 259, de 1'Hl, com voto corilário do
Senador L.auro ~). que autoriza a Rep(bica
Federativa do Blasi a cor11a1ar qlE!IaÇão de aédito
ex!erno no valor equivalerte a doze mil1ões, seiscertos e se1enta ni, oitenta e 1Jês dólares nortearneri:anos e noventa e cnco cerdavos, Ílf1lD a um
COI'lSÓIOO bancário iclelado peb Banque Parbas.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, não havendo
objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidas as seguintes
PARECER N° 297, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 115, de 1995.

;;:h

•f'·"%
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 115, de 1995, que dispõe sobre a alienação de bens que integram o Património do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de junho
de 1997.- Antonio Garlos Magalhães,- Presidente - Ronaldo Cunha Uma - Relator - Geraldo
Melo - Carlos Patrocínio - Emília FernandesANEXO AO PARECER Nº 297, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Regulamenta, no ãmbito do Senado
Federal, os arts. 17 e 18 da Lei n 2 8.666,
de 21 de junho de 1993, concernentes à
alienação de bens móveis e imóveis.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 A alienação, sob qualquer forma, de
bem integrante do património do SenadO"'Federal é
disciplinada por esta resolução.
Art. 2" As unidades administrativas que julgarem oportuna a alienação de bem integrante do património do Senado Federal deverão justificar, em
processo administrativo, a sua conveniência e o interesse público na operação.
Art. 32 Em se tratando de imóvel, a autorização
será solicitada ao Plenário após parecer da Comissão Diretora e será instruída com a respectiva justificação, laudo de avaliação do bem e indicação da
-mOdalidade de alienação, -na forma da legislação em
vigor.
Art. 4 2 Na hipótese de doação em pagamento,
o pedido de autorização será também acompanhado
da documentação relativa à origem e ao montante
da dívida; no caso de permuta, de justificativa do
preço atribuído ao bem a ser recebido e sua compatibilidade com o valor de mercado, bem como dos
motivos da opção pelo imóvel.
Art. 5º Em se tratando de bem imóvel, a autorização será solicitada à Comissão Diretora, devidamente acompanhada de justificação e de laudo de
avaliação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a alienação dar-se-á em processo licitatório, dispensável
este nos seguintes casos:
a) permuta, quando a operação envolver exclusivamente órgãos ou entidades da Administração
Pública;
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b) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;
c) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
d) venda de bens ou serviços produzidos ou
comercializados pelo Senado Federal, observadas
as diretrizes estabelecidas pela Comissão Diretora;
e) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública,
quando não houver utilização previsível por parte do
Senado Federal.
Art. 6 2 Em nenhuma hipótese admitir-se-á a
doação, com ou sem encargo, de bens que integram
o património do Senado Federal.
Art. 72 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8º São revogadas as disposições em contrário.
PARECER N2 298, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução ne 69, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 69, de 1997, que eleva
para US$10,000,000,000.00 (dez bilhões de dólares
norte-americanos), o valor a que se referem os arts.
12 e 22 , a, da Resolução n 2 57, de 1995, do Senado
Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 1O de junho
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Carlos Patrocínio - Emilia Fernandes.

"Art. 12 É a União autorizada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a executar Programa de
Emissão e Colocação de Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até US$10,000,000,000.00 (dez bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a
menores custos e maiores prazos."
•Art. 22 •••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••
a) montante da emissão e colocação
dos títulos: até US$10,000,000,000.00 (dez
bilhões de dólares norte-americanos) ou seu
equivalente em outras moedas, colocados
de uma só vez ou parceladarnente, em tranches diversas;
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N2 299, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 70, de 1997.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 70, de 1997, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a
US$12,670,083.95 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares norte-americanos e
noventa e cinco centavos), junto a um consórcio
bancário liberado pelo Banque Paribas.
Sala de Reuniões da Comissão, 1O d~ junho
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães- Presidente
- Ronaldo Cunha
Relator- Geraldo Melo Carlos Patrocínio - Emília Fernandes.

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997

ANEXO AO PARECER N2 299, DE 1997

ANEXO AO PARECER Nº 298, DE 1997

Uma -

Eleva para US$10,000,000,000.00
(dez bilhões de dólares norle-americanQS) o valor a que se referem os arts. 1° e
2º, a, da Resolução n 2 57, de 1995, do Senado Federal.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É elevado para US$10,000,000,000.00
(dez bilhões de dólares norte-americanos) o valor a
que se referem os arts. 1º e 22 a, da Resolução nº
57, de 10 de novembro de 1995, que passam a vigorar com as seguintes redações:

Autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a
US$12,670,083.95 (doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três dólares
norte;;ameiicanos ·e noventa e cinco cerF
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tavos), junto a um consórcio bancário liberado pelo Banque Paribas.
O Senado Federal revolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito extemo no valor equivalente a US$ 12,670,083.95
(doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e
três dólares norte-americanos e noventa e cinco
centavos), junto a um consórcio bancário liberado
pelo Banque Paribas.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida neste artjgo destinam-se ao
Programa de Reaparelhamento da Marinha, para financiamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do
custo de importação de cinco helicópteros, de seus
acessórios e peças de reposição, de origem francesa, e 100% (cem por cento) do prêmio de seguro da
Compagnie Française dAssurance pour le Commerce Extérieus - Coface.
Art. 22 As condições financeiras básicas da
operação de crédito são as seguintes:
a) credor: consórcio de bancos liberados pelo
Banque Paribas (Paris/França);
b) valor: equivalente
US$12,670,083.95
(doze milhões seiscentos e setenta mil, oitenta e três
dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos), sendo:
- US$11 ,981,393.45 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa e três dólares norte-americanos e quarenta e cinco centavos), para financiamento de 85"/o (oitenta e cinco por
cento) do valor equipamentos e serviços;
- US$688,690.50 (seiscentos e oitenta e oito
mil, seiscentos e noventa dólares norte-americanos
e cinquenta centavos), para financiamento de 100"/o
(cem por cento) do seguro de crédito Coface;
c) juros: 0,75% a.a (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) acima da Libor semestral, incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir
de cada desembolso;
d) prêmio de seguro de crédito: 5,748% (cinco
inteiros e setecentos e quarenta e oito milésimos por
cento) sobre cada desembolso, já incluído no valor
financiado;
e) comissão de gestão: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) sobre o valor financiado;
f) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a
0,1% (um décimo por cento) do valor financiado;
g) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao
ano) acima da taxa operacional;

a

h) condições de pagamento:
- do down payment após a emissão do Certificado de Autorização;
- do principal: em dez parcelas semestrais
consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira seis
meses após o ponto de início dos reembolsos de
cada porção de crédito;
- dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o principal;
- da comissão de gestão: quarenta e cinco
dias após à emissão do Certificado de Autorização;
- do prêmio de seguro de crédito: acrescido ao
valor do principal e pago nas mesmas condições;
- das despesas gerais: após a emissão do
Certificado de Autorização, mediante comprovação,
devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira
Art. 32 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos
e quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 396, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Res9lução n2 115, de 1995, de
iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a
alienação de bens que integram o Patrimônio do Senado Federal.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Senador Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N2 397, DE 1997
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação do Parecer referente à redação
final do Projeto de Resolução n2 69, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 258, de 1997),
que eleva para dez bilhões de dólares norte-americanos o valor a que se referem os arts. 12 e 2 2 , a, da
Resolução n2 Sl, de 1995, do Senado Federal.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997.- Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N2 398, DE 1997
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação final do Projeto de Resolução n2 70, de 1997
(apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n2 259, de
1997), com voto contrário do Senador Laura campos, que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor equivalente a doze milhões, seiscentos e setenta mil, oi·
tenta e três dólares norte-americanos e noventa e
cinco centavos, junto a um consórcio bancário liderado pelo Banque Paribas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1997. Waldeck Omelas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
..- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2
392, de 1997, lido na Hora do Expediente, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, solicitando a realização
de sessão especial no dia 26 do corrente mês, destinada a registrar a passagem dos 300 anos da morte
do orador e escritor português, Padre Antônio Vieira.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há oradores inscritos.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, por 5 minutos, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a imprensa do meu Estado, o Paraná, anuncia hoje fartamente que entre hoje e o dia de amanhã teremos
aqui, no Congresso, uma comissão de empresários
para tentar influenciar, pressionar os Senadores e o
Presidente do Congresso Nacional, no sentido de
que a Comissão de Assuntos Económicos aprove alguns financiamentos para o Paraná que estão sobrestados na referida Comissão. E sobrestados por
quê? Porque o Governador, embora convidado já
por algumas vezes, não compareceu à Comissão e
não instruiu o seu processo com documentos indispensáveis. São indispensáveis o balanço de 1996 e
os termos integrais dos contratos feitos pelo Paraná
com empresas de montagem de automóveis que se
estabelecem em nosso Estado, contratos que influenciam de maneira significativa a utilização de recursos públicos e desequilibram o orçamento.
Essa comissão vem em um avião fretado. Portanto, a primeira pergunta que faço é quem estará
pagando o frete do avião? E por que faço esta pergunta? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito
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dos Títulos, originados em precatórios, chegou a um
resultado tão esperado pela opinião pública: o Caixa
2 das campanhas eleitorais.
A famosa IBF do Sr. lbrahim Borges Filho depositou na conta de uma empresa fantasma, em Curitiba, R$7 .600 mil - R$7 .300 mil roubados de Santa
Catarina e R$341 mil roubados do Estado de Alagoas. Procurei identifiCar essa empresa, a Asempre,
que tinha uma conta no Banco do Brasil do Alto da
Rua Quinze. Os seus proprietários não moravam na
residência declarada na Junta Comercial e a sede
da empresa não existia, era um shopping center de
automóveis, onde ning4ém jamais havia ouvido falar
dessa empresa.
A Comissão de Inquérito determinou a quebra ·
do sigilo bancário da empresa fantasma Asempre.
Recebi, ontem à noite, seiscentos e poucos
cheques, miúdos, picados: R$13 mil para um; R$30
mil para outro, R$40 mil para outro; alguns poucos
para doleiros tradicionais na conversão clássica do
dinheiro roubado em dólar.
Empresas sérias receberam esses cheques
como a Companhia Servopa de Automóveis, a mais
antiga e tradicional revenda Volkswagen do Paraná;
advogados conhecidos, como o Sr. Augusto Prolik,
gente que jamais cometeria um ato ilícito, mas que
foi remunerada com o dinheiro mal havido.
Eis que então, de repente, não mais que de repente, deparo com dois cheques interessantíssimos,
dirigidos à CBPA- Companhia Brasileira de Pesquisa e Análise. A Companhia Brasileira de Pesquisa e
Análise, Sr. Senadores, é, a meu ver, a mais eficiente e competente empresa de pesquisa de opinião do
País, dirigida por um sueco, Orjan Olsen, experimentado técnico em pesquisas de opinião e gabaritado
estatístico, homem sério. Dois cheques, exatamente
da empresa Asempre: um de R$14.417,50, Banco
do Brasil, Agência Alto da Rua Quinze, Curitiba, cheque n2 554; o outro é o cheque n2 553, R$18.446.
Trinta e poucos mil reais no total. Ligo para a CBPA
e pergunto ao seu Diretor-Presidente, o honrado Orjan: 'Orjan, dois cheques remuneraram a sua empresa e eu quero saber como uma empresa séria
como a sua recebeu dois cheques da quadrilha que
roubou precatórios em Alagoas e em Santa Catarina'. Ele imediatamente me disse: 'Requião, eu trabalhei nas campanhas de prefeito de 96, patrocinadas pelo Governo do Estado do Paraná. Lembro-me
de ter feito uma pesquisa em Londrina e eu dirigi a
minha nota fiscal de cobrança de serviços para a
Coligação Nossa Gente, de Londrina, e recebi o numerário através de um depósito que foi feito em Cu-
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ritiba, para ser creditado em minha conta em São
Paulo. Você irá verificar que, embora eu tenha recebido esse cheque para pagamento de meu serviço
numa campanha eleitoral, eu nunca soube quem havia me pago, porque esses cheques nominais foram
depositados na minha conta em Curitiba, não têm o
meu endosso, e creditados em São Paulo'. Aconteceu exatamente isso e a CPI dos Precatórios chega
ao tão esperado esquema de corrupção de políticos
no financiamento de campanhas eleitorais.
São um pouco mais de 600 cheques e pretendo amanhã solicitar à Receita Federal e à Polícia Federal que rastreiem e investiguem um a um para ver
quantos têm o destino da campanha eleitoral no Paraná e Santa Catarina, em 1996.
Sr. Presidente, esse grupo de empresários ligados ao Governo do meu Estado; Mário Celso Petraglia, do escândalo do futebol, financiadores do
Governo Jaime Lemer e de campanhas eleitorais,
vem amanhã ao Senado da República não para trazer as informações exigidas pela CAE, mas para, segundo declarações deles à imprensa, pressionar os
Senadores para que esqueçam a legalidade e aprovem empréstimos sem base constitucional, que seguramente terão uma boa parcela a parar em contas
como Asempre e a financiar campanhas eleitorais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, meditei
muito antes de proferir este discurso que reflete a
minha preocupação com a atual conjuntura económica, social e política do País.
Desde o Governo Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda,
quando foi lançado o Plano Real, dei-lhe total apoio,
convencido que estava- como estou - de que tínhamos que combater a inflação avassaladora que diminuía numa velocidade extraordinária interna e externamente a nossa credibilidade, colocando-nos, cada
vez mais, numa posição de isolamento, justamente
num momento em que a economia se internacionalizava, sobretudo através da formação de blocos económicos em todos os continentes.
Anteriormente, no Governo José Samey, já havia apoiado uma iniciativa nesse sentido, por ocasião do lançamento do Plano Cruzado que, apesar
de inspirado em princípios heterodoxos, entre os
quais o congelamento de preços por determinado
período, alcançou considerável êxito e foi, sem dúvida, o esforço inicial de valorização de nossa moeda.
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Após dois anos e meio do mandato do atual
Presidente da República, não resta a menor dúvida
de que, de um modo geral, o saldo é positivo. A inflação mensal caiu de 50% para cerca de 2.% em
média, numa demonstração inequívoca de que as
medidas governamentais estavam dando certo, malgrado as grandes dificuldades criadas ao desempenho da economia, particularmente no que tange às
restrições de crédito, como forma de contenção do
consumo, o que nos levou a pelo menos uma ameaça de recessão.
Em suma, temos grandes resultados no campo
econômico, mas, também, imensas frustrações no
campo social.
É incontestável o aumento do poder aquisitivo
da maioria de nossas populações urbanas e rurais,
aí compreendidos os trabalhadores que ganham até
três salários mínimos, bem como os que se dedicam
às mais variadas formas de trabalho no mercado informal. O valor da cesta básica tem sido preservado
regularmente, o que ajuda as condições de sobrevivência desses setores da população.
Entretanto, a classe média está sendo duramente castigada, principalmente porque os preços
dos serviços são incontroláveis e os salários estão
praticamente congelados.
Com os juros em alta, por conta sobretudo da
necessidade imperiosa que tem o Governo de financiar diariamente, através de lançamento de títulos no
mercado financeiro, a rolagem da dívida interna e
bem assim de restringir o crédito para conter o aumento do consumo, o crescimento da taxa de desemprego tem se acentuado bastanté, já que a ociosidade das empresas sobe consideravelmente nessa
situação. Isso sem falar na crescente automação industrial, decorrente da alta e sofisticada tecnologia
que, cada vez mais, se instala no setor, em todo o
mundo.
Tanto assim que Celso Furtado, em recente
entrevista, com o brilhantismo de sempre, chegou a
dizer que a aceleração do desemprego, inclusive por
causa da modernização industrial, estava estimulando, particularmente no Brasil, o Movimef"ltO dos SemTerra, pois as indústrias já não absorviam mão-de·
obra como no passado, lembrando, por exemplo, o
caso dos Estados Unidos da América, onde a mãode-obra rural caiu extraordinariamente, em face do
crescente processo de industrialização de centros
urbanos daquele país. O novo caminho seria a tentativa de voltar ao campo e, portanto, pleitear um trato
de terra para trabalhar. Acentuando, ainda, o grande
economista nordestino e brasileiro que temos sorte

porque só aqui no Brasil •ainda é possível criar emprego na agricultura•.
Urge, assim, a _tiE!(:i!lii<> política de realmente
realizar urna reforma agrária de cunho democrático
e, por que não dizer, capitalista - já que ela se assenta, sobretudo, nos direitos de propriedade privada e de posse -, visando, nos termos da Constituição, à desapropriação de terras improdutivas em
áreas de maior extensão, mas também a assistência
técnica e tecnológica, além de creditícia, aos assentados, estimulando-se a criação de cooperativas e a
fundação de agrovilas, como fez em Goiás, no seu
devido tempo, o ex-Governador Mauro Borges.
Mas, também ao lado da reforma fundiária, força é convir, no contexto de nossa atual conjuntura
econômica, que se faz mister urna política mais
agressiva de apoio aos que produzem na agricultura
e na pecuária, obedecendo-se a critérios de zoneamento por vocação, sem esquecer o amparo 'permanente às agroindústrias de pequeno e médio porte,
que tanto têm coritrioliído também para absorver a
·
nossa mão-de-obra disponível.
Enfim, mais do que nunca, diante dos novos
tempos, o investimento agrícola no Brasil volta a ser
indispensável na ampliação do nosso mercado de
trabalho.
É claro que, por sennos um país altamente diversificado - daí a frase repetida como estribilho de
que •no Brasil há vários Brasis' -, é preciso que se
adote entre nós urna política diferenciada, pelo menos nos setores financeiro e tributário. Não é justo,
por exemplo, que a agricultura do Nordeste pague
as mesmas taxas de juros do resto do País, quando
se sabe que aquela Região, com a sua imensa zona
semi-árida, é permanentemente sujeita às intempéries da natureza e aos efeitos devastadores das secas periódicas.
Diante dessa questão, cumpre ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso reorientar a sua política
econômica com vistas a lhe dar um conteúdo mais
social, principalmente diante do avanço da globalização que vai agravando os efeitos danosos no combate à inflação, atuando como um fator de desemprego na economia· mundial, inclusive de países
mais desenvolvidos.
Em suma, como declarou um importante publicitário •em vez de pronunciamentos públicos, o que
se exige do Chefe da Nação é mais ação, particularmente na área social·. Aliás, nesse sentido, já podemos saudar iniciativas promissoras, como, por
exemplo, o apoio creditício e tributário às micro e pequenas empresas que representam hoje, diante jus-
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lamente do avanço da tecnologia, o segmento produtivo que mais absorve mão-de-obra
Nesse particular, a instituição do sistema simples na área tributária, trouxe um grande desafogo a
essas empresas e levará também à diminuição da
economia informal, com conseqüências benéficas de
ordem fiscal para os três níveis de governo.
Fala-se muito no Comunidade Solidária, supervisionada pela nossa Primeira-Dama, D. Ruth Cardoso. Trata-se de programa prioritário mas, pelas informações que tenho, ainda é muito restrito, talvez
por falta de maiores recursos financeiros para atender aos reclames dos setores mais carentes de nossa sociedade.
Na verdade, o que é inquestionável, a essa altura, é que o Brasil, segundo levantamentos estatísticos da ONU, apesar de estar entre as dez maiores
economias do mundo, ostenta os piores índices de
distribuição de renda do Terceiro Mundo. Tem uma
das rendas per capita menores da América Latina e
um salário mínimo cujo valor nos deixa muito mal
perante o mundo civilizado. A propósito, em recentes
comentários, as últimas pesquisas do lbope, o seu
Diretor-Executivo, Carlos Augusto Montenegro, chegou a afirmar que 'com o aumento irrisório do salário
mínimo as Classes D e E ficaram frustradas porque
pararam de consumir'.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não sei
se essa lamentável situação decorre apenas da
atual política de cunho neoliberal, conjugada à ação
de outros fatores de dimensão universal, como é o
caso da crescente modernização tecnológica. Pela
atual conjuntura nacional, acho que há aspectos negativos relevantes que influenciam bastante o desenrolar dos acontecimentos no âmbito de nossa política interna.
O fato é que, apesar de dispor inclusive de
uma ampla base parlamentar nas duas Casas do
Congresso Nacional, o Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, embora tenha
conseguido vitórias expressivas no decorrer da reforma constitucional a que se propôs, particularmente
no campo económico, com a flexibilização dos monopólios estatais e, no campo político, com a aprovação da PEC relacionada com a reeleição para
Presidente da República, Governadores e Prefeitos,
malgrado às graves denúncias de corrupção na Câmara que precisam ser apuradas e punidas, doam
em quem doer, vem encontrando grandes dificuldades na aprovação das reformas previdenciária, administrativa e tributária de fundamental importância
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para a solução dos nossos principais problemas político-administrativos.
Há de se perguntar se a demora na apreciação
dessas matérias decorre do sentimento corporativista que ainda inspira parte dos Senadores, Deputados e também de Governadores e Prefeitos ou se
ele não é muito mais fruto da frágil coordenação política do Governo. Nesse particular, ao que parece, o
Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, não tem muita vocação para este trabalho,
que é penoso e requer imensa paciência. Se é verdade, por que então Sua Excelência não entrega
essa missão ao Sr. Ministro da Justiça, Senador !ris
Rezende, empossado recentemente, como sempre
foi da nossa melhor tradição republicana e presidencialista, o qual contaria com a colaboração do Ministro da Articulação Política e dos Líderes do Governo
na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional?
No presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, as ações de governo partem do Senhor
Presidente da República, particularmente as iniciati·
vas relacionadas com o próprio processo legislativo.
Nesse sistema de governo, as principais proposições, sejam propostas de emenda à Constituição, projetes de lei complementar ou ordinária, são oriundas
do Poder Executivo, que, sobretudo, naquelas de
maior importância político-institucional ou político-administrativo, deve procurar abrir um diálogo com os
partidos políticos que lhe dão sustentação parlamentar no Congresso, através dos seus respectivos líderes ou até mesmo presidentes, quando for o caso.
Fisiologismo à parte, ainda mais agora, quando
essa prática política cada vez mais se desmoraliza
aos olhos da opinião pública, o que se toma imperioso é o prévio exame das proposições mais complexas, para que possa fortalecer o apoio parlamentar.
Muitas vezes, por conta do processo de intriga que
contamina o ambiente politico, em permanente conflito de interesses pessoais ou políticos, e distorcem,
quase sempre, opiniões de líderes e de partidos,
gera-se uma crise de natureza puramente artificial.
Quantas vezes acontecem divergências que, longe
de representar hostilidades ao Presidente da República, são apenas opiniões contrárias a esse ou
aquele aspecto de uma proposição governamental?
Por que, então, em vez de se partir para ameaças
ou retaliações, não se tenta a negociação, já que o
Parlamento é o lugar adequado para dirimir controvérsias?
Agora mesmo, quando se aprecia no Senado e
na Câmara dos Deputados, respectivamente, as re·
formas previdenciária e administrativa, os pontos
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mais controvertidos são de natureza técnica, não colocando, portanto, os Senadores ou Deputados do
esquema de sustentação parlamentar, em oposição
ao Governo. Trata-se de posições que, do ponto de
vista doutrinário, merecem respeito e, por serem
controvertidas, devem ser objeto de negociação.
Na reforma previdenciária, por exemplo, discutem-se dois aspectos mais conflitantes. O primeiro,
relacionado com a concessão de aposentadorias,
que passariam a depender dos limites de idade do
homem e da mulher e do tempo de contribuição, mudando-se, assim, os atuais critérios pelos quais a
aposentadoria seria por idade ou por tempo de serviço. Nesse particular, informa-se que o Senador Beni
Veras, Relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, estuda regras de transição,
que, naturalmente, deverão levar em conta os direitos adquiridos e as expectativas de direito de quem
falta, por exemplo, apenas cinco anos para aposentar-se. Do mesmo modo, acontece na reforma administrativa em andamento na Câmara dos Deputados.
Os aspectos principais em questão, ali, são a queda
da estabilidade do funcionário e a ameaça de supressão da paridade entre ativos e inativos, ponto
que também constava da Reforma Previdenciária e
que agora já não deveria ser mais objeto de apreciação pela Câmara na Reforma Administrativa, porque
é questão vencida no Congresso Nacional.
O que se discute, num como no outro caso, é o
seguinte:
Quanto à estabilidade, estabelecem-se nas
Disposições Transitórias algumas regras visando ao
cumprimento do limite de 60% sobre a receita líquida
da União, dos Estados e Distrito Federal, no custeio
da folha de pessoal.
Em primeiro lugar, exige-se que hoje, nos três
níveis de governo, haja não só a extinção de dois
terços dos cargos em comissão, como também a demissão dos não-estáveis, quando se sabe que nem
uma coisa nem outra depende de prévia autorização
do Congresso Nacional, pois tanto o Presidente da
República, como os Governadores e Prefeitos, têm a
necessária competência para tomar essas iniciativas.
Em segundo lugar, se as medidas estabelecidas no item anterior não resolverem o problema da
extrapolação do limite fixado na Lei Rita Camata, então viriam, em seguida, outras providências complementares, quais sejam, a demissão de funcionários
estáveis considerados ineficientes ou de funcionários excedentes.
Nesses dois últimos itens, o que se pretende
em alguns selares da Câmara é uma outra redação,
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estabelecendo-se que, nas duas hipóteses, tudo se
faça na forma de lei complementar. Enfim, o que se
pleiteia é que a norma constitucional não seja autoaplicável, estabelecendo-se previamente os critérios
a serem atendidos, no inquérito administrativo regular, com amplo direito de defesa.
O Sr. Jader Barbalho - Permite V. ~ um
aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex'!
com prazer, nobre Líder, Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Humberto Lucena, desejo cumprimentar V. Ex' pela análise que
faz do momento brasileiro, pelas considerações que
V. E)(.! acaba de tecer sobre a estabilidade económica que se busca ver consolidada, as reformas que o
Presidente da República pôde realizar na área económica nesses dois anos, com a colaboração do
Congresso, que não foram pequenas. Creio que nenhum Governo, na história do Brasil, conseguiu reformar itens tão impor::antes da vida brasileira como
o Presidente Fernando Henrique, que pôde contar
com a colaboração do Congresso Nacional. Aí está
a queda do monopólio do petróleo, das telecomunicações, o conceito de empresa brasileira, para citar
alguns dos itens da maior importância e que eram
considerados tabus, o que demonstra, portanto, a
elevada colaboração do Cor.~)"esso Nacional, seja
da Câmara dos Deoutadry···~:·:ado Federal.
Quero cumpr!rr:s: ·'-'·' •/ ·:~
- ~ia análise, mas
pelas observaçóes que ::u :_,;.,..1vas às duas emendas que estão pendentes de apreciação: a emenda
da reforma administrativa, em tramitação na Câmara, e a emenda da Previdência Social, que está tramitando no Senado. Em qualquer parte do mundo,
Senador Humberto Lucena, ambas as questões seriam profundamente co'ntrovertidas para apreciação
por parte do Parlamento. Há inclusive países considerados politicamente mais avançados que o Brasil,
que lutam anos e anos para conseguir reformar seu
sistema previdenciário e não conseguem. Da mesma
forma em relação à reforma administrativa. Penso
que. nesta questão há um dado a ser levado em conta: a questão do direito adquirido, o instituto da estabilidade. Fico a imaginar, Senador Humberto Lucena, que se fragilizarmos as instituições e os institutos
jurídicos, qual será a garantia de que a geração futura, daqui a vinte anos, respeitará o que nós estamos
consolidando hoje? É mister que se leve em conta
que o País precisa se modernizar, mas a sociedade
brasileira, estruturada na lei, não pode fragilizar seus
institutos jurídicos. Direito adquirido é direito adquirido ontem, hoje, e deverá sê-lo amanhã. O direito ad-

JUNHO DE 1997

345

ANAIS DO SENADO FEDERAL

quirido é um dos pilares da sociedade juridicamente
organizada, assim também é o caso da estabilidade.
O funcionário público passa no concurso, cumpre o
estágio probatório, e poderemos nós, a essa altura,
dizer que não vale? Neste Pais vale regra de futebol,
como é que não vale regra constitucional? Como
não vale direito adquirido? Como é que não se respeita instituto jurídico, em nome da modernidade, em
nome do avanço da administração pública? No minimo, Senador Humberto Lucena - e V. Ex" assinala
com muita precisão -, são respeitáveis os questionamentos, a controvérsia que se estabelece em razão
de temas tão polêmicos. No caso da Previdência Social, penso que se deve mudar; no caso da estabilidade, também concordo que esta deve ficar restrita
a algumas categorias do funcionalismo público. Mas
é preciso que se estabeleça uma linha divisória, para
que, nesses dois casos e em outros tantos, o direito
adquirido possa vir a ser respeitado não só hoje,
mas também no futuro. Desejo cumprimentar V. EJcil,
em nome da Liderança do PMDB e dos nossos companheiros, pela análise serena e consistente que V.
EJcil faz neste momento de que esses dois casos não
podem ser apreciados com a simplicidade que alguns encontram para achar que é possível avançar
nesse aspecto em termos de administração pública,
sem levar em conta que, no caso, não estaremos
respeitando o direito adquirido, abrindo um precedente gravíssimo em relação às instituições jurídicas
do País.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V.
Ex" por suas palavras, que vêm ao encontro das
convicções que estou procurando defender neste
instante, colocando-me, como V. EJcil, plenamente ao
lado das duas reformas, a da Previdência e a Administrativa, que são fundamentais para a reforma do
Estado. Mas penso que isso deve-se dar sem agressões aos direitos daqueles que já conseguiram incorporar ao seu patrimõnio, alguns benefícios que
hoje são fundamentais para a sua sustentação e a
da sua família. Não é tão simples assim. Seria o
caso, por exemplo, de estarmos apreciando, aqui,
uma proposta de emenda constitucional que visasse
extinguir a vitaliciedade dos Magistrados ou a imunidade dos Parlamentares. Portanto, do meu ponto de
vista, a estabilidade está para o Serviço Público
como essas garantias estão apara o Poder Judiciário
e para o Poder Legislativo.
Se não tivermos cuidado, ao votar essas questões, vamos abrir caminho no Brasil - e nós que temos maior experiência política sabemos disso -, nos
Estados e municípios, para toda sorte de persegui-

ções numa fase obscurantista sem precedentes no
País. Não digo no Governo Federal, que é mais
isento, mas nos Governos de Estado e, sobretudo,
nos Governos Municipais contra os seus adversários
políticos. Será urna política de terra arrasada
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. ex- um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. EJcil,
nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna • Nobre Senador Humberto Lucena, solidarizo-me com V. Ex" e também o
parabenizo, porque não só V. EJci1 está trazendo aqui
ao Plenário um tema importante, como apresentou
subsídios ao próprio Governo. Ttve a honra de
acompanhar V. Exl', juntamente com os Deputados
da Paraíba, onde V. Ex!' discutiu longamente esses
posicionamentos, mostrando que há soluções, não
tão traumáticas, que podem ser efetivadas sem que
haja uma quebra do Direito. V. Exl', naquela ocasião,
abordou a questão da paridade entre o ativo e o inativo, o problema do direito adquirido e da estabilidade. Então, acredito que, se todos os Parlamentares
estivessem fazendo como V. ExA, com certeza, esse
assunto estaria melhor digerido e não estaríamos
tendo as assombrações que estamos tendo, porque
ainda não discutimos com a profundidade que merece. Está trazendo V. ex- uma grande contribuição
não só em discutir, aqui, mas em levar proposta concreta ao Governo com toda a ponderação, habilidade, inteligência e a experiência que V. ex- tem no
campo político deste País.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V.
ExA. Naquele dia, V. Ex!! acompanhou-me no .encontro com o Ministro Luiz Carlos Santos quando tivemos a ocasião de discutir esses temas, esclarecendo S. ex- para um certo incômodo em relação a votos da Bancada do PMDB, da Paraíba, na Câmara
dos Deputados, em relação à reforma administrativa
os quais não se tratavam de urna hostilidade política
ao Governo. Tratavam-se de matérias eminentemente técnicas que precisavam ser encaradas, refletidas
e por que não, negociadas?
Lembra-se V. ExA quando falei, por exemplo,
sobre a reforma administrativa que a questão da demissão por ineficiência. e por excedente de quadro
dos funcionários estáveis poderia passar por uma lei
complementar que fixasse critérios. Do contrário,
quem vai apontar quais os funcionários eficientes ou
excedentes? É seu Chefe? Daí, viria aquele cenário a que me referi para a perseguição política dos
adversários.

o
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Por outro lado, da mesma maneira no que tange a equiparação de ativos e inativos, fiz sentir a necessidade de preservarmos os direitos adquiridos de
quem já é aposentado e dos que têm, pelo menos,
uma expectativa de direito de cinco anos para se
aposentar.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Humberto
Lucena, V. EJ<ól me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita
honra, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Apenas para assinalar, em apoio ao que V. Exª está sustentando: as
reformas da previdência e administrativa teriam sido
enormemente facilitadas se um dispositivo nelas declarasse que vigorariam a partir de sua promulgação, vale dizer: respeitados os direitos adquiridos.
Toda complicação resulta da tentativa de retroagir
para alterar situações definitivamente consolidadas.
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Exl' tem
toda razão. Ao que me parece, o Relator Beni Veras
está tentando fazer isso, quando S. Ex- insiste na
transição. Espero que essa transição venha justamente a ser aquilo que, em outras palavras, acaba
de dizer V. EJ<ól em seu aparte.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em
suma, a economia vai bem, apesar dos seus altos e
baixos, haja vista os déficits crescentes da nossa balança comercial e das demais contas externas, que,
em conjunto, já atingiram o déficit equivalente a
3,9% do PIB (Produto Interno Bruto) no mês de abril
último, o que demonstra uma dependência nossa
muito forte do capital externo. Se bem que essa situação, que é conseqüência talvez da rápida e ampla abertura económica, já está em fase de reajuste
com as novas restrições às importações e os incentivos fiscais às exoortacões.
A sociedade vai mal, talvez por conta do alto
preço que se tem de pagar pelo combate à inflação.
E, quando digo a sociedade, refiro-me, sobretudo, à
classe média, que é quem comanda a opinião pública. Acredito que o Governo está atento a essa questão e, naturalmente, procura meios e modos de atenuar a situação, como é o caso, por exemplo, do
anunciado programa de financiamento da casa própria para a classe média, por intermédio da Caixa
Económica Federal. Se bem que é preciso muita
cautela quando se apregoa a extinção do Sistema
Financeiro de Habitação, pois o risco é o encarecimento maior das transações, o que tornaria impraticável o pretendido benefício de natureza social. E, finalmente, a política propriamente dita, aí compreendido o relacionamento do Governo com o Congresso
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e com os partidos que o apóiam ou que lhe fazem
oposição, vai mais ou menos, mais para menos do
que para mais, pelas razões já expostas neste pronunciamento.
Será que esses aspectos negativos de natureza económica, social e política, na atual conjuntura,
não são decorrentes do hibridismo da coligação da
social democracia com o neoliberalismo? Pois, enquanto a social democracia preconiza o regime de liberdade como prioridade para o social, admitindo,
aqui e ali, uma certa intervenção do Estado na economia e mesmo uma maior presença deste nas regiões menos desenvolvidas, como por exemplo, no
Brasil, o Nordeste e o Norte, como forma de alavancar o desenvolvimento regional, o liberalismo e, por
que não dizer, também o neoliberalismo, arrima-se
tão-somente nas forças do mercado e preconiza a
idéia do Estado Mínimo que, no Brasil, se pode existir no Sudeste, jamais seria possível no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte.
Daí por que, Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, tenho para mim, salvo melhor juízo, que a
grande e definitiva reforma política que se faria no
Brasil, com vistas à consolidação democrática, teria
muito a ver com a estratificação ideológica de nossa
vida partidária, o que nos levaria, a médio prazo, por
meio de fusões e incorporações, a partidos que representassem a socialdemocracia, o liberalismo, o
trabalhismo, o sociaiismo e as demais matizes de.
Esquerda.
Af teríamos, então, um perfil do pensamento
politico brasileiro, pelos seus partidos representativos, que, por sua vez, se revezariam no poder
pelo voto popular, mas fugindo, tanto quanto possível, das coligações heterogéneas tão perniciosas ao
regime democrático e, portanto, ao seu prestígio popular.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a_ çad~ira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 1º Secretário.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra a V. Ex'! por 5 minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, matéria divulgada na revista ISTOÉ desta semana cita anúncio feito
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por uma tenente da Marinha americana durante as
comemorações da semana do meio ambiente. Na
ocasião a tenente afirmou que os Estados Unidos teriam a sua disposição uma espécie de exército verde
para defender a floresta amazõnica.
Ontem os Senadores Lúcio Alcântara e Romero Jucá se posicionaram a respeito desse episódio.
E eu, aqui, brevemente, quero declarar que o Brasil
tem a capacidade de defender seus recursos naturais e mais ainda poderá fazer se levar em conta que
os maiores defensores da Floresta Amazônica são
as pessoas que ali vivem. Contamos hoje com um
exército da mais de 50 mil famílias de abnegados
brasileiros, que tomam conta historicamente do patrimônio do Brasil e da humanidade, que é a Floresta
Amazônica, sem que isso custe um centavo ao Governo brasileiro.
Em nome desses abnegados defensores da
Floresta Amazônica, o Brasil precisa dar uma demonstração de que realmente respeita a nossa floresta, com ela se preocupa e dela pode tomar conta.
Sr. Presidente, precisamos efetivamente dar respostas.
Nesse sentido, fico feliz de ter sido, juntamente
com minha Bancada, coerente no processo de discussão do Sivam. Naquela época, já alertávamos
sobre o risco de entregarmos todas essas informações estratégicas à Raytheon, empresa americana
que conseguiu, após a pressão de um lobby fortíssimo, a aprovação do contrato. A propósito, é
bom que se diga que o contrato era eivado de irregularidades, que foram tornadas públicas pela
gravação conseguida por grampo telefônico atribuído ao Dr. Francisco Graziano. Na verdade,
não sei se foi realmente o Dr. Francisco Graziano quem colocou o grampo, mas acabou sendo
punido no lugar daqueles cujas vozes foram ouvidas nas gravações. Ele teve seu nome achincalhado nos meios de comunicação, enquanto
alguns envolvidos foram premiados com promoções.
O Senado da República tem a obrigação de se
pronunciar a esse respeito. Nós brasileiros não gostamos de interferência e não precisamos de ajuda
que fira a nossa soberania. Temos capacidade de
defender os nossos interesses.
No entanto, para que façamos isso com a devida competência e cumprindo com o necessário compromisso social e ambiental, é fundamental que o
Governo brasileiro comece a dar algumas respostas
estruturais na Amazônia.
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Por que alguns investimentos contam com a
c()mplacência do Governo Federal, como é o caso
de grandes obras como Carajás, Balbina e tantas
outras que mais geram chagas sociais e problemas
ambientais do que respostas aos problemas econômicos e de qualidade de vida da região?
Há a proposta do custo ambiental - uma idéia
fantástica do Presidente da República. No entanto,
no momento de traduzi-la em projeto de lei, tomouse uma deformação que não melhora a política da
borracha na Amazônia
Quero registrar o meu posicionamento contrário a qualquer tipo de interferência Quero também
dizer que é fundamental que a preocupação de todos nós com a nossa soberania se traduza em políticas de desenvolvimento que promovam a justiça social e que consigam compatibilizar a preservação do
meio ambiente e o nosso desenvolvimento econômico. Se o Governo disso se encarregar, teremos capacidade de defender o nosso patrimônio e a nossa
soberania, uma vez que já contamos CO!Il a participação de aliados históricas nessa tarefa. Refiro-me
aos extrativistas, aos seringueiros, que hoje estão à
mercê da própria sorte, graças à ausência do Poder
Público na defesa dos interesses desses heróis que
defendem a Floresta Amazônica melhor do que faria
qualquer exército verde concebido nas fantasias estratégicas dos americanos.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim,
segundo orador inscrito após a Ordem do Dia, a despeito de o Senador Ademir Andrade estar inscrito em
primeiro lugar, desde ontem.
A disposição regimental que trata disso deve
ser reexaminada.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, na última
sexta-feira, dia 6 de junho de 1997, o Sr. Governador de Rondônia reuniu empreiteiras, parlamentares
seus aliados, prefeitos, para assinar cerca de 20
contratos de pavimentação de trechos de estradas
estaduais, abrangendo todo o Estado.
A medida, de todo necessária para uma região
carente como a nossa, seria totalmente meritória,
não estivesse em flagrante irregularidade e desrespeito à Constituição Federal.
O ilícito foi apurado pelo Tribunal de Contas do
Estado no Processo 0431/97.
Ocorre que os processos licitatórios para essas
obras padecem de víció insanável no que se refere à
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- pagamentos de obras não realizadas, tais
disponibilidade de recursos orçamentários que lhes
como as rodovias que ligam Colorado do Oeste a
devem garantir viabilidade.
Cerejeiras, da BR-364 a Rolim de Moura e o ComO orçamento de 1997 previa originalmente
plexo Penitenciário Ênio Pinheiro;
para o Projeto de Pavimentação de Rodovias o valor
de R$6.767.700,00 (seis milhões, setecentos e ses• o desvio de recursos destinados à merenda
senta e sete mil e setecentos reais), obviamente inescolar, cujo inquérito penal tramita no Tribunal de
suficientes para o megaempreendimento pretendido
Justiça;
pelo Governo do Estado.
- o superfaturamento de preços em praticaNuma demonstração de total irresponsabilidamente todos os processos de aquisições de matede administrativa, o Governo do Estado editou em
riais, prestação de serviços e execução de obras; e,
25 de fevereiro de 1997, um mês após a publicação
- a apropriação indébita de recursos destinados
da Lei Orçamentária, o Decreto nQ 7.712/97. Apreà Ceron, no valor de R$1 milhão 480 mil, cujo resultexto de excesso de arrecadação projetada, abriu
tado foi a prisão preventiva de nove dos treze cidacrédito adicional no valor de r$119.311.484,00 (cendãos envolvidos, com destaque para um sobrinho e
to e dezenove milhões, trezentos e onze mil e quaum cunhado do Sr. Governador.
trocentos e oitenta e quatro reais), para reforço de
Essas são apenas algumas das denúncias,
dotação orçamentária, o que representa 16,04% do
dentre as que formulei, provando e comprovando
total da arrecadação efetivamente prevista para
que o Governador, Sr. Valdir Raupp, pratica e admi1997.
te crime contra a administração pública, inclusive
O mais grave é que referido Decreto vincula
com recursos oriundos do Governo Federal.
esta dotação à FUNCER e ao DER-AO, o que tem
O meu comportamento aqui no Senado Fededeterminada proibição no inciso IV do art. 167 da
ral, defendendo a probidade, a legalidade e a moraliConstituição Federal.
dade no emprego do dinheiro público, pode não ser
A projeção do excesso de arrecadação é uma
do interesse do Sr. Governador Valdir Raupp de Mafalácia. O acompanhamento do desempenho da artos e de sua equipe, mas atende ao interesse maior
recadação efetuado pelo Tribunal de Contas do Esda sociedade rondoniense.
tado
demonstra um "déficit"
projetado de
Se houvesse maior responsabilidade no emR$321.702.458,55 (trezentos e vinte e um milhões,
prego do dinheiro público, pelo Governo de Rondôsetecentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e
nia, melhores estariam os serviços essenciais à pooito reais e cinquenta e cinco centavos) ao final do
pulação, como saúde, educação, segurança pública,
exercício de 1997.
estradas, etc.
Em razão deste despropósito e da clara prática
Rque certo o Sr. Valdir Raupp de que, embora
de ilícito, gue caracteriza cometimento do crime de
sozinho, não titubearei em denunciá-lo sempre que
responsabilidade, os cidadãos Domingos Borges da
uma ilegalidade for praticada, mostrando a verdadeiSilva e Gilberto Estrella requereram ao Presidente
ra face do seu governo.
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia a
Além do mais, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Secriação de uma comissão especial para receber denadores, como membro da Comissão de Rscalizanúncia crime contra o Sr. Governador do Estado Valção e Controle no Senado, tenho a obrigação de fisdir Raupp de Matos, em 28 de maio de 1997, cujo incalizar os recursos públicos federais encaminhados
teiro teor integra este meu pronunciamento.
ao Estado de Rondônia ou a qualquer Estado desta
Tenho sido, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. SenaNação ou ainda qualquer que seja o nível da aplicadores, uma• voz solitária na denúncia de freqüentes
ção dos recursos federais dentro deste País.
irregularidades praticadas pelo Governo de RondôCumpro a minha obrigação de Senador, como
nia, um Governo comprovadamente corrupto e corfiscal do povo, como legislador, e ainda mais como
rompido, que, nos últimos dias, inaugurou um novo
pertencendo à Comissão de Fiscalização e Controle.
modo de reação às minhas denúncias - de espalhar
Por isso, Sr. Presidente, dei entrada hoje, junto
de forma leviana e irresponsável, a versão de que
à Presidência desta Casa, ao requerimento que foi
estou, em nível federal, trabalhando contra os intelido:
resses do Estado de Rondônia.
As denúncias que aqui tenho feito decorrem de
crimes contra a administração pública praticados
pelo Governo do Sr. Valdir Raupp, senão vejamos:

"Requeiro, nos termos regimentais, ao
Exm2 Sr. Ministro de Estado das Minas e
Energia, as seguintes informações relacio-
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nadas à parceria existente entre o Governo
do Estado de Rondônia, a Eletrobrás, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social e as Centrais Elétricas de Rondônia
S.A."
Esse requerimento tem 6 ou 7 itens e a seguinte justificativa:
"Tenho, em diversas oportunidades, reclamado providências em relação à malversação de recursos federais, repassados à
Rondônia pelo Governo Federal.
Ressaltam comprovados os desvios de
recursos federais que deveriam ter sido aplicados nos seguintes programas e projetes,
dentre outros:
a - merenda escolar, • - de onde desviaram mais de R$3 milhões do Estado -;
b - reforma da Penitenciária Enio Pinheiro, em Porto Velho, -onde os presos de
Rondônia não ficam, porque o Governo desviou os recursos que foram do Ministério da
Justiça para serem aplicados na construção
da penitenciária; se encontra um amontoado
de presos por culpa da administração desse
governo do Estado de Rondônia;
c - pavimentação da rodovia que liga a
BR-364 ao Município de Rolim de Moura; e
d - pavimentação da rodovia que liga a
cidade de Colorado do Oeste a Cerejeiras. •
Recentemente foi iniciado o programa
de saneamento da empresa Centrais Elétricas de Rondônia S.A., para fins de privatização.
Este programa conta com a participação solidária da Eletrobrás e do BNDES,
sendo este último responsável pelo aperte
de recursos à primeira, destinados à compra
de ações da Ceron.
Na primeira operação, foi transferido
para o controle acionário da Eletrobrás cerca
de 48,70% do total das ações da empresa,
pertencentes ao Estado, pelo valor de
R$22.1 00.000,00 (vinte e dois milhões e
cem mil reais), restando em seu poder
51 ,07'o/o, caucionados para o BNDES, pelo
empréstimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), vencível em dois anos.'
A Eletrobrás agora quer que o Governo do Estado crie debêntures - títulos podres - que sejam
comprados pelo BNDES. Imagino, e tenho dito sempre aqui na Casa, que o BNDES - que vendeu a
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Vale do Rio Doce, que dava lucro- está negociando, com o dinheiro do FAT, junto à Eletrobrás e o
Governo de Rondônia ações, debêntures de empresa que tem um capital de R$90.000.000,00 (noventa
milhões de reais), deve R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões) na praça. Para a própria
empresa hoje sobreviver, é preciso que a Eletrobrás
mande o pagamento da folha da empresa, ou seja,
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por mês.
O BNDES quer colocar o dinheiro na mão do
Governador de Rondônia. Defendo que esse dinheiro vá para a Ceron, para reabilitá-la, para que esta
dê lucro e não fique à mercê dos cofres da Eletrobrás aqui em Brasília para mandar o pagamento dos
funcionários. O BNDES quer comprar a parte já penhorada em debêntures, pagando 80 milhões de
uma empresa que está em péssimas condições. Se
49% das ações custaram 22 milhões e 100 mil reais
para a Eletrobrás, por que agora, logo após, que
está penhorada por 12 milhões, o BNDES quer pagar ao milhões na outra parte?
Algo há em tomo dessa negociata, a não ser
que queiram repetir os títulos para que, no futuro, o
próprio povo pague o prejuízo. A verdade é que defendo esses recursos, no caso de aplicação na Ceron, mas não os colocando nas mãos do Governador, pois este, até então, não demonstrou ter qualquer responsabilidade para com o dinheiro público.
Até hoje, não se viu onde foram aplicados os recursos oriundos de Brasília. Para tal caso cabe uma fiscalização pesada. Nesse sentido, pedi ao Presidente
da Comissão de Fiscalização que encaminhasse
membros da Comissão à Rondônia para fazer uma
fiscalização, até porque são recursos federais, Sr.
Presidente. Os recursos estão sendo desviados em
Rondônia e, evidentemente, deve haver uma fiscalização por parte desta Casa para que os próximos
repasses sejam feitos com mais segurança.
O Governador - que agora, com o evento da
reeleição, já está em campanha - não pensa em
nada, a não ser gastar dinheiro com sua publicidade para se candidatar novamente. Se S. Exm se
competisse em condições de igualdade com os outrÕs candidatos, estaria tudo bem. Mas S. E:x1' está
gastando dinheiro público, desviando recursos públicos e ainda desfrutando dessas benesses por
parte do BNDES, com a compra de títulos podres.
Com isso, fazem-se necessárias essas informações pedidas nesse requerimento, para que sejam
tomadas providências por este Senador e por esta
Casa contra essa distribuição de recursos federais.
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Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DisCURSO:
Exmo. Sr. Presidenta da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia

a despesa, no caso FUNCER e DER·RO e segundo, por não indi·
car objetivamente os recursos correspondentes, visto que no Decreto em epígrafe não consta em seus elementos, o anexo 11 de
que trata o artigo supramencionado, o que constitui defeito substancial, em seus elementos constitutivos, confonne se vá na publicação do Diário Oficial do Estado de n• 3702, de 25-2-g7.
Em relação ao anexo 11, oportuno se faz mencionar o Art
43 da Lei n• 4.320/64, ln veri:Jls.

Com cópia a ser encaminhada ao Ministério Público
Competente pam adoção das medidas
necessárias, na qualidade de fiscal da Lei.

"A abertura dos créd~os suplementares e espe-

Domingos Borges da Silva e Gilberto EstreUa, brasileiros,
maiores, casado e divorciado, Técnico em Contabilidade e sociólogo, residentes e domiciliados nesta Capital, na Av. Sete de Setembro, n• 2526 e rua José Bonifácio, n• 152, centro, portadores
das Cédulas de Identidades de Rgs. n"s 664.540-SJSP-PI e
02756885-6-IFP/RJ e inscritos no CPF sob n"s 306.185.763-04 e
994.101.417-53, respectivamente, vêm respeitosamente perante
Vosséncia, ampamdos pelo arl SO, incisos XXXIII e XXXIV, letra
a, da Lei Maior, combinado com o art. 4°, da Lei Estadual n• 657,
de 1O de junho de 1996, através do advogado ln fine assinado,
incluso Instrumento Procuratório, expor e no final requererem a
cnação de Comissão Especial, pam nos tennos do artigo 9" e seguintes, da mencionada lei, receber
Denúncia Crime

contra o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Ron·
d6nia, DO. Valdir Raupp de Matos, brasileiro, casado, maior, administrador, portador da Cédula de Identidade de RG n• 570.302·
SSP·RO e inscrito no CPF sob n• 343.473.649-20, residente e domiciliado nesta capital, em função da prática do Crime de Res·
ponsabilidade tipificado no Art 66, inciso V, da Constituição do
Estado de Rond6nia, alegando o que segue:
1- Em data de 31-12·96, através do Diário Oficial n• 3665
- Suplemento, foi publicada a Lei n• 707 que Estima a Receita e
Foxa a Despesa do Estado de Rondônia para o exercício de 1997,
a qual estabelece em seu art. 6", para o Departamento de Estra·
da de Rodagem de Rond6nia - DER·RO, que a despesa desta
órgão representará o montante de R$35.297.500,00 (Trinta e cinco milhões e duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais),
dos quais, estão destinados ao Programa de Trabalho
16.88.531.1.610, o valor de R$6.763.700,00 (Seis milhões, setecen1os e sessenta e três mil e setecentos reais), confonne exemplar do Diário Oficial em anexo.
11- Não obstante a Lei Orçamen1ária, em data de 23 de janeiro de 1997, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
de Rondônia, Valdir Raupp de Matos, baixou o Decreto n• 7.712,
publicado no Diário Oficial do Estado, de n• 3702, de 25-2-97
(exemplar em anexo), o qual abre no orçamento-programa anual
do Estado de Rondônia, crédito adicional no valor de
R$119.311.484,00 (Cento e dezanove milhões e trezentos onze
mil e quatrocentos e o~enta e quatro reais), para reforço de dota·
ção consignada no vigente orçamento, o que representa 16,04%
(dezasseis vírgula zero quatro por cento) da arrecadação total
prevista na Lei n• 707 de 31-12·96.
Verifica-se, entretanto que tal decreto contêm vícios insa·
náveis em sua origem, por ilegalidade e forma, senão vejamos:
O Decreto n• 7.712 em seu Art. 2" prescreve:

e

•Art. 2" Os recursos necessários a execução do
disposto no artigo anterior decorrerão de excesso d<!r
arrecadação, indicadas no Anexo 11 deste Decreto e
nos montantes especificados. •
Constata-se aí duas improbidades que afrontam diretamente os preceitos estabelecidos no Arl 167, inciso IV e V ri:;.
Constituição Federal. Primeiro porque vincula a rece~ a órgão e

ciais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa.• (grifo não é do original}.

Como se pode viSlumbrar, falta ao Decreto n• 7.712197
exatamente a sua peça fundamental, que é a exposição justificati·
va para abertura do Créd~o Suplemerrtar.
parágrafo
do mesmo artigo, define:

o

ao

"Entende-se por excesso da arrecadação, para
os fins deste artigo, o saldo positivo daS diferenças,
acumuladas más a mês, entre a arrecadação prevista e
realizada, considerando-se, ainda, e tendência do exercício. • (destacamos).

Ora, como pode-se observar, decorridos apenas vinte e
três (23) dias do ano, tal excesso de arrecadação, é impossível
de detenniná-la, vez que, sequer se conhece a arrecadação excedente do más de janeiro. Corno justificar uma tendência de arrecadação excedente logo no primeiro más do exercício, se, o
Acompanhamento da Receita de Recursos Próprios do Estado,
elaborado pela Divisão das Cotas do Governo, do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, ao contrário, demonstra um "défi·
cit" de arrecadação da ordem de 28,51% (vinte e oito vírgula cinqüenta e um por cento) no último más e um "déficit" acumulado
ao final do exercício de R$321.702.458,55 (Trezentos e vinte e
um milhões e setecentos e dois mil e quatrocentos e cinqilenta e
00o reais e cinqúenta e cinco centavos), ou seja, 36,96% (trinta e
seis vírgula noventa e seis por cento). Nota-se que não estiio satisfenos os requis®s da lei pam a suplementação orçamentária
com base em excesso de arrecadação.
III- A Lei Estadual em seus Artigos 1° e 2", determina:

•Art. 1• Os crimes de responsabilidade, os definidos na Constituição e em lei. •
•Art. 2" Os crimes de que trata o artigo anterior,
ainda que, simplesmente tentados, são passíveis da
perda do cargo, com inabil~o. até 8 (oito) anos, pam
o exercício de qualquer função pública no Estado de
Rondônia, imposta pela Assembléia Legislativa nos
processos contra o Governador do Estado, Secretários
de Estado, Diretores de Autarquias e de Fundações Es·
taduais, e contra o Procurador Geral do Estado.• (sic.,
"passim" ... ).
IV- Do exposto, quanto a edição do Decreto n• 7.712197,
eivado de vícios insanáveis, constitui-se em Crime de Responsabilidade, consoante disposição contida na Constituição Estadual,
em seu Art 66, inciso V, praticado paio Excelentíssimo Senhor
Governador do Estaào de Rondônia, DO. Valdir Raupp de Matos.
Anta o exposto, requerem:
.
a) Seja requi!;itado fotocópias dos Autos de Processo n•
~1197, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para
subsidiar o presente petitum.
b) A luz do que determina o Arf. 9° e seguintes, da Lei Estadual n• 657, de 1CJ-6-96, seja criada Comissão Especial para,
receber a presente Denúncia e emitir Parecer prévio, transformando-a em acusação, adotando-se por conseguinte, a regra es-
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tabeleclda no Art 13 e seguintes do mesmo Diploma Legal, por
ser de direito.
N. Termos
P. Deferimento.
Porto Velho, 28 de maio de 1997.- Dr. Ant6nlo Vieira Ramos- OAB-SP sob n• 117.443- OAB-RO sob n• 537-A.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por
cinqüenta minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PSBIPA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, quero
trazer a esta Casa uma inquietação que toma conta
de todo o povo de Marabá e até mesmo de todo o
Estado do Pará.
Sr. Presidente, todos sabem que, ao longo de
toda a sua história, a nossa região, a Amazônia, e o
:;osso Estado do Pará têm só fornecido riquezas.
Esta é uma região de onde se tira tudo, mas não se
integra o povo da região ao desenvolvimento, apesar
da grande quantidade de produtos naturais que ela
possui. Isso tem ocorrido com tudo que possuímos,
com nossas riquezas florestais, com nossas riquezas relacionadas à pesca e com nossas riquezas minerais.
Tem havido, com o passar do tempo, um certo
processo de conscientização e resistência. No Pará,
temos a maior província mineral do Brasil, que é a
província de Carajás. O minérjo de ferro de Carajás
é exportado, há mais de seis anos, em estado praticamente bruto para países do Hemisfério Norte.
Construiu-se a ferrovia de Carajás, ligando a província de Carajás até ltaqui no Maranhão, em detrimento do interesse do povo do Pará, que gostaria que tivessem sido construídas eclusas da Hidrelétrica de
Tucuruí, para, por essa hidrelétrica, transportar esse
minério.
Também não se construíram metalúrgicas no
Estado do Pará nem nas proximidades, nem na
Amazônia; o que existe lá é absolutamente insignificante. Em todo o Estado do Pará há uma única siderúrgica de ferro-gusa, instalada na cidade de Marabá, que não consome sequer 1% do minério extraído
em Carajás, e, ainda, mais duas siderúrgicas em
Açailãndia, no Estado do Maranhão, por onde passa
a ferrovia de Carajás. Ficamos nisso.
Temos, ainda na província de Carajás, as
maiores reservas de minério de cobre do mundo. O
Governo, a Companhia Vale do Rio Doce e a multinacional Anglo American Corporation, que é sócia
desse empreendimento no Estado do Pará, pensaram em construir uma usina de beneficiamento desse minério. Quando isso ocorreu, o povo do Pará
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protestou, objetivando que esta usina fosse implantada no Estado do Pará, especificamente no Município de Marabá, em cujo território está localizada esta
grande reserva mineral de cobre. Houve toda uma
mobilização para que isso se concretizasse.
Há dois anos, quando chegávamos a esta
Casa, aqui compareciam os Prefeitos do sul do
Pará, ligados à Amat, entidade que congrega os Prefeitos daquela região, trazendo o ofício de todos os
Prefeitos e o requerimento de todas as Câmaras de
Vereadores da região. Houve uma verdadeira mobilização para que fizéssemos gestão junto ao Governo
Federal - à época, a Vale do Rio Doce era uma estatal-, no sentido de que a CVRD construísse essa
usina de beneficiamento do minério de cobre no Município de Marabá.
Na verdade, houve uma disputa entre o Município de Paraopebas, onde já está implantado o Projeto Grande Carajás, e o Município de Marabá. Dos
vinte Parlamentares do Pará no Congresso Nacional
-três Senadores e dezassete Deputados Federais-,
dezanove assumiram publicamente a defesa da implantação dessa usina de minério de cobre em Marabá, contrariando interesses dos políticos de Paraopebas.
Entendíamos que o projeto deveria ser descentralizado, diversificado, para que o desenvolvimento
e a criação de empregos fossem efetivados em outros municípios e não apenas em Paraopebas, província mineral de Carajás, que já se comporta como
um estado dentro do Pará. Carajás é uma cidade
cercada, extremamente fechada, de difícil acesso.
Todos nós, políticos paraenses, lutamos para
que essa usina fosse implantada na sede do Município de Marabá. Aqui em Brasília, reunimos a Bancada, elaboramos abaixo-assinado de todos os parlamentares do Pará, marcamos audiência com o Ministro da Minas e Energia e estivemos ao lado de S.
Ex!' conversando, mostrando as razões da necessidade da implantação dessa usina no Município de
Marabá. Era o titular da Pasta na época o ainda hoje
Ministro Raimundo Brito, que nos recebeu e se mostrou bastante simpático à idéia, e um longo processo
de negociação foi efetivado, para que conseguíssemos alcançar o no·sso objetivo.
O Governador Almir Gabriel também se empenhou na luta. A população envolveu-se tanto nessa
luta, a ponto de realizar-se um ato público, na Cidade de Marabá, promovido pela Associação Comercial, pelos sindicatos de trabalhadores, por toda a
sociedade organizada daquele Município, que levou
para as praças mais de dez mil pessoas.
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Fui um dos poucos políticos a estar presente, a
assumir publicamente essa luta, contrariando até interesses de amigos meus, de Lideranças do meu
Partido no Município de Paraopebas, mas mostrei a
conveniência e a necessidade de que essa usina
fosse implantada no Município de Marabá.
Pois bem, o Governador Almir Gabriel também
tomou parte dessa luta, dessa longa negociação
com a Companhia Vale do Rio Doce. O Governo do
Estado está sendo submetido a um enorme sacrifício
para ver esse empreendimento implantado no nosso
território. E, depois de longas e longas negociações,
chegou-se a um entendimento, a um acerto de que
essa usina seria definitivamente implantada no Município de Marabá.
Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente, o
investimento nessa usina é da ordem de U$1,5 bilhão, um dos maiores hoje no Brasil nesses tempos
de parcos recursos, de dificuldades de dinheiro. É,
portanto, um empreendimento que envolve muita
mão-de-obra, envolve um crescimento da nossa Região, desde que se tomem os devidos cuidados para
que, não só seja feita a usina de beneficiamento de
cobre, como também possamos ter o cobre beneficiado transformado em produto final, que resulte
numa indústria verticalizada.
Houve um acordo com o Governador, que fez
uma série de concessões a essa indústria, a esse
consórcio formado pela Vale do Rio Doce e a Anglo
América.
O Estado do Pará, pelo que estamos sabendo,
terá que investir cerca de R$120 milhões, fornecendo toda a infra-estrutura necessária à implantação,
fazendo a linha de energia e asfaltando as estradas,
para facilitar a implantação dessa indústria. O Pará
já estava a comemorar essa grande vitória, essa mudança de tempos que, de agora para a frente, se
dará de maneira muito objetiva, porque lutaremos
com todas as nossas forças para que nossos produtos sejam industrializados na nossa terra, no nosso
Estado, na nossa Região.
Depois de feito o acordo, houve seu lançamento político na nossa Capital, Belém, no Centur, contando inclusive com a presença de caravanas do sul
do Pará para festejar o evento. Aliás, o Governador
do Estado de certa forma agiu muito mal, porque
tentou carrear para si a vitória de uma luta que foi do
povo, uma luta que envolveu cerca de 20 Parlamentares do Estado do Pará, os Deputados estaduais;
enfim, S. Exª tentou se apresentar para a população
como único pai da criança. Condeno essa atitude do
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Governador. S. Exª promoveu esse grande ato em
Belém e não convidou evidentemente os políticos
que lhe fazem oposição, mas que participaram para
que esse sonho do povo do Pará se concretizasse,
e marcou para estar em Marabá no dia 23 de abril,
se não me engano, quando então seria feito o lançamento desse grande e fabuloso empreendimento. Para grande surpresa nossa, o evento foi adiado do dia 23 para o dia 30 de maio. Todos nós estávamos a aguardar, nessa nova data, o lançamento da pedra fundamental da indústria; porém,
houve novo adiamento, para 13 de junho sexta-feira próxima.
Pois bem! Para surpresa de toda a população do sul do Pará, que estava fazendo uma
grande festa, trazendo cantores de fora, provendo enormes atos públicos, recebemos hoje a notícia de que mais uma vez o lançamento da pedra fundamental da indústria de cobre de Marabá foi adiado. O Governador não dá uma satisfação ao povo. A Companhia Vale do Rio Doce
também não nos diz nada. Tivemos a informação
de que o Sr. Benjamim Steinbruck*, representante maior do consórcio que ganhou a privatização da Vale, esteve ontem conversando com
o Governador do Estado, razão pela qual foi
adiado o lançamento da pedra fundamental. No
entanto, a população não conhece as razões, o
Governador também não deu satisfações à opinião pública do Estado do Pará, e há uma tremenda inquietação na Região. Hoje recebi muitos telefonemas de Marabá, dos Vereadores, do
Presidente da Associação Comercial, André Barbosa, de inúmeras pessoas que estão realmente
indignadas com esses adiamentos, com essa falta de informação. Estão fazendo intimidações
graves e já ameaçaram fechar a estrada de ferro
do Projeto Carajás, enfim, há um estado de inquietação generalizada no Estado do Pará.
No Senado Federal e na Câmara dos Deputados há também um estado de expectativa, e estamos tentando manter contato com o Presidente da
Companhia Vale do Rio Doce para obter alguma informação. Estaremos, até amanhã, buscando reunir
os três Senadores e os 17 Deputados Federais do
Pará, para que possamos nos sentar, dar as mãos
uns aos outros e ao Governador do Estado, Almir
Gabriel, nesse momento em que há necessidade de
união da classe política do Estado do Pará. Todos
temos que estar juntos, somados, para bater na
mesa, para radicalizar contra a COmpanhia Vale do
Rio Doce, se for intenção dela modificar o acerto que
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já foi feito e colocar a usina de beneficiamento do
leiro e à Eletronorte, mas é algo que está feito. Ocorcobre, que está no nosso território, para o Maranhão
re que só existe urna linha levando energia de Tucuou para a Bahia - possibilidades que se anunciam
ruí até essa indústria da Albrás-Aiunorte, em Barcahoje nos jornais do Estado do Pará.
rena, no Estado do Pará. Qualquer acidente que deiQueremos esclarecer ao novo dono, ao Presixe sem energia essa indústria por mais de seis hodente da Companhia Vale do Rio Doce, ao Ministro
ras pode inviabilizar, danificar, levar a um prejuízo
de Minas e Energia e ao Presidente Fernando Henriincalculável porque as fôrmas se solidificariam e seque Cardoso que o povo do Pará não vai cruzar os
riam totalmente destruídas.
braços, não vai aceitar que não tenhamos essa usiO Governo está providenciando um financiana no nosso território. Haveremos de tomar qualquer
menta com recursos externos junto a banqueiros do
atitude que seja necessária. O Pará não mais aceitaJapão para fazer essa segunda linha de energia elérá esse tipo de desenvolvimento em que só prevaletrica de Tucuruí até Barcarena, até a indústria da Alce o interesse económico, a questão do lucro fácil e
brás-Alunorte.
Ora, é inadmissível que tenhamos no nosso
imediato, em que a classe política não tem o poder
de dizer o que pretende e como quer. Não aceitareterritório a maior hidrelétrica inteiramente nacional
mos isso.
-·-----_-do País, e não_tenha energia nos municípios que esEstá havendo alguns problemas no Estado do
tão a 80, 100; 120 ou 200 quilómetros dessa usina.
Pará. Por exemplo, o Governo precisará fazer a seNa verdade, Tucuruí não foi feita para o povo
gunda etapa da Hidrelétrica de Tucuruí. Reafirmado Pará ou para o povo da Região Norte do País.
mos ao Governo que não tente, em nenhuma hipóteTucuruí foi feita para atender aos interesses de três
se, fazer a segunda etapa da Hidrelétrica de Tucuprojetas minero-metalúrgicos - Albrás/Aiunorte, AIruí, sem construir as sc\usas de Tucuruí; o povo do
coa, no Maranhão, e Carajás - e para atender ao
Pará não aceitará isso. Uma obra tem de estar conNordeste brasileiro. Isso quer dizer que 60 municídicionada à outra, porque as eclusas de Tucuruí
pios do Pará e os Estados da Região Norte não repossibilitam a hidrovia Araguaia-Tocantins, estabelecebem energia da hidrelétrica de Tucuruí.
cendo 4.800 quilómetros de vias navegáveis no
Não vamos aceitar que o Governo consiga rePará, em Goiás e em Mato Grosso, tomando possícursos, por meio de financiamento externo, para favel o escoamento da produção agrícola de toda a rezer um segundo linhão, passando pelos municípios
gião. Há estudos técnicos que avaliam que a consque não têm energia dessa hidrelétrica, sem atendêtrução das eclusas e a implantação da hidrovia Aralos.
guaia-Tocantins conseguiriam aumentar a produção
O povo do Pará va: exigir, de.qualquer maneiagrícola da região em 20 milhões de toneladas àe
ra, que o segundo linh~:: :-:· " ;evará energia de Tucuruí até a Albrás/Aiuncr:e, em Barcarena, só seja
grãos, praticamente 30% do que o Brasil produz
hoje.
'
construído se o Governo assumir o compromisso de
O Governo não fez as eclusas de Tucuruí, por- concomitantemente à execução dessa segunda linha--levar energià aos Municípios de Tailândia, Moque foi irresponsável, não teve consciência. O seu
custo teria representado, na época em que a hidrelécajuba, Baião, Cametá, Oeiras do Pará, Umoeiro do
trica foi feita e o Governo gastou US$6 bilhões, cerAjuru, alguns localizados a 80 quilómetros da hidreca de 3% do total da obra. A Hidrelétrica de Tucuruí
létrica inaugurada hã dez anos e que até hoje não
concluiu a sua primeira etapa, vai ser necessária a
levou energia a nenhum município próximo a ela.
segunda, e não vamos aceitar essa continuação
Venho à tribuna fazer essas colocações para
sem que sejam construídas as eclusas da Hidrelétrique o Governo não se iluda. Os tempos são outros e
ca de Tucuruí.
não será o pooer económico que vai ditar as regras,
A linha de energia elétrica que sai de Tucuruí
não será o capital ou a vontade de alguns que só
leva essa energia até Albrás-Aiunorte, que, sozinha,
querem ganhar dinheiro que vão definir como as coisas devem acontecer no Estado do Pará. lutaremos
consome 20% de toda a energia produzida por Tucuruí, mais 20% em Alcoa, no Maranhão; são duas
com todas as nossas forças para que a usina de beindústrias de transformação da bauxita em alumina e
neficiamento de cobre do Salobo seja construída em
posteriormente em alumínio que têm alto consumo
Marabá.
de energia elétrica e que recebem, inclusive, energia
Até amanhã - dependendo das informações
elétrica subsidiada pelo Governo e ocasionam um
que venhamos a receber- reuniremos, aqui em Braprejuízo anual de US$200 milhões ao Governo brasisília, os 17 Deputados Federais, os 3 Senadores do
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Pará, toda a Bancada e políticos da região que queiram se somar a nós para darmos a mão ao Governador Almir Gabriel, apoiarmos a sua luta e a sua
reivindicação, a fim de que essa usina seja de fato
implantada lá.
Não aceitaremos modificar o que já foi acertado. Não é o fato de a Vale do Rio Doce ter sido privatizada, de ter passado para outras mãos que vai
fazer com que o povo do Pará permita que a riqueza
do seu subsolo seja utilizada por quem quer que
seja de maneira que prejudique os nossos interesses.
Sr. Presidente, esse é o reg:stro que quero fazer neste momento, somando nossa preocupação à
do povo paraense, especialmente o povo do sul do
Pará. Estaremos todos unidos para concretizar essa
vontade do povo do Pará com relação à implantação
dessa usina, em Marabá, e do investimento de
US$1,5 bilhão, que tanto desenvolvimento poderá
trazer a nossa região.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, fS! Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Fogaça.

Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. José Fogaça, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, t!! Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e
Srs. Senadores, tramita atualmente, na Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei n2 2.648, de 1996. Nele,
o Poder Executivo "dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de Órgão Regulador e outros aspectos institucionais".
Segundo o Governo, esse Projeto, que vem
sendo enfocado como a "Lei Geral de Telecomunicações", destina-se a provocar grandes modificações nesse setor e a desencadear um novo surto de
desenvolvimento no País.
Ciente das divergências quanto ao teor da proposição, quero deixar bem claro que não pretendo,
neste pronunciamento, analisar as possíveis vantagens e desvantagens da desestatização do Sistema
Telebrás. Movem-me, no momento, dois outros as-
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pectos da questão, diretamente relacionados ao Estado que represento, o Tocantins.
Na Exposição de Motivos n2 231, de 1O de dezembro de 1996, que encaminhou o referido Projeto
ao Presidente da República, o Ministro das Comunicações considera, •a título de exemplo, como meta a
ser alcançada até o ano de 2.001, a melhoria do
acesso da população ao serviço telefónico, basicamente por meio de telefones de uso público. Isso seria obtido através de:
- aumento da densidade de telefones públicos,
. .:-ao$ atuals ~.-6-pof-1~000 habitantes para 6 por 1.000
habitantes, o que significaria colocar em serviço cerca de 550.000 novos aparelhos (ou seja, mais do
que duplicar a base hoje instalada..•);
• atendimento a todas as localidades com mais
de 100 habitantes com pelo menos um telefone público capaz de fazer e receber chamadas (o que significaria dobrar o número de localidades hoje atendidas, da ordem de 20.000);
Paralelamente, a autorização do Ministério das
Comunicacéé" ·· ·
naciona.ts realizem e~:ce, ··" ·
.:vel, por satélite
de órbita oaixa ou n;c=u'"· ..-cirm.urá a instalação de
terminais públicos em regiões rurais.
Assim sendo, espera-se que esse novo sistema beneficie áreas remotas do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, contribuindo para a chegada do progresso a pontos distantes dessas regiões.
O outro aspecto do Projeto do Executivo que
considero de grande relevância, não só para o Tocantins, mas para todo o Brasil, está contido no art.
72, que determina:

•Art. 72 - A fabricação e o desenvolvimento, no País, de produtos de telecomunicações serão estimulados mediante adoção
de política fiscal e aduaneira."
Ao descrever os objetivos da reforma do siste-

ma; a Exposição dos Motivos anteriormente citada
assevera que uma das intenções básicas refere-se à
•geração de condições que estimulem a pesquisa e
o desenvolvimento tecnológico e industrial".
Mais adiante, o mesmo documento oficial enfoca, no Item 7, a questão da indústria e da tecnologia. Na síntese_ histórica, _reporta-se ao Código
Brasieiro de-TelecomuniCaÇões, de 1962; que atri:
buiu ao Contei a competência de "promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de telecomunicações, dando preferência

àquelas cujo capital na sua maioria pertença a acionistas brasileiros".
Na década de 70, quando a diretriz governamental era fortalecer a indústria brasileira, o poder
de compra da Telebrás em muito contribuiu para a
consolidação das empresas voltadas para a fabricação de equipamentos, materiais e sistemas de telecomunicações.
Na década de 80, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento- CPqd da Telebrás conseguiu ativar
comercialmente produtos ligados ao setor, inclusive
as fibras óticas, antenas de comunicação por satélite, o telefone padrão etc.
Na atual década, entretanto, todo esse panorama se alterou. No início dos anos 90, o setor industrial brasileiro foi exposto à competição internacional,
ao mesmo tempo em que o poder de compra do Estado sofreu limitações legais. Em conseqüência, o
volume anual de importações do setor sofreu um aumento substancial, passando dos 5% sobre os investimentos totais, no final dos anos 80, para 20%,
em 1996.
Ao delinear horizontes para a indústria bras;'eira, a Exposição de Motivos considera que • é de se
esperar que esse quadro evolua em direção a uma
maior pulverização das compras de equipamentos
de telecomunicações, à busca por diferentes fontes
de tecnologia e, conseqüentemente, a maiores volumes de importações".
E por que, Sr. Presidente, tal situação de alguma forma interessaria ao Tocantins se o mais novo
Estado da Federação é, sem dúvida, um dos mais
pobres em recursos, embora um dos mais ricos, seja
no potencial económico, seja no valor de sua gente?
Sr. Presidente, nobres colegas, o Tocantins
possui a quarta maior jazida de quartzo do mundo, e
o cristal de quartzo pennitiu a criação da tecnologia
de fibra ética. De norte a sul do Estado, os depósitos
desse minério afloram à superfície.
Conforme esclarecimento do engenheiro Enilson Camolesi, pesquisador do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento da Telebrás, o Brasil se tomou •o
primeiro País do mundo, depois dos EUA, a desenvolver tecnologia de fibra ética e a baixar, substancialmente, custos operacionais com a tecnologia digital das Centrais Telefónicas lrépico (de 900 para
US$200 no custo do terminal. ..)"
Mas nem só às telecomunicações se restringe
a aplicação do quartzo. Empregado em diversos tipos de artefatos, o cristal de rocha ou cristal de

quartzo é considerado o mineral de utilização mais
extensa pela humanidade.
Por essas razões e consciente da importância
desse mineral, tanto para o Estado, quanto para o
País, apresentei, com o apoio maciço dos membros
da Comissão de Assuntos Económicos do Senado
Federal, emenda ao Orçamento da União para 1996.
Reivindicávamos um modesto investimento de R$4
milhões para implantação no Tocantins do Centro de
Produção de Pó de Quartzo.
Centenas de empregos diretos e indiretos adviriam da implantação desse Centro. Em pouco tempo, atraídas pela matéria-prima disponível e a baixo
custo, fábricas de tubos ou cabos éticos se instalariam na região. O Brasil, que exporta barato o cristal
de quartzo in natura e adquire, com alto custo, os
cabos éticos, poderia passar de importador a exportador dessas fibras.
Sr. Presidente, chamo a atenção para o fato de
que, com a abertura das telecomunicações, haveremos de importar muito material acabado e semi-acabado, o que, mais uma vez, produzirá um desequilíbrio na balança comercial.
Temos a matéria-prima e a mão-de-obra no
Tocantins, onde também ft:nr.i0r.:;ré 'c'~ Zona de
Processamento de Exportações - Z?E. Temos a
tecnologia, de~env0:v:da ce'c Ce0tro de Pesquisas
da Telebrás. t.ias a emenda foi reJeiiada. Consultado, o Ministério da Ciência e Tecnologia esclareceu
que •a área para a qual se pretendem as inversões
não carece mais de desenvolvimento de tecnologias •• ."
Reapresentada, nos mesmos tennos, como
Emenda de Comissão, ao Orçamento da União para
1997, foi, como no ano seguinte, também rejeitada.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sabemos que, para manter a competitividade no setor, o
Brasil precisará de vultosos dispêndios em pesquisa.
Assim, a própria Exposição de Motivos considera o
risco de algum tipo de "desindustrialização", da forma como ocorreu em outros países.
Preocupada com essa expectativa, a Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônicos sugeriu ao Ministro das Comunicações uma série de
medidas com o objetivo de proteger a indústria já
instalada no Brasil. Ressalte-se que os produtos
aqui fabncados apresentam qualidade compatível
com a dos melhores fabricantes do mundo, a exemplo dus que exportamos para a Argentina.
Estima-se que 60% dos 100 bilhões de dólares
a serem investidos em telecomunicações nos préxi-
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mos anos no Brasil destinam-se à compra de equipamentos.
Para alguns representantes das grandes transnacionais do setor, já instaladas no País, haverá um
sensível incentivo ao aumento da produção de componentes no mercado interno. Sem dúvida, essa é
uma ótima perspectiva para a indústria nacional; entretanto, contradiz os argumentos da própria Exposição de Motivos.
Senhores, em matéria de telecomunicações, o
Brasil é o País mais atrasado da América Latina.
Tentando queimar etapas, deverá investir, nos próximos sete anos, R$100.bilhões na área das telecomunicações.
Passaremos a integrar a sociedade da informação, na expectativa de alcançarmos o desenvolvimento social, político e económico. Mas a que custo?
De norte a sul do Tocantins, o cristal de quartzo existe à flor do solo. lnaproveitado por razões políticas e econômicas, restará por terra, juntamente
com os sonhos de desenvolvimento do povo tocantinense. Será justo pagarmos esse preço?
É o que trago para a apreciação dos eminentes
Pares desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero que as minhas primeiras palavras sejam para condenar o ato
de violência que ceifou a vida de dois sem-terra no
meu Estado - Pernambuco.
Sem dúvida nenhuma, esse fato lamentável,
esse ato de selvageria vem indicar, cada vez mais,
que é preciso tomar providências urgentes para pôr
fim a essa relação conflituosa que se estende ao
campo brasileiro.
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Ao condenar esse ato, espero que a Polícia
Federal, o Ministério da Justiça e o Ministério Ex·
traordinário de Assuntos Fundiários atuem no senti·
do de coibir e, mais que isso, punir os culpados.
Gostaria também de registrar, de outro lado,
com satisfação e com alento - talvez o alento de
quem tem esperança de que esse quadro mude -, a
posse na Presidência do INCRA, ontem, do ex-Ministro da Justiça Milton Seligman.
O Incra tem tido problemas graves em seu
funcionamento e na sua missão de implantar a reforma agrária. Denúncias, das mais variadas, têm
pontuado administrações passadas do Incra. A
ineficácia de implementação de uma reforma agrária urgente tem também maculado aquela instituição, criada para implantar a reforma agrária. Mas
esperamos que agora, sob o comando experiente,
sob o comando lúcido, sob o comando de um técnico, sob o comando de um político, de um homem
público como Milton Seligman, experiente no trato
das questões, inclusive, referentes à Justiça, possa o novo Presidente do Incra levar a instituição
pelo caminho que queremos: uma reforma agrária
implantada de forma rápida, eficiente e, principalmente, de forma pacifica.
Por fim, quero também registrar que, se de um
lado é inadmissível a violência com que a questão
dos sem terra está sendo tratada, com assassinatos,
com os crimes e com. as torturas, de outro lado também, é de fundamental importância que o Governo
não dê guarida à política das invasões, à política da
quebra da lei, à política, enfim, do fato consumado,
que, infelizmente, o Movimento dos Sem-Terra vem
procurando implantar no País.
Por conta disso mesmo, gostaria que, do meu
pronunciamento, fizesse parte também o artigo do
Dr. lves Gandra da Silva Martins, denominado 'Instituições à Deriva', que define bem de que forma o
Governo brasileiro deve buscar espelhar-se em outros governos, no sentido de reforçar o Estado de Direito e de fortalecer as instituições.
Quero encerrar este pronunciamento, Sr.
Presidente, augurando ao novo Presidente do Incra que, efetivamente, tenha respaldo político, tenha condição financeira, tenha decisão política de
implantar a reforma agrária que nós queremos, fazendo também votos de que o Ministro lris Rezende tome providências para punir os responsáveis
por mais esse ato de violência que assassinou e
- torturou aua.s pessoas no meu Estado - Pernambuco.
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Gostaria de encerrar essas palavras, solicitando a V. Exª que fizesse constar do meu pronunciamento o artigo a que fiz menção.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Folha de S.Paulo

Tendências/Debates

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do
jomal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas
tendências do pensamento contemporâneo.
INSTITUIÇÕES À DERIVA
lves Gandra da Silva Martins
Há algum tempo, pacifistas alemães contrários à movimentação de ogivas nucleares em seu tenitório colocaram-se em
frente aos quartéis para impedir a locomoção de veicules militares. Desalojados de suas posições sem violência, foram posteriormente condenados pela Justiça de seu pafs por terem perturbado a ordem, nade obstante apenas terem se sentado em frente
aos quartéis.
A condenação baseou-se no fato de que, numa democracia, lodos tem o direito de protestar, sem, porém, perturbar a ordem, o direito de ir e vir, o bem-estar e a propriedade de terceiros.
Dessa forma, preservaram os tribunais alemães, de um
lado, o direito de protesto, mas, de outro lado, a ordem, o bemestar social e as instituições.
Ao comparar o exemplo alemão com o que está ocorrendo
no Brasil, qualquer observador percebe que as instituições estão
à deriva.
Dir-se-á que a ruptura permanente dos direitos dos cidadãos e do Estado decorre da necessidade de reformas no pais, e
que só a violência, com as invasões de propriedades privadas e
públicas (terra, empresas, instituições públicas), gerando o desrespeito à lei vigente, é que poderá obrigar o governo a promover
tais reformas. sem esperar o caminho democrático e próprio das
nações civilizadas, ou seja, a ação dos representantes eleitos
pelo povo para o Parlamento e para o Executivo.
Alguns líderes de partidos políticos ou de movimentos reivindicatórios insistem em que apenas dessa forma, isto é, com
clara violação à ordem jurídica, será possível obter as reformas
que eles, lideres desses movimentos ideológicos, desejam para o
pais.
Ocorre que, em uma democracia, cabe ao povo decidir o
que deseja e eleger os seus representa.'ltes para produzir as reformas que considera ideais.
Ora, os lideres desses partidos e movimentos são exalamente aqueles que perderam as eleições passadas, com o que o
caminho natural para impor suas reformas seria elegerem-se, nas
próximas eleições, podendo então proceder tais reformas, dentro
da lei, da ordem pública e do regime democrático.
O caminho da violação e da radicalização, com ameaças
permanentes de que. se o governo que os venceu nas últimas
eleições não atender suas reivindicações. continuarão a desrespei1ar a lei. as propriedades, os poderes públicos, invadindo terras e prédios. e mantendo pessoas como reféns para suas reivindicações, à evidência, não é o caminho ideal para o fortalecimento da democracia brasileira.
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E, neste particular, o governo federal tem demonstrado fraqueza em enfrentar tais rupturas. ainda localizadas, da ordem pública, pois, em vez de exigir o rigoroso cumprimento da lei, cede
e, cedendo, estimula a que os radicais sejam cada vez mais violentos.
Estou convencido de que muitas reformas são necessárias
no pais. As reformas agrária, politica, social, administrativa, tributária devem ser à exaustão discutidas, numa sociedade pluralista
como a brasileira. Os caminhos próprios, todavia, passam pelos
representantes eleitos. Por piores que sejam - e muitos são bons
-, são aqueles que devem ser pressionados pelo povo, dentro da
ordem e da lei.
E, à nitidez, as oposições, se estão entendendo que o governo federal vai mal, devem se preparar para derrotá-lo no único
caminho que fortalece as instituições, ou seja, na eleição popular.
Se a sua proposta for melhor, e o povo dela estiver convencido,
certamente ganharão as futuras eleições.
O que não se pode é por em risco todos estes anos de luta
pela consolidação democrática devido à radicalização de reivindicações que passem pelo desrespeito à lei e à ordem constituída.
Isso porque a violência e o esgarçamento das instituições provocam reação semelhante, e nada é pior do que tal tipo de confronto, em que, de início, sabe-se qual será a grande derrotada: a democracia brasileira.
•
lves Gandra de Silva Martins. 60, advogado tributarista, é
professor emérito de Universidade Mackenzie e de Escola de Comando e Estado Maior do Exército, presidente da ~emia Internacional de Direito e Economia,e do Conselho de Estudos Jurídicos de Federação do Comércio do Estado de São Paulo.

O SR. PRE$1bENTE (Rol1aldo Cunha Lima) -

V. Exª será atendido na forma regimental.
Com a palavra o Senador Ney Suassuna, por
cessão de tempo do Sr. Senador José Roberto Arruda.
O SR NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr_ Presidente, Sr4s e Srs.
Senadores, não é de hoje que venho insistindo na
tese de que o equilíbrio financeiro do Estado não é
alcançado apenas com o corte de despesas. É certo, obtém-se também com o corte de despesas.
No entanto, muito se pode fazer do lado das
receitas. Mas quando chamo atenção para o lado
das receitas não estou pensando em novas rodadas
de aumento de alíquotas de impostos e de contribuições, muito menos em criação de novos impostos,
cujo número, de resto - todos concordam, - é excessivo.
Aliãs, o número exagerado de impostos e de
contribuições transformou o sistema tributário brasileiro em verdadeira Torre de Babel: um sistema desnecessariamente complexo, irracional, sem organicidade e cujo efeito liquido sobre os diversos setores
do sistema produtivo ninguém sabe precisar ao certo
qual é.
Quando insisto em que o Estado deve mostrar
mais empenho em arrecadar, quero referir-me ao
maior cuidado que deve ter ao cobrar aquilo que já
lhe é devido, bem como ao se desfazer de um patri-
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mónio que não lhe é útil. Isso é verdade tanto no
âmbito do Governo Federal quanto no dos governos
estaduais e municipais.
Quanto ao Governo Federal, de par com a venda das empresas estatais relacionadas no Programa
Nacional de Desestatização, muito benefício traria
ao Erário a alienação de um património imobiliário
que nenhuma relação guarda com as necessidades
da Administração.
É sabido que a União é proprietária de grande
quantidade de prédios e de terrenos, administrandoos muito mal, deixando de cobrar aluguéis, foros,
laudêmios e taxas de ocupação em valor compatível
com a realidade do mercado.
Por vezes - é forçoso reconhecer -, a União
sequer tem conhecimento da existência de imóveis
de sua propriedade. Vale ressaltar que a Secretaria
do Património da União estima o valor dos imóveis
da União, passíveis de serem alienados, em tomo
de R$130 bilhões!
Outra fonte importantrssima para o aumento
das receitas da União são os impostos a ela devidos
que, já se tendo esgotadas todas as etapas de cobrança administrativa, são inscritos na dívida ativa
da União, para execução judicial.
A desorganização e a ineficiência do Governo
para recuperar esses créditos é tanta, que nem sequer se sabe qual é o montante da dívida ativa, certamente reflexo do descaso dos últimos governos
para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e, em última análise, da insensibilidade para com a
urgência de ações enérgicas visando ao seu recebimento.
Porém, alguns estimam que o total da dívida
ativa da União - que, apesar do nome, não representa uma dívida da União, senão uma dívida para
com a União, isto é, créditos devidos à União - está
situado em tomo de dezenas de bilhões de reais.
Embora se admita que parte dessas dívidas
para com a União jamais será recuperada - seja
porque já prescreveu após cinco anos, seja porque o
devedor já t~ve tempo suficiente para camuflar ou
para dilapidar seu património -, o fato é que um reforço considerável ao caixa do Governo poderia ser
conseguido mediante novas alternativas com vistas
ao recebimento dessa considerável fortuna.
Em 1993, quando o quadro da Procuradoria
contava com apenas 100 procuradores, a arrecadação da dívida ativa foi de R$33 milhões.
Já no ano seguinte, 1994, com a posse de 300
novos procuradores, a arrecadação salta para
R$105 milhões.

Em 1995, novo aumento da arrecadação:
R$:39(J milhões. Ano_()_ª~sa_do:_fl_.$§.38 rnJIMes~ Isso
mostra que está sendo eficiente a reestruturação
que lá está ocorrendo.
Todavia, mesmo esses resul:ados melhores ao
longo do ano representam apenas uma pequena
parte do estoque da dívida ativa.
Devo dizer que nem mesmo a solução encontrada pelo Governo, que, ao edita.r a Medida Provisória n2 1.522/96, com o objetivo de reduzir gastos
com pessoal, não obstante, determinou a contrata~
ção de mais seiscentos procuradores, alguns já remanejados para outras áreas da Administração Pública que não a Procuradoria da Fazenda, afigura-se
como eficaz.
Pergunta-se: que outras medidas de caráter legal e administrativo poderiam ser tomadas para melhorar a liquidação da dívida ativa? Gostaria de
anunciar algumas delas.
Em primeiro lugar, novos procedimentos poderiam ser adotados para a penhora de bens, como,
por um lado, a penhora do estabelecimento devedor
e, por outro lado, a penhora do faturamento.
Na primeira modalidade, o juiz nomeia um depositário- administrador para intervir na empresa. A
partir das informações administrativas e contábeis
obtidas, o depositário-administrador elabora um planejamento para que a empresa, dentro de sua realidade administrativo-financeira, pague o que deve ao
fisco estadual ou federal, dependendo do caso.
Na segunda modalidade, uma parte do faturamento da empresa, normalmente 20%, é destinada
ao pagamento dos débitos fiscais.
Observe-se que tais procedimentos resultaram
em êxito na arrecadação da Dívida Ativa do ICMS
pelo Estado de São Paulo, cujo montante evoluiu de
R$237 milhões para R$320 milhões, de janeiro a novembro de 1995, comparado com o mesmo período
de 1996.
Em segundo lugar, dever-se-ia insistir na moralização do serviço público, assegurando-se o acompanhamento do trabalho dos funcionários, tanto do
Executivo quanto do Judiciário, por meio de relatórios mensais de atividades, além de cobrar-lhes
maior assiduidade e produtividade.
Em terceiro lugar, dever-se-ia consolidar e simplificar a legislação fiscal. Ao invés de se mudar a legislação a cada ano - como tem sido praxe nos últimos 30 anos -, seria mister simplificá-la e, em seguida, consolidá-la em textos de ampla divulgação.
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Esta padronização evitaria problemas de interpretação e, conseqüentemente, contestações judiciais, além de reduzir os custos operacionais da Receita Federal e de melhorar as condições de fiscalização.
Em quarto lugar, é necessário aperfeiçoar medida cautelar fiscal. Apesar de existir há cinco anos a
lei da ação cautelar fiscal, ela só foi aplicada trinta
vezes, uma delas tomando indisponíveis os bens do
empresário Paulo César Farias, o PC, mesmo após
a sua morte.
O excesso de exigências legais dificulta a aplicação dessa medida, de extrema importância para
garantir a cobrança dos imposto sonegados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de dizer que não se pode indefinidamente propor a
cobrança de novos impostos, como a CPMF, nem a
continuidade de acertos orçamentários excepcionais,
como é o caso do Fundo Fiscal de Emergência,
sempre apresentando a justificativa de que não há
outra forma de financiar gastos prioritários ou de que
não há outra maneira de salvaguardar a saúde financeira da União.
Ora, qualquer análise, mesmo descuidada, sobre o património da União e sobre seus créditos a
receber ;ndica que muito dinheiro poderia ser arrecadado caso o Governo Federal começasse a tratar
com mais cuidado o que lhe pertence.
A realidade tem sido enfática ao mostrar que o
modelo atualmente adotado não serve mais, está esgotado e precisa ser substituído.
Decorre já um ano desde que tratamos deste
assunto pela primeira vez. À primeira vista, parecia
que havíamos sensibilizado verdadeiramente o Executivo.
Indicativo dessa impressão foi a imediata constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar, ainda em fevereiro de 1996, para encaminhar as providências necessárias à recuperação desses créditos.
Superado o impacto inicial, nada foi concretizado.
Como é do conhecimento geral, a falta de recursos com que s: debate o Governo é um fato inquestionável e constante na história do País.
Faltam recursos para tocar a máquina administrativa, principalmente em setores de grande importância para a população, como saúde, educação, segurança, transporte etc.
Não obstante o quadro caótico das contas públicas, há recursos em dívidas que o Governo tem
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para receber e que estão parados por falta de quem
promova a sua cObrança.
36 - Em pronunciamento desta tribuna, mostrei
que os débitos para com o Governo montavam a
mais de R$300 bilhões, se zelosa e rapidamente cobrados, minorariam consideravelmente as difiCuldades financeiras em que se debate a Administração
Pública.
Por todo o exposto, é que apresento na tarde
de hoje projeto de lei de minha autoria propondo a
terceirização da cobrança desses débitos, a exemplo
do que acontece em países tão diferentes entre si
·como Estados Unidos e Argentina, com o credenciamenta de escritórios de advocacia e de advogados
especializados para promoverem o recebimento dessa gigantesca dívida, mediante remuneração correspondente a um percentual sobre os valores efetivamente cobrados.
38 - Segundo estabelece o meu projeto de lei,
cada escritório ou profissional credenciado ficaria
encarregado da cobrança de lotes de até cem débitos, tomando a cobrança mais ágil e eficiente, ao
contrário do que ocorre atualmente com milhares de
dívidas que se amontoam nos armários e estantes
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em todo
o território nacional.
39 - O credenciarnento, a fiscalização e o controle serão feitos pelo referido órgão público, porque
legalmente compete a ele a cobrança dos débitos
originados de tributos e do FGTS, competência ora
estendida a qualquer dívida para com a União.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Cunha Uma} Tem a palavra a Senadora Benedita da Silva, por
cessão de tempo do Senador Ronaldo Cunha Uma,
que eventualmente responde pela Presidência.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO-PTRJ. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senador Ronaldo Cunha Uma por possibilitar que eu ocupe a tribuna nesta tarde.
O Presidente da República editou, no último
sábado, decreto autorizando a realização de assembléias dos acionistas de Fumas Centrais Elétricas
S.A. e da Nuclen EngenhariaS/A, ambas controladas pela Eletrobrás e com sede no Rio de Janeiro,
com o intuito de promover a cisão de área nuclear
de Fumas e conseqüente incorporação do património correspondente à Nuclen.
Como representante do Estado do Rio de Janeiro estou acompanhando atentamente o desenrolar dos fatos que levaram a essa decisão governa-
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mental, e venho, neste momento, expressar minha
opinião em relação a todo esse processo que envolve não só a questão nuclear no Brasil, mas também
a política energética, particularmente aquele referente ao setor elétrico.
Tenho ouvido todos os segmentos envolvidos
com essas questões, desde os representantes dos
trabalhadores do setor elétrico, dos técnicos da área
nuclear, especialistas da área acadêmica e autoridades governamentais.
Após uma profunda avaliação, a partir dessas
opiniões, dos dados físicos colocados e da política
que vem sendo praticada pelo Governo Federal no
setor de energia elétrica, cabe-me apontar para esta
Casa e para a sociedade brasileira minhas principais
preocupações e constatações.
Primeiramente, cabe ressaltar que a reformulação empresarial ora em curso se insere, necessariamente, no contexto mais geral da política energética
e, mais particularmente, dentro das mudanças estruturais que o Governo Federal vem promovendo no
setor de energia elétrica, que inclui fundamentalmente a privatização de empresas públicas que integram
esse setor de vital importância para o Brasil.
Se por um lado não podemos ter a ilusão de
que mudanças no setor energético não são necessárias, por outro lado não podemos, absolutamente,
concordar que essas mudanças se imponham apenas pela força do atendimento de condições inerentes ao modelo econômico adotado pelo Governo Federal, modelo este contrário, na minha visão, aos interesses da maioria do povo brasileiro.
Se mudanças devem ser realizadas no setor
elétrico, que sejam justificadas pela importância desse setor para a sociedade, representada pela absoluta necessidade da energia elétrica como fator de
elevação do nível de qualidade de vida do brasileiro
e como vetor, insubstituível, voltado para a promoção do crescimento econômico, e não pela pura motivação de geração de receitas para cobrir déficit das
contas públicas e alimentar a sede do capital internacional especulativo por ativos valiosos pertencentes à Nação.
Se o Governo Federal quer mesmo promover a
verdadeira reformulação do Estado, levando-o a deixar de ser elemento de espoliação política das oligarquias, como ficou demonstrado pelo fato recente
dos precatórios, e transformá-lo em agente controlado pelo Congresso Nacional e pela sociedade, voltado para a defesa da cidadania e promoção do bemestar da população, então os critérios de reformula-
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ção do setor elétrico não deveriam ter como ponto
básico de partida a privatização.
Neste sentido, como Senadora de um Estado
que importa quase 70% da energia elétrica que consome, aponto legitimamente que a garantia do suprimento futuro de energia elétrica para o povo do meu
Estado e para todo o centro-sul brasileiro não pode
ficar dependente de um setor elétrico privatizado,
que se autocontrolaria pelas leis de mercado.
Eu pergunto: que agentes irão garantir os investimentos necessários à expansão da oferta de
energia elétrica para a região, que concentra 70 milhões de consumidores? Que agentes e de que forma estes poderão assegurar a redução da dependência energética do Estado do Rio de Janeiro?
Certamente não posso me permitir aguardar
passiva que essas perguntas sejam respondidas e
que, se respondidas, não venham a satisfazer a gravidade da atual situação, haja vista a seqüência de
blecautes e o reconhecimento público por parte de
autoridades do setor elétrico quanto à sensibilidade
desta situação, que aponta para riscos crescentes
de déficit no abastecimento de energia elétrica.
Mesmo lideranças do setor empresarial ligado
aos grandes empreendimentos hidroelétricos questionam a capacidade do modelo proposto pelo Governo Federal em dar as respostas necessárias que
propiciem os investimentos privados.
No passado, durante o regime militar, as empresas públicas do setor elétrico já funcionaram
como bancos voltados para a captação de recursos
externos, funcionaram como área de influência de
grandes empreiteiras que ainda as utilizam para viabilizar seus interesses e são ainda objeto de clientelismo partidário por parte de maus políticos, que buscam e conseguem r:olocar apadrinhados nessas empresas.
Certamente essas práticas deletérias, realizadas ao longo de décadas e ainda nos dias de hoje,
cooperaram para que essas empresas perdessem
seu dinamismo inicial e a capacidade de se adaptarem à nova conjuntura econômica que se apresentou.
Acredito firmemente que, se essas empresas
fossem remodeladas, esses vícios históricos fossem
firmemente combatidos e a sua gestão se tomasse
verdadeiramente transparente, sob o controle social,
essas estariam plenamente capazes de cumprir papel relevante na construção do parque gerador necessário para a continuidade do crescimento económico.
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É certo que o Estado brasileiro, em conseqüência de equívocos de três sucessivos governos civis,
perdeu sua capacidade de investir e de acumular
poupança interna.
Dentro do quadro de demanda por energia e
da capacidade do Estado em atendê-la, o setor privado deve ser acionado para participar dos novos investimentos em fontes de geração de energia elétrica. Mas devo advertir que uma saudável participação do setor privado não significa que o Estado esteja desobrigado de cumprir suas atribuições constitucionais de garantir o suprimento de energia elétrica a
preços acessíveis para o povo brasileiro.
O Estado não está autorizado a abrir mão de
seu papel fiscalizador e regulador dos serviços de
eletricidade e mesmo o de financiador da expansão
da oferta de energia elétrica Nem mesmo é aceitável que ao Estado reste somente o papel de subsidiar a iniciativa privada, como sugerem algumas lideranças empresariais do setor, -que não aceitam arcar
com os riscos ambientais e sociais dos novos empreendimentos e pretendem legá-los ao Estado, ficando somente com a lucratividade dos projetos.
Portanto, quero apontar para esta Casa a absoluta necessidade de avaliarmos com profundidade
as transformações previstas e em andamento no setor elétrico brasileiro. Na qualidade de representante
das diversas regiões do nosso País, propormos os
ajustes que se façam necessários de modo a assegurar o abastecimento de energia elétrica, hoje e no
futuro, que não seja a mera privatização de empresas públicas e a transferência de patrimônio já amortizado para a iniciativa privada.
No que. tange ao setor nuclear, dedico atenção
especial ao segmento por dois motivos: primeiramente, as usinas nucleares localizam-se no Município de Angra dos Reis, governado pelo Partido dos
Trabalhadores e localizado no Estado que represento nesta Casa; em segundo lugar, porque tenho
defendido que o Brasil utilize a tecnologia nuclear
como instrumento estratégico para a sua autonomia
energética, científica e tecnológica.
Nesse sentido, coloco sob inteira responsabilidade do Governo Federal, em particular do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que autorizou a
mudança empresarial em questão, a efetivação das
ações que tomem essa operação viável, sob o ponto
de vista da sustentabilidade econômico-financeira
desse setor de grande importância estratégica para
o País.
Temos a oportunidade agora de demonstrar
que uma empresa pública gerenciada com respon-
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sabilidade e transparência pode dar resultados para
a sociedade. Portanto, independente do julgamento
critico que faço do processo ora em curso, seja garantida a preservação do patrimônio técnico-científico constituído pelos empregados das empresas envolvidas e os investimentos de curto, médio e longo
prazos, para a concretização das unidades nucleares e a operação competente e segura da usina de
Angra I.
Em conjunto com o nosso Prefeito de Angra
dos Reis, José Marcos Castilho, estaremos atentos
na fiscalização das atividades nucleares no nosso
Estado e exigimos a total transparência das decisões e a observância dos preceitos legais que as regulamentam e resguardam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. {Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, bons ventos
estão soprando a favor do BrasiL A semana passada
foi rica em fatos positivos, a começar pelo sucesso
do levantamento dos bônus brasileiros no mercado
internacional, que não é o mercado guiado por simpatias ou generosidades. Ganhamos um diploma de
credibilidade que surpreendeu a frieza profissional
dos analistas mais exigentes do mercado novaiorquino. A procura foi seis vezes maior que o volume
ofertado, no valor de US$3 bilhões.
Outra boa surpresa foi o anunciado choque de
investimentos que vamos receber de vários países
no setor automotivo. Vinte e cinco novas indústrias
de tratares, caminhões, automóveis e motocicletas
vão assegurar investimentos globais de US$21 bilhões, gerando 19 mil empregos diretos fora do eixo
Rio-São Paulo.
É mais do que evidente que a comunidade financeira internacional está apostando no futuro das
estabilidade e das reformas, e que esses capitais
querem madrugar no ambiente otimista que as novas realidades brasileiras estão construindo. Estamos nos transformando em um acampamento dinâmico de novas oportunidades na agricultura, na in-
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dústria e nos serviços, e o mundo está vendo isso
com grande interesse.
Entendo, Sr"s e Srs. Senadores, que esse otimismo que vem de fora traz com ele uma enorme
carga de responsabilidades para o Governo e o Congresso, que devem corresponder às expectativas
dos investimento internacionais. Se somos vistos
como potencialmente grandes, não podemos reagir
como pequenos aos olhos do mundo, neste momento crucial de transição em que estamos deixando
para trás os complexos de País subdesenvolvido.
Se o Executivo e o Legislativo têm como objetivo convergente a construção de uma sociedade
mais próspera e mais confiante no futuro, com a supressão gradual das manchas da explosão social,
cabe aos políticos, particularmente, a responsabilidade de viabilizar as reformas administrativa e da
Previdência, que continuam rateando sob o império
de polêmicas nem sempre explicáveis para o opinião
pública. E cabe ao Governo retomar, daqui por diante, o espírito dos grandes empreendimentos de infraestrutura económica e social.
A confiança internacional no nosso futuro tem
dois lados, no meu entender. O lado explícito que o
que está claro na atual onda de investimentos, no
sucesso de lançamento dos bônus, nas expectativas
amplarn~nte favoráveis da privatização da Banda 8
da telefonia. O outro lado disso tudo é a dívida da
contrapartida dos investimentos locais e das leis que
vão desemperrar as estruturas do Estado.

É neste contexto que vejo a importância das
reformas do Estado e da Previdência. O desafio que
deve falar mais de perto aos brios e aos ideais dos
políticos é o desafio de vencer interesses pessoais
ou de grupos e dar um basta a essa via crucis da
Reforma Administrativa. É um jogo político inexplicável e cansativo em que a defesa de privilégios - o
caso dos supersalários- vem sendo colocada acima
dos interesses nacionais. Os mais de 5 mil de municípios brasileiros estão no desespero porque não podem
investir em saúde, educação e emprego, reféns que
são de folhas salariais que em muitos casos consomem toda a renda gerada pela arrecadação local.
Da parte do Governo, cumpre reconhecer que
ele começa a romper a sua timidez. Nesse sentido,
uma boa notícia é a decisão do Ministro Eliseu Padilha de retomar a iniciativa no setor de transportes.
Apesar dos poucos dias no exercício do cargo, o Ministro já revela um estilo próprio de trabalho que é
digno das melhores esperanças. Afirmou que não
será um burocrata de gabinete, e que vai percorrer o
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País para verificar as obras que estão paradas e saber por que estão paradas.
Nessa quinta-feira, S. Ex" estará em Santa Catarina para assinar contratos de obras prioritárias na
BR-101, e a partir daí vai cumprir um intenso programa de 120 dias, por todo o Pafs. Seguindo orientação pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro vai cumprir um intenso programa de
estímulo a novas concessões, privatização e descentralização. O apelo que faço desta tribuna é que
S. Ex" inclua entre suas preocupações a duplicação
da rodovia Goiânia-São Paulo, cujo projeto de engenharia, ainda para este ano, é compromisso transmitido a mim pelo Presidente da República.
Nos últimos dias, há outros fatos que justificam
a atmosfera de otimismo que vem sendo criada em
relação ao nosso futuro. Mal começaram a ser vistos
os sinais da privatização na área da telefonia, e a
imprensa já registra quedas expressivas nas especulações do mercado paralelo de linhas telefónicas.
Definida a privatização da Banda B no Centro-Oeste,
anuncia-se a criação de 50 mil linhas celulares na
região do Distrito Federai e a redução das tarifas, o
que vai democratizar o acesso às populações de
renda mais baixa. Outro fato importante foi a decisão
já formalizada pelo Presidente da República de extinguir a Cerne, o INAN e a Sunab, com efeitos positivos para o enxugamento do Estado e o fortalecimento dos municípios.
Como representante de Goiás nesta Casa, estou de ânimo renovado. Não é um sonho, mas uma
expectativa baseada na realidade, a esperança de
que seremos em breve o mais importante pólo têxtil
do país, graças à nossa tradição algodoeira e à instalação da Vicunha em Anápolis, para onde será
transferido o escritório nacional do grupo. Outro fato
auspicioso é a presença da Mitsubishi em Catalão,
ao lado de outras seis montadoras que vão instalarse em outras áreas do Estado, para produzir tratares, motos, empilhadeiras e caminhonetes.
O Governador Maguito Vilela está com a verdade quando afirma que Goiás é o novo eixo industrial que está sendo descoberto pelos capitais internacionais. Apesar da concentração histórica dos
grandes investimentos no Centro-Sul, temos tido talento e disposição para efetivar grandes mudanças
de escala na agricultura e na indústria, e o resultado
é que alcançamos a posição privilegiada de nona
economia regional, enquanto trabalhamos para atingir o quinto lugar, nos próximos cinco anos.
Encerro minhas palavras munido da esperança
de que o Senado consiga agilizar a aprovação da re-

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

forma da Previdência, e que a Câmara dos Deputados responda rapidamente aos anseios da Nação,
que está cansada de acompanhar a tramitação sinuosa da Reforma Administrativa. Para alcançar os
níveis de desenvolvimento tão sonhados, e que os
fatos mostram que já não estão distantes, não podemos. fugir dos deveres de colocar a casa em ordem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco-PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha
Lima; Srªs e Srs. Senadores, reflito hoje sobre a proposição do Senador Beni Veras - Relator da proposta de reforma da Previdência - no que diz respeito a
um aspecto bastante relevante e inovador.
Trata-se de proposição sugerida pelo economista Raul Veloso de constituir um fundo, para assegurar que a Previdência disponha de meios para financiar o pagamento dos inativos, dos aposentados.
Somente hoje, quando o Senador Beni Veras
apresentou o relatório, tivemos uma noção mais clara da sua proposta relacionada a esse tema.
Não vou, nesta oportunidade, fazer uma análise de toda a proposta que modifica o sistema de
previdência social, estabelece normas de transição e
dá outras providências, porque ela deverá merecer
atenta análise de todos nós Senadores.
0.1ero apenas tratar deste assunto, que é de
alguma iorma inovador.
Leio trechos das propostas contidas no art. 22:
"Ficam incluídos os seguintes artigos
nas Disposições Constitucionais Gerais:
Art. 247. Os benefícios mantidos pelo
Regime Geral de Previdência Social a qualquer título, ainda que à conta do Tesouro
Nacional, obedecerão ao disposto no art. 37,
inciso XI, e no art. 201, § 4º.
Art. 248. Lei complementar disporá sobre as normas gerais para concessão e manutenção de aposentadoria e pensão decorrentes do exercício de mandato eletivo, observado o disposto no art. 40. •
Seguem os dois artigos que correspondem ao
cerne do que quero comentar:
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"Art. 249. Com o objetivo de assegurar
recursos para o pagamento das aposentadorias e pensões concedidas aos seus respectivos servidores e dependentes de servidores, em adição aos recursos de seus respectivos Tesouros, a União, os Estados, o
Distrito Federai e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pela contribuição do servidor e por bens, direitos e ativos
de qualquer natureza, mediante lei específica que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos."
Já o art. 250 diz:
"Art. 250. Com o objetivo de assegurar
recursos para o pagamento das benefícios
concedidos pelo regime geral de previdência
social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundos
integrados por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante lei específica
que disporá sobre a natureza e a administração desse fundo."
Ora, temos, então, a possibilidade de constituir
fundos integrados pela contribuição de servidores e
por bens, direitos e ativos de qualquer natureza para
o pagamento de aposentadorias e pensões aos servidores, e também fundos integrados por bens, direitos e ativos de qualquer natureza para assegurar recursos para o pagamento de benefícios concedidos
pelo regime gerai de previdência, ou seja, àqueles
que estão no regime do INSS.
Tenho pensado bastante, Sr. Presidente, sobre
a constituição desses fundos.
A propósito, estudei a possibilidade de constituirmos o Fundo Brasil de Cidadania, para assegurar
recursos para que todos os 158 milhões de brasileiros tenham direito a receber uma renda de cidadania.
Aliás, Senador Pedro Simon, essa proposição
nasceu há bastante tempo. Passarei às mãos de V.
EJcl! um dos escritos de Thomas Paine, que, em
1795, escreveu esse ensaio de aproximadamente
vinte páginas, explicando seu plano de criar um fundo nacional do qual se pagaria a todo cidadão, quando chegasse à idade de 21 anos, a soma de 15 libras esterlinas, como uma compensação parcial
pelo direito que lhe foi retirado quando naquela sociedade se instituiu a propriedade privada. Pagaria
também a soma de 10 libras por ano, ao longo da
vida, a toda pessoa quando atingisse 50 anos, ou
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seja, para todos os cidadãos à medida que atingissem 50 anos de idade.
Ele, que foi um dos maiores ideólogos - se não
o maior - da Revolução Americana e Francesa, escreveu isso para o parlamento francês, há 202 anos.
Eis o nascedouro do direito a uma renda de cidadania para cada pessoa.
Ora, outro dia, o Governo exibiu um cheque de
R$ 3 bilhões e 199 milhões, dizendo: 'eis aqui o cheque decorrente da venda da Companhia Vale do Rio
Doce'. Foi depositado no BNDES um cheque que
representava o direito de todos os 158 milhões de
brasileiros. Todos, teoricamente, temos a propriedade daquele cheque.
O recurso vai para o BNDES.
Está ali depositado há pouco mais de um mês.
O Governo vai usar parte daquele cheque que pertence a todos nós -, ou seja, 50% de seu valor para- diz o Governo - abater parte da dívida. Os
outros 50% vão para o BNDES para garantir a distribuição de créditos para empresários realizarem investimentos que o banco considerar prioritários. Obviamente, seriam iniciativas de empresários que teriam que retornar ao fundo.
Surge, todavia, uma outra idéia, neste momento: a de que parte dos recursos advindes das privatizações fossem para um fundo, um fundo destinado
agora a pagar os inativos.
Fico pensando como o Senador Beni Veras
tem o sentido de procurar a eqüidade entre todos os
brasileiros. Temos um pouco de problemas. S. Exª
hoje ressaltou que os servidores públicos têm direito
de aposentadoria muito diferente da dos servidores
do sistema privado e quer conseguir maior eqüidade.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Senador Eduardo Suplicy, lamento interromper o discurso de V. Ex", para avisar que a sessão iniciou-se
às 14 horas e 31 minutos e, regimentalmente, o prazo se esgota às 18 horas e 30 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concluindo, Sr.
Presidente, quero registrar esta preocupação. Tenho
procurado desenvolver a idéia de que seria interessante caminharmos na direção de criarmos um fundo que, com recursos de todos os brasileiros, viesse
a tratar todos os brasileiros igualmente, criando um
dividendo de cidadania, uma renda a que todos os
brasileiros tivessem o direito de usufruir pelo fato de
partilharem da Nação brasileira, pelo direito de estarem partilhando da riqueza de nossa Nação.
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No Alasca, vi um exemplo muito próximo daquele que poderia ser considerado ideal. Temos proposições na direção de fazer com que todas as pessoas partilhem de um mínimo de renda.
Para não me estender, falarei outro dia de um
projeto de lei recém-apresentado na Argentina, pela
Deputada Elisa Carca e por sua companheira, Efisa
Carrid, ambas Deputadas de La Nacion, na Argentina, propondo a criação de um Fondo dei lngreso
Ciudadano de la Nifiez e de uma renda de cidadania para todas as crianças, desde o nascimento até
os 18 anos, de 60 pesos por mês, como direito à cidadania. Algo próximo ao direito à renda mínima que
criamos no Brasil e que lá o fazem, de uma maneira
universal, para todas as crianças.
São propostas, portanto, que guardam relação
entre si, sendo interessante notar que na América
Latina esse pensamento ganha força Fica, pois, a
minha reflexão para que o debate possa continuar
posteriormente, até porque o tempo da sessão está
esgotado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Agradeço a colaboração de V. Exª.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Odacir
Sbares enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
f,_ Ex's. serãc· atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Pres!tien•~-. :.·~~
""·- ·~ .,, ·::Jres, o Brasil está,
sem dúvida <.:..~, . Jrna, c<.anenao inúmeros bons frutos
decorrentes das reformas económicas em curso e
da abertura de suas fronteiras ao comércio internacional. É ocioso enumerar essas vantagens, mas
peço licença para mencionar apenas duas das principais: a estabilidade da moeda e a queda dos preços de bens e serviços a patamares mais razoáveis.
Entretanto, há os subprodutos nocivos dessas
mudanças, para os quais devemos estar atentos,
sob pena de condenarmos uma parcela significatiV'l
da população à exclusão e à miséria. E uma sociedade na qual uma parte dos indivíduos não tem
acesso às condições mínimas necessárias a uma
vida digna não pode pretender ser uma sociedade
desenvolvida.
Quero referir-me particularmente à questão do
desemprego, um fenômeno, hoje, de proporções
mundiais. Esse terrível flagelo social, que começou a
se manifestar também nos países desenvolvidos nos
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últimos quinze anos, já atinge, no Planeta, perto de
um bilhão de pessoas, quase uma China inteira. A
Argentina tem desempregados cerca de vinte por
cento da sua população economicamente ativa e a
Espanha, que hoje tem uma taxa estimada em cerca
de vinte e dois por cento, já andou por volta dos trinta por cento, apenas para citar dois casos mais agudos.
O desemprego tomou-se a preocupação principal dos brasileiros, segundo uma pesquisa feita no
ano passado pela Toledo & Associados para a revista lstoÉ. A pesquisa concluiu que quarenta e um por
cento dos brasileiros têm o desemprego como o
principal problema a cuja solução o Governo Federal
deveria se dedicar, seguido, de longe, pelo controle
da inflação e a reforma agrária, com doze por cento
cada um. Tem-se aí um dado seguro sobre a extensão do incômodo que esse problema representa
hoje na vida nacional.
Os números demonstram que essas preocupações não são infundadas. Nossa população economicamente ativa cresceu de sessenta e dois milhões
e meio, em 1986, para setenta e cinco milhões e setecentos mil, em 1996, numa taxa superior a vinte
por cento. Nesse mesmo período, o número de empregados com carteiras assinadas aumentou apenas
nove por cento. Acresça-se a isso o fato de que cerca de um milhão e seiscentos mil jovens ingressam
a cada ano no mercado de trabalho e temos aí os
elementos que fundamentam os temores dos brasileiros.
A quantidade de desempregados é número sobre o qual há controvérsia, devido às diferenças entre os métodos utilizados nesses cálculos no Brasil.
Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), órgão governamental, de metodologia mais
conservadora, a taxa média de desemprego aberto
em 1996 foi de cinco vírgula quarenta e dois por
cento, o quarto resultado mais alto desde 1983,
quando esse indicador começou a ser estimado.
Com isso, cerca de novecentas e trinta e oito
mil pessoas estavam desempregadas ou procurando
trabalho nas seis principais regiões metropolitanas
do País, praças em que o lbge faz a sua pesquisa.
Se aplicarmos esse número à população economicamente ativa, teremos cerca de quatro milhões e cem
mil desempregados em todo o País.
Já o Departamento lntersindical de Estatísticas
e Estudos Sócio-Económicos (DIEESE) tem números maiores. Com uma metodologia que abrange
também o desemprego oculto e o desalento, ou seja,
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o caso das pessoas que suspenderam a busca de
emprego nos últimos trinta dias pelas dificuldades do
mercado de trabalho, o Dieese faz sua pesquisa em
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e
. no Distrito Federal. A média encontrada em 1996 ficou em tomo de quatorze por cento. Aplicado à população economicamente ativa, esse percentual fornece- o número de dez milhões e meio de trabalhadores desempregados.
Essas taxas não chegam a ser consideradas
alarmantes pelos economistas em vista das de outros países, mas elas certamente são desesperadoras para os brasileiros que as compõem, ainda mais
quando se sabe que, na Grande São Paulo, vinte e
quatro e meio por cento dos desempregados haviam
perdido seu emprego há mais de um ano, segundo
dados do Dieese. A pesquisa da Toledo & Associados, feita no ano passado, apontava um tempo médio de desemprego entre sete e oito meses, o que
vai muito além da cobertura do seguro-desemprego.
- -- Além disso, há outros aspectos importantes a
serem considerados no quadro do desemprego no
País. Ele aumentou entre os homens, a uma taxa de
quase quarenta e sete por cento, entre 1990 e 1995.
Cresceu, também, particularmente entre os indivíduos entre vinte e cinco e trinta e nove anos de idade, entre os que têm experiência anterior de trabalho
e entre os chefes de domicílio, ou seja, a chamada
força de trabalho primária, segundo o Dieese. O grave é que estão sendo desempregadas as pessoas
na idade mais produtiva e as que têm maiores responsabilidades na manutenção familiar.
Outra informação importante é que está mudando a oferta de emprego segundo os setores da
economia. Enquanto ela encolhe no setor industrial,
cresce nos setores de serviços e no -comércio. A indústria fornecia vinte e três por cento dos empregos
em 1983, segundo o IBGE. Passou para dezoito por
cento no ano passado. A participação do setor de
serviços cresceu de quarenta e sete para cinqüenta
e dois por cento e a do comércio de treze para quinze por cento.
A destruição de postos de trabalho na indústria
se deve, principalmente, às mudanças tecnológicas
e organizacionais nas empresas, de natureza defensiva, praticadas em face da concorrência externa,
criada pela abertura do mercado nacional a produtos
estrangeiros.
Mas não são apenas os trabalhadores urbanos
que sofrem com o quadro atual. No campo também
há desemprego, como, por exemplo, em Pemambu-
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co, nas áreas de plantio de cana-de-açúcar, onde
cerca de setenta mil postos de trabalho desapareceram entre os anos oitenta e 1995. Em Goiás, enquanto a produção agrícola cresceu trinta e cinco
por cento em cinco anos, o desemprego aumentou
em quase quarenta por cento.
Outro aspecto grave do problema está na precarização do emprego e na queda dos rendimentos.
Partindo-se de um índice cem, na média de 1985, o
total de rendimentos de todos os ocupados chegou a
cinqüenta e cinco vírgula dois em dezembro de
1995, uma queda de quarenta e quatro vírgula oito
por cento. Nessa mesma década, o valor real dos
salários caiu em quase cinqüenta por cento, segundo dados apresentados por Pedro Paulo Martone
Branco, da Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE), de São Paulo.
Preocupante é, também, a decadência na qualidade dos empregos nesta úHima década. Cresceram o trabalho assalariado sem carteira assinada e
outras formas de ocupação extremamente precárias,
com baixos rendimentos e aHíssima rotatividade, decorrentes da baixa qualificação exigida.
Apenas para dar uma idéia dessa sitUação, somente quarenta e sete por cento da população ocupada trabalham com carteira assinada, perto de vinte e cinco po1 cento estão empregados sem contrato
de trabalho e quase um quarto trabalham por conta
própria, segundo dados do lbge.
Cabe indagar, Sr. Presidente, Sr"s Senadoras,
Srs. Senadores, quais são as causas do desemprego no Brasil. Além do pequeno crescimento econômico, unanimidade entre os economistas, para Martone Branco, a política de juros internos aHos, a persistência da sobrevalorização cambial e a abertura
do mercado estão entre os principais responsáveis
pelo aumento do desemprego, tão importantes quanto as novas tecnologias, a globalização e a reestruturação produtiva.
André Urani, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e da Associação Brasileira de Estudos do
Trabalho, concorda e afirma que o que força a manutenção da taxa de juros em patamares elevados e
a sobrevalorização do câmbio é a dificuldade de se
realizar um ajuste fiscal mais profundo. Com isso, reduzem-se a lucratividade e, por conseguinte, os empregos.
Mas ele acrescenta ainda outras causas, além
das mencionadas por Martone Branco: a estabilização da moeda e a automação, que reduzem empregos no setor bancário; a privatização, que enxuga o
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quadro de pessoal das estatais privatizadas, e a reforma administrativa, que está tirando muitos funcionários do setor público.
Em vez de esperar pelo aumento do crescimento econômico e de novos investimentos, que já
estão a caminho, parece urgente, portanto, Sr. .Presidente, buscar soluções para esse problema, sem sacrificar, contudo, as bases de sustentação do Plano
Real.
Algumas já estão sendo alvitradas pelos especialistas na matéria. Na opinião de André Urani, por
exemplo, a articulação entre seguro-desemprego, o
retreinamento e aperfeiçoamento da estrutura de intermediação de mão-de-obra podem constituir uma
boa resposta ao desemprego.
O seguro garante a sobrevivência enquanto o
desempregado, cuja especialização não é mais demandada, pode ser retreinado. Terminada essa etapa, o Sistema Nacional de Emprego (SINE), desde
que convenientemente aperfeiçoado, pode ajudar na
recolocação do trabalhador no mercado de trabalho.
Urani lembra, também, que no caso do desempregado que deseja se transformar em microempresário o que é um caminho natuml para muitos deles
é fundamental, além do seguro-de~o:emprego e do retreinamento, fornecer crédito e assistência técnica.
Esse é um setor, aliás, em que o Governo
pode realizar um outro tipo de intervenção. Descapitalizadas, a pequena e a microempresa enfrentam o
fantasma da inadimplência, em razão do aumento
das taxas de juros. Cerca de quatrocentas mil empresas de sete a oito por cento delas devem aos
bancos um montante estimado em sete bilhões de
reais.
Responsáveis, segundo o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
por quarenta e dois por cento da massa salarial e
por cerca de sessenta por cento dos empregos oferecidos no País, essas empresas não conseguem dinheiro novo que impulsione seus negócios para frente, elemento vital no combate ao desemprego. A renegociação dessas dívidas, apoiada pelo Governo
Federal, deve ser, certamente, uma boa saída para
o problema.
Urani sugere, ainda, outras medidas, como, por
exemplo, a diminuição da rotatividade no emprego,
com maior preparação dos trabalhadores, no intuito
de aumentar a eficiência e a produtividade. Propõe,
também, a redução e a flexibilização da jornada de
trabalho.
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A flexibilização da jornada, em sua oprmao,
pode vir acompanhada da flexibilização dos encargos, conforme a proposta feita na França, pelo exPrimeiro-Ministro Michel Rocard. Estes cresceriam
junto com a jornada, sem limites. A partir de um certo ponto, acaba se tomando mais vantajoso contratar dois trabalhadores em vez de um só.
O incentivo à escolaridade, por meio de programas de renda mínima, como os já experimentados
no Distrito Federal, Campinas, Ribeirão Preto, Volta
Redonda e Petrópolis, pode ser outro mecanismo de
retardamento da entrada dos jovens no mercado de
trabalho, na opinião de Urani. Ele aponta, ainda, a
reforma· agrária como outro caminho para a redução
do desemprego.
Mas nem todas as soluções são pacíficas. A
redução de impostos e encargos em troca da diminuição da jornada de trabalho, como se começou a
discutir na última semana, por exemplo, está causando divergências entre os especialistas em economia do trabalho. O professor Edward Amadeo, da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
vê sentido na proposta, mas não acredita que o Governo se disponha a abrir mão de receitas, quando o
déficit público é um de seus maiores problemas.
Edmir Garcez, da Garcez & Associados, argumenta que a perda de receita seria compensada
pelo aumento de consumo dos novos assalariados.
Já Antonio José Corrêa, do Dieese, acha a proposta
interessante, mas ressalva a necessidade de não se
retirar recursos dos fundos sociais e da própria Previdência e de limitar as horas extras, para gerar novos empregos.
De qualquer maneira, algo começa a ser feito
na busca de soluções para esse grave problema social, que avilta e degrada o ser humano. O próprio
Presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou favoravelmente à -redução da jornada de trabalho, afirmando que existe disposição de seu Governo
em ajudar.
Esse talvez seja um primeiro passo. A manifestação do Presidente estimula as iniciativas de empresários e trabalhadores à negociação e tanto o
próprio Governo como o Congresso Nacional podem
e devem dar contribuições ao melhor equacionamento dessa questão. Precisamos estar atentos
para esse problema que, eu repito, é grave, antes
que ele se amplie e sacrifique ainda mais brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, realizou-se nos dias
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06 e 07/97, no Auditório do Tribunal Regionàl do
Trabalho, em Porto Velho, Rondônia, o IX Encontro
das Associações Comerciais e Industriais do Estado
de Rondônia.
Conhecedor da importância de que se revestem eventos de tal natureza, promovidos pelo empresariado de Rondônia, nele marquei minha presença, proferindo palestra sobre As Potencialidades
Aluais de Meu Estado, cujo teor constitui o tema do
pronunciamento que agora farei.
A retração temporária do processo de desenvolvimento do País teve, em Rondônia, duas conseqüências positivas:
Está forçando suas lideranças políticas e empresariais a buscar outras fontes de recursos que
não, necessariamente, as estatais, para financiar
seus projetos e reativar o crescimento económico de
Rondônia.
Isso gerou uma postura nova, sobretudo no
meio empresarial. Todos se voltam para o futuro do
País e da Região e perguntam-se:
- Como gerar desenvolvimento, a despeito da
falta ou da retração de recursos provenientes das
fontes governamentais?
Uma boa amostra das propostas que vão surgindo, em resposta a essa indagação, encontra-se,
entre outros, nos seguintes documentos:
"Plano de Metas da Indústria e Comércio 1996/1998", da SICME-RO e "Rondônia- Perfil e Diretrizes de Desenvolvimento Industrial e de Infra-estrutura•- Fiero, Porto Velho, 1995.
A segunda conseqüência positiva do interregno, verificado no crescimento económico do Estado
tem sido o esforço que se tem feito para redefinir as
perspectivas e potencialidades de Rondônia, as
quais, até aqui, pareciam limitadas à vocação agrícola, mineral e florestal.
Hoje, porém, graças ao esforço prospectivo
das lideranças empresariais de Rondônia e a seu
inegável pioneirismo, outras vocações amplamente
promissoras se entreabrem, compondo o painel das
Potencialidades de Rondônia no momento atual.
Começo pela abordagem das potencialidades
energéticas.
A precariedade do sistema de produção e distribuição de energia tem constituído o grande entrave para o crescimento da Indústria e do Comércio de
Rondônia.
A eliminação desse problema virá, em breve,
com o aproveitamento do gás natural da Bacia do
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Rio Urucu, no Estado do Amazonas, há 400 Kmem linha direta -de Porto Velho.
Trata-se de uma jazida, cujo potencial é de 52
bilhões de metros cúbicos de gás natural.
Estou ciente de que a Petrobrás acaba de decidir pela construção de um gasoduto através do qual
essa fol)te energética será canalizada para que possa alimentar as usinas termoelétricas, projetadas
para ampliar a oferta energética no Estado.
A construção desse gasoduto foi incluída entre
os projetes prioritários que integram o plano "Brasil
em Ação: Investimentos Básicos para o desenvolvimento• do governo Fernando Henrique Cardoso,
com as seguintes, características:
- cumprimento: 500 km que irão integrar a jazida de Urucu a Porto Velho;
- sua conclusão está prevista para dezembro
de 1998;
- a primeira usina a ser alimentada pelo gás de
Urucu será a de Caiari, em Porto Velho. Esta entrará
em funcionamento em setembro de 1977, quando
receberá uma turbina com capacidade geradora de
35 MW, o suficiente para satisfazer as carências
energéticas de Rondônia.
Após sua inauguração e na fase subseqúente,
isto é até o 29 semestre de 98 ela será movimentada
a diesel, aguardando a chegada do gás de Urucu;
No 22 semestre de 98, a mesma usina receberá nova turbina com capacidade de 90 MW, e a partir
de então, passará a ser impulsionada pelo gás de
Urucu.
No ano de 2001, serão montadas outras turbinas suficientes para gerar 240 MW.
Estudos de pré-viabilidade do aproveitamento
do gás de Urucu, já concluídos e efetivados, em conjunto, pela Secretaria Nacional de Energia/Petrobrás!Eietrobrás apontaram o gás como uma alternativa viável e economicamente atrativa para o abastecimento de Porto Velho e Manaus.
Para tanto, deverão ser construídas Usinas
Térmicas a ciclo combinado (turbinas a vapor e turbinas a gás), de maneira modulada até atingir as potências finais de projeto.
A expansão prevê inicialmente, entre 1997 e
2009, a instalação de 1.100 MW em Porto Velho e
1.200 MW em Manaus.
Com isso, será regularizado o atendimento a
todo o Estado de Rondônia e ao Estado do Acre,
através de linhas de transmissão. Como o aproveitamento do gás de Urucu foi contemplado como priori-
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dade, no capítulo energético do programa "Brasil em
Ação", abrem-se perspectivas bem concretas de superação do principal embargo ao crescimento económico do Estado.
Grandes potencialidades se concentram também, na implementação de Projetes e Ações de
grande, médio e pequeno porte, atualmente em curso no Estado. Cito:
- O Plano Agropecuário e Aorestal de Rondônia - PLANAFLORO, realizado com recursos do
Banco Mundial caracteriza-se por ser uma tentativa
de aliar ecologia e desenvolvimento. Até o momento,
no seu quarto ano, dos cinco previstos, foram gastos
129.618 milhões de dólares, ou seja um terço dos
recursos iniciais previstos. O Planafloro tem sido
alvo de diversas críticas e foi amplamente reformulado, de vez que não estava atingindà os objetivos delineados. A expectativa é de que sua reformulação
possa conduzir a impactos positivos sobre a economia rondoniense.
- A Hidrovia do Madeira- O Grupo Maggi, produtor de soja na Chapada dos Pareeis acaba de
construir um porto em ltacoatiara e adequar parte do
terminal portuário de Porto Velho para efetuar, via
BR-346, a exportação inicial, no próximo ano, de
800.000 toneladas de soja com um impacto significativo sobre o setor transporte e possibilidades amplas
de industrialização local da soja.
- A Saída para o Pacífico-Interligando o Brasil
com a Bolívia, o Peru e o Chile, por intermédio de rodovias. A estrada considerada prioritária, (por Brasiléia e Assis Brasil), enfrenta problemas para o seu
asfaltamento. Por outro lado é evidente que a implantação da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim-ALCGM redirecionou o fluxo de pessoas e mercadorias, a partir de Rondônia, para o porto de !quique, no Chile. Hoje, 90% dos produtos comercializados em Guajará-Mirim são provenientes de !quique,
e chegam via Bolívia com segurança e regularidade.
O interesse boliviano pela melhoria e o asfaltamento
de suas estradas toma esta via um acesso seguro
para os portos do Pacífico.
Quanto aos projetos e ações de médio e pequeno porte, cito entre outros:
O Plano de Metas-Proposta Governamental
para o Quadriênio 1995/1998 - SEPLAN-Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral. Porto Velho/Maio de 1995.
-As Diretrizes da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio SICT -Janeiro de 1995
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de couro para a industrialização ou para exportação
- (semielaborados).

- O documento intitulado Rondônia-Perfil e Diretrizes de Desenvolvimento Industrial e de Infra-estrutura-Federação das Indústrias do Estado de Rondõnia-FIERO-Porto Velho, 1995.
- O Projeto Microempresas - AGROAMAZON/Fevereiro 1995.
- Sugestões para um Programa de Chocolates
Artesanais em Rondônia-SICT-Porto Velho, junho de

Também no campo da produção mineral novas
·potencialidades são vislumbradas.
Com o declínio da mineração tradicional da
cassiterita e do ouro, são grandes as possibilidades
abertas pela exploração do granito e das pedras ornamentais, prestes a ser iniciada, nos próximos meses, em Ji-Paraná.
Além do granito, pedras ornamentais, cassiterita e ouro, registra-se, ainda, em Rondônia, a presença de: columbita-tantalita, prata, cobre, cobalto,
chumbo, zinco, platina, paládio, terras raras, cromo,
fósforo, esmeralda, diamante, calcário e topázio.

1995.
- Oleoquímica do Dendê-SICT-Junho de 1995.
- Programa de Industrialização Polarizada-Federação da Indústria do Estado de Rondônia-FIEAO-Porto Velho, 1996.
Vejo, também, aflorar um rico filão de potencialidades. no setor agropecuário, geradas pelo incentivo à agroindustrialização tais como:
- Transformação de produtos agrícolas (milho,
mandioca•..) em produtos industrializados para consumo de mesa com maior utilidade-tempo (farinha,
amido, rações etc.
- Com o ingresso de Rondônia na produção de
soja, abre-se uma gama bastante extensa à agroindustrialização desse produto: óleo de soja, farelo
para a alimentação animal (gado leiteiro, suínos, avicultura ...)
- Agroindustrialização de frutas tropicais com
aproveitamento da produção já existente de banana,
abacaxi, acerola, mamão, melancia, limão e cupuaçu, pelo beneficiamento industrial, mediante projetas
a serem implantados por grupos económicos e/ou
pequenos produtores.
- Aproveitamento da cultura do dendê, cujas
potencialidades industriais são incalculáveis.
- Beneficiamento industrial da cultura do Açaí,
produto regional com possibilidades promissoras de
constituir nova fonte de geração de emprego e de
renda.
- Dada a existência de uma produção abundante de cacau no Estado, é possível viabilizar formas
de seu aproveitamento industrial, tal como a produção artesanal de chocolate.
- A pupunha, uma fruta regional, explorada
pelo extrativismo, pode ter sua cultura racional estimulada, abrindo-se !Jma ampla gama de possibilidades de seu aproveitamento industrial, particularmente o palmito.
- À vista do incremento da bovinocultura, alguns subprodutos podem ser industrializados: aproveitamento de ossos para farinha de ossos (ração e
adubos); aproveitamento das peles para a produção
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O DNPM executa, no momento, o levantamento geológico do Estado, com detalhamento dos Distritos Minerais, o que· permitirá o conhecimento de
seu potencial, tomando viável sua exploração em
larga escala.
- Ugados à exploração da cassiterita, e dela
derivado, o aproveitamento, ainda incipiente, desse mineral no artesanato em estanho: pratos, copos, ornamentos decorativos, candelabros, luminárias representa uma alternativa amplamente promissora.
Mas tudo faz crer que o setor industrial é o que
sofrerá o impacto positivo mais vigoroso, em conseqüência da ampliação da produção dE;' energia termoelétrica em Rondônia. Conforme diVulgado pela
Fiero em "Perfil e Diretrizes de Desenvolvimento Industrial e de Infra-estrutura, Rondônia tem 3.391 indústrias a maioria de pequeno médio porte. Com
o advento da usina termoelétrica de Caiari, esse perfil será grandemente ampliado. ·

e

'

Hoje, o principal segmento desse setor é o beneficiamento da madeira, que representa 27,6% das
atividades industriais do Estado.
Ele emprega cerca de 40 mil pessoas direta e
indiretamente e em alguns municípios, constitui a
única atividade económica de expressão.
Nelas, são as madeireiras que alimentam o comércio e a prestação de serviços.
No município de Ariquemes, começa a estabelecer-se um poJo moveleiro, com recursos a produt?s
da ordem de R$ 2 milhões. Por outro lado, acred1to
que o programa de cessão à exploração privada de
florestas públicas da Floresta Nacional do Jamary
deverá provocar uma expressiva expansão deste
segmento industrial.
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Outros ramos da atividade industrial que também se destacam, em Rondônia, são os seguintes:
produtos alimentícios, construção civil, metalurgia,
moveleiro, confecções e minerais não-metálicos.
Mencione-se, ainda, a crescente expansão da
indústria de laticínios, em virtude do crescimento da
bacia leiteira.
O Estado dispõe de 44 indústrias de laticínios
de grande, médio e pequeno porte, que abastecem o mercado interno e o de Manaus. A Parmalat
de Ouro Preto do Oeste exporta queijos para o Sul
do País.
A Laticínios Sarnira de Jaru e Ouro Preto do
Oeste vem aumentando, diversificando e melhorando a qualidade de sua produção.
Área de Uvre Comércio, se não for estrangulada por excesso de medidas restritivas por parte do
setor econômico do governo, deverá oferecer promissoras oportunidades de expansão do comércio
estadual. Criada em 1991, e instalada em GuajaráMirim, distante 340 Km de Porto Velho, constitui um
posto avançado de intercâmbio comercial, com países limítrofes e, ao mesmo tempo, um polo turístico
graças à atratividade dos preços das mercadorias ali
comercializadas.
São, igllalmente, de vital importãncia as perspectivas geradas no setor de Transporte:
A rede rodoviária estadual é composta por cerca de 5.000 km de estradas, importantes para a interligação territorial e escoamento de produtos agrícolas.
Apesar de estar localizada na Amazônia, a
rede hídrica é subutilizada em Rondônia. Pelo porto
de Porto Velho passam gêneros alimentícios com
destino a Manaus e outros produtos para o Peru. De
Manaus é enviada a produção de eletro-eletrônicos
da Zona Franca de Manaus com destino ao Sul do
País.
Esse movimento deverá crescer com a entrada
em funcionamento do terminal graneleiro, quando
serão embarcadas 300.000! de grãos inicialmente,
com destino à Europa.
O transporte aéreo dispõe de uma razoável infra-estrutura no Estado. O aeroporto de Porto Velho
está prestes a ser internacionalizado e, quando isto
ocorrer, haverá vôos internacionais para os países limítrofes e para o Chile.
Anualmente são embarcados, em média
75.000 passageiros, e desembarcados 70.000 passageiros, além de um volume razoável de cargas.
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Ferrovias inexistem em Rondônia. A histórica
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, desde a sua desalivação em 1972, é utilizada apenas para atividades turísticas, no pequeno trecho Porto Velho/Santo
Antônio.
Quanto ao Transporte Modulado, ilimitados são
os horizontes que se entreabrem para economia de
Rondônia e de Toda a Amazônia.
Em cumprimento às etapas do Programa "Brasil em Ação", foi inaugurado no Estado do Amazonas, o Terminal Portuário Privativo Misto de ltacoatiara, que é composto de um transbordador flutuante
para carga e descarga, esteiras transportadoras,
com capacidade de 1.500 toneladas/hora e retroporto, com capacidade de armazenagem climatizada
de granéis, de 90 mil toneladas.
Em Porto Velho, Rondônia, foi inaugurado o
Terminal Graneleiro, que é composto de esteiras
transportadoras de cargas, com capacidade para
800 toneladas/hora, e retro-porto, com capacidade de armazenagem ée 45 mil toneladas. Os
dois terminais, de ltacoatiara e Porto Velho, incluem infra-estrutura comple.ta com acessos rodoviários, energia elétrica, tam:agem, obras de
acostagem.
A Hidrovia do Madeira interliga os dois terminais, num percurso de 1.056 quilômetros. O Rio Madeira é considerado o mais importante afluente do
Rio Amazonas, e sua bacia hidrográfica tem uma
área aproximada de 1.500.000 km2.
O empreendimento dos Terminais de ltacoatiara e de Porto Velho é majoritariamente de caráter
privado. O Grupo Maggi, maior produtor nacional de
soja, construiu os terminais de carga e descarga em
Porto Velho e ltacoatiara, este, em sociedade com o
Governo do Estado do Amazonas.
O transbordo de cargas do transporte rodoviário, via BR-364, em Porto Velho, será realizado em
comboios, constituídos por um empurrador e seis
barcaças. A empresa Hermasa Navegação da Amazônia S/A é controlada acionariamente pelo Grupo
André Maggi.
Os Terminais Portuários, na primeira fase, absorverão recursos de R$35 milhões; ltacoatiara, com
R$28 milhõeS,
P-orto Velho, -corn 7 milhões. Os
comboios de transporte de soja, empurradores e
barcaças, no valor de R$54 milhões, foram adquiridos pelos empresários com financiamentos do
BNDES.

e

-----------------------~~~~~~~~~~~-

ruNHO DE 1997

371

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Existe a possibilidade de construir-se um Terminal Graneleiro em Humaitá, que necessitará de
um investimento da ordem R$2 a R$7 milhões.
Todo esse esforço, que se está fazendo em regime de parceria entre Governo Federal, o Governo
Estadual e a iniciativa privada, visa a buscar um caminho mais curto e mais barato, para o escoamento
da produção de grãos, principalmente a produção de
soja, do noroeste de Mato Grosso.
Não devem ser omitidas as enormes potencialidades do Setor de Turismo.
Dispondo de uma privilegiada situação geográfica, povoada de belezas naturais, de atraentes sítios históricos e arqueológicos, assim como de ricas
manifestações culturais, Rondônia é irresistivelmente vocacionada para os investimentos no setor T urístico e, mais particularmente, no Ecoturismo.
Pouco desenvolvida até aqui, essa atividade
começa a despertar a atenção do Sebrae/RO, cuja
capacidade de apoio muito poderá fazer pelo desenvolvimento do turismo em Rondônia que, como é sabido, também gera emprego e renda, em larga escala.
·
Para concluir, senhor Presidente, não posso
ocultar minha convicção de que o maior potencial de
Rondônia é, a meu ver, a sua dinãmica e infatigável
classe empresarial que, aliada às lideranças políticas do Estado, freqüentemente, antecipa-se, ao próprio G~emo na promoção de ações que impulsionem o desenvolvimento do Estado.
Haja vista a luta que esta vem sustentando em
prol da concretização da saída para o Pacífico.
Encontros das classes Empresariais de Rondônia com suas lideranças políticas, tal como o realizado em Porto Velho nos dias 6 e 7 do corrente, repetem-se com elogiável freqüência.
Deles sempre resultam inspiradas diretrizes
que atuam como potentes vetares do crescimento
econômico de meu Estado.

É o que penso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Senadora Benedita da Silva e o Senador Ney
Suassuna enviaram à Mesa projetes cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. 235, lll, a, item 3,
do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
FINALIDADE DA SESSÃO
Às 15 horas
Comparecimento do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda para prestar esclarecimentos a respeito
das negociações entre o Banco Bamerindus S.A. e o
Banco Hong-kong and Shangai Banking Corporation.
_(Nos termos do Requerimento nº 221, de 1997,
do Senador Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores)
INTERPELANTES INSCRITOS
(Até as 18h 30min de 10-6-97)
(Art. 398, I, do Regimento Interno: A palavra
aos Senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido.)
Senador Eduardo Suplicy
Senador Laura Campos
Senador Jefferson Peres
Senador Bernardo Cabral
Senador Ademir Andrade
Senador Gilberto Miranda
Senador Pedro Simon
Senador Roberto Requião
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h34min.)

AGENDA COMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

1o-6-97
Terça-Feira
10h30 - Presidente da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, Humberto Eustáquio César Mota
11 h30 - Reunião da Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento de Brasil
Sala de Reuniões do Palácio do Planalto (2º andar)
15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

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

--~------~~
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Ata da 78ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 11 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares - Artur da
Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão
- Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília
Fernandes - Epitãcio Cafeteira - Ernandes
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves José Bianco - José Eduardo - José Eduardo
Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - José Sarney - José
Serra- Júlio Campos- Júnia Marise - Lauro
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias Lucídio P,ortella - Lúcio Alcântara - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Renaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - Vilson Kleinubing - Waldeck Ornei as.
O SR.' PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Sebastião Rocha, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 978/97, de 6 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n2 255, de 1997, do Senador Júlio Campos.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECER Nll 300, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem n2 103, de
1997, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Geraldo Brlndelro, para
ser reconduzido ao cargo de ProcuradorGeral da República.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 11-6-97 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador
José lgnãcio (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n• 103 de 1997, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Geraldo Brindeiro, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
- Bernardo Cabral, Presidente - José lgnácio,
Relator - Roberto Requlão - Benl Veras - Jáder Barbalho - Regina Assumpção - Marina
Silva - Pedro Simon - Epitácio Cafeteira - Josaphat Marinho - Esperidão Amin - Hugo Napoleão - Élcio Alvares - Ney Suassuna - Lúcio Alcântara - José Bianco - Edison Lobão José Fogaça - Ramez Tebet - Freitas Neto Jefferson Péres.
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RELATÓRIO N2, DE 1~7 :·
Da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2
103, de 1997 (n2 616, de 36-5-97, na origem), "do Sr. Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal à recondução do Doutor Geraldo
Brindelro ao cargo de Procurador-Geral
da República".
Relator: Senador José lgnácio Ferreira

1. Pela Mensagem n2 103, de 1997, do Senhor
Presidente da República, o Senado Federal é chamado a manifestar-se sobre a recondução do Doutor
Geraldo Brindeiro ao cargo de Procurador-Geral da
República.
2. A Constituição Federal (arts. 52, III e, e 128,
§ 12 ) atribui ao Senado Federal competência privativa para aprovar, previamente e por voto secreto, a
escolha do Procurador-Geral da República, após argüição em sessão pública.
3. O art. 101, 11, 9, do Regimento Interno, confere a esta Comissão competência para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo
ao rito prescrito no art. 383.
4. Constam dos autos da presente mensagem
o cuniculum vitae e diversas informações complementares sobre o indicado, em obediência à prescrição regimental do art. 383, a.
5. Homem público de longa carreira jurídica,
o Doutor Geraldo Brindeiro nasceu a 29 de agosto
de 1948. Formado em Direito, em 1970, pela Faculdade de Direito do Recife, obteve o grau de
Mestre em Direito pela Universidade de Vale (Estados Unidos), em 1982. Complementando uma
formação acadêmica de qualidade excepcional, recebeu o título de Doutor em Direito pela mesma
Universidade norte-americana, em 1990, com tese
sobre a taxação internacional desde a perspectiva
do direito internacional contemporâneo das jurisdições.
6. Nomeado Procurador-Geral da República
em 1995, após a aprovação do seu nome por esta
Casa, o Doutor Brindeiro exerceu as funções de
Subprocurador Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, etapa a que chegou, em 27
de fevereiro de 1989, após ter ingressado no Ministério Público, por concurso público de provas e
títulos, em 1975. Coordenou também a Câmara
Constitucional do Ministério Público Federal entre
1994 e 1996. Ao longo de sua profícua carreira,
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oficiou o Doutor Brindeiro junto ao Supremo Tribunal
Federal, ao extinto Tribunal Federal de Recursos
(1975-1988} e ao Superior Tribunal de Justiça
(1989-1990). Exerceu o Dr. Brindeiro suas funções
igualmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral, na
qualidade de Vice-Procurador-Geral Eleitoral
Substituto. Foi igualmente Secretário-Adjunto da
Secretaria de Coordenação do Ministério Público
Eleitoral, no biênio 1989-1990.
7. Participante das atividades do Ministério Público Federal em suas interações com a sociedade e
com o Estado, o Dr. Brindeiro atuou em encontros,
debates, simpósios e congressos técnicos, em suas
áreas de especialização, vertendo assim sua contribuição para a modernização do Estado brasileiro e
do Ministério Público.
8. Voltando também para a área de ensino e
pesquisa acadêmicos, o Doutor Geraldo Brindeiro
é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília,
áreas de Direito· Constitucional~ Tributário, Financeiro e Público Comparado, desde 1984. Coordenou o programa de pós-graduação dessa Universidade, de 1985 a 1990. Foi vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (19891990) e membro das Comissões examinadoras de
candidatos ao mestrado, de 1987 a 1996. Anteriormente, lecionara Direito Civil e Constitucional na
Faculdade de Direito da U:-1.. ·.. .~:.'a do Distrito
Federal (1972-í ;;75).
9. Seu itinerário profissional consigna ainda
passagem pelo Tribunal de Contas da União (19721973) e o exercfcio do cargo de Procurador do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(1973-1975}.

10. Não faltam, ademais, em seu currículo, intenso engajamento em atividades de intercâmbio nacional e internacional, na área jurídica.
11. Ressalte-se que, além de suas múltiplas
atividades institucionais no Ministério Público da
União, registra o currículq do Doutor Brindeiro
orientação e exame de dissertações de Mestrado
em Direüo, cerca de quarenta publicações especializadas em periódicos, diversas condecorações,
participação em associações profissionais nacionais e internacionais, bem como proficiência lir;
güística em idiomas importantes para a prática
profissional do Direito.
Entendemos que os Senhores Senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação presidencial.
Diante do exposto, votamos favoravelmente à
recondução do Doutor Geraldo Brindeiro ao cargo de
Procurador-Geral da República.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997- Bernardo Cabral, Presidente- José lgnácio, Relator.
.PARECERES N2S 301 E 302, DE 1997
Sobre o Projeto de Lei do Senado nR
8, de 1996, de autoria do Senador Valmlr
Campelo, que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados às margens das rodovias,
e dá outras providências.
PARECER N2 301, DE 1997.
(Da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.)
Relator: Senador José Eduardo Outra

1- Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado n2 8,
de 1996, que visa proibir a venda, exposição ou,
de qualquer forma, a entrega, para consumo, de
bebidas de teor alcoólico, nas margens das rodovias.
O projeto determina que o infrator seja incurso
nas penas previstas no art. 262 do Decreto-Lei n2
2.848, de 9 de dezembro de 1940 _Código Penal,
sem prejuízo das sanções administrativas e demais
penas cabíveis.
Determina, ainda, que o Poder Executivo, no
prazo de 90 (noventa) dias, adotará as medidas necessárias à eficácia da aplicação desta lei, dispondo
sobre a forma de fiscalização e as sanções administrativas aplicáveis à espécie.
No prazo regimental não foram oferecidas
emendas.
É o relatório.
li-Voto
A legislação sobre o consumo de bebida alcoólica por quem está dirigindo veículos é benevo-

lente e ineficaz para a política criminal, não alcançando as condutas que realmente têm contribuído
para que o Brasil seja um campeão em acidentes
automobilísticos.
No Decreto-Lei n" 3.688, de 3 de outubro
de 1941 - Lei das Contravenções Penais, o art.
34 tipifica a direção perigosa de veiculo em via
pública; em que os nossos policiais têm enquadrado, quando o fazem, o motorista alcoolizado.
O art. 63 desta mesma lei discrimina os casos
em que se proíbe o oferecimento de bebida alcoólica, como é o caso de menor de dezoito
anos, o de quem se acha em estado de embriaguez, o da pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais e o da pessoa que
o agente sabe estar judicialmente proibida de
freqüentar lugares onde se consome bebida
de tal natureza.
A apresentar-se publicamente em estado de
embriaguez de modo que cause escândalo, ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, é tipificado no art. 62 da referida Lei das Contravenções.
Existem assim vários tipos legais referentes à
questão sob exame. Tanto ao apenar, com detenção de um a dois anos, aquele que atente contra a
segurança de transporte público, como está preceituado no art. 262 do Código Penal - "expor a
perigo de outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento", quanto a
certas proibições concernentes ao consumo de álcool, devidamente normalizada na Lei das Contravenções Penais.
Outrossim, há que se salientar que esta
questão de ingerir bebidas alcoólicas ao conduzir veiculo automotor passa mais pelo aspecto
da educação, através de campanhas de conscientização da sociedade, do que propriamente
pelo rigor legal. Não é proibindo a venda de bebida às margens das rodovias que se irá acabar
com os acidentes de trânsito, mesmo porque, o
cidadão poderá se embriagar na cidade antes de
viajar, ou ainda fazer uso de álcool dentro de
seu veiculo ao dirigir. Ademais, se recordarmos
o período da Lei seca no Estados Unidos, veremos que a proibição do álcool, além de impulsionar seu consumo, criou uma rede de tráfico lesiva à sociedade.
Outro ponto que precisa ser melhor abordado
no Projeto de Lei do Ilustre Senador Valmir Campelo refere-se ao tratamento equânime dado a to-
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das as rodovias. É sabido, e devemos levar
estes dados em consideração, que boa parte
de nossa malha viária se constitui de estradas
vicinais, que em sua maioria atravessa pequenas cidades. Não seria justo lesar estes comerciantes que mais atendem aos munícipes
do que aos transeuntes. Para aprimorar a proposição em tela, seria necessário salientar em
seu artigo 12 que a proibição se restringiria às
margens de rodovias localizadas fora do perímento urbano.
A constitucionalidade da proposta é inquestionável, atendidas as preliminares de competência privativa da União de legislar sobre direito penal e trânsito (art. 22, I e XI, CF), e a competência
do Congresso de dispor sobre o assunto (art. 48
caput) por iniciativa de qualquer de seus membros.
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do presente projeto, ressalvando-se contudo a necessária apreciação de seu
mérito pela Comissão de Assuntos Sociais, ante
o interesse geral despertado por esta proposição.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de
1996. - Íris Rezende, Presidente- José Eduardo
Outra, Relator - Josaphat Marinho - Antonio C.
Valadares - Lúcio Alcântra - Bernardo Cabral Jefferson Peres - Sérgio Machado - Ney Suassuna - Fernando Bezerra - Romeu Tuma - RemezTebet.
PARECER N2 302, DE 1997
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Sebastião Rocha

I - Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1996, de
autoria do ilustre Senador Walmir Campelo, propõe
a proibição da venda de bebidas alcoólicas ao longo
das rodovias. O infrator seria incurso nas penas previstas no art. 262 do Código Penal, sem prejuízo das
demais penas cabíveis.
A apresentação da proposição é justificada
pelo autor como forma de aumentar os níveis de

segurança nas estradas considerando-se que pelo
menos metade dos acidentes de trânsito nas rodovias decorre do uso de bebidas alcoólicas por motoristas.
O projeto foi examinado na. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde foi aprovado,
tendo sido recomendado seu encaminhamento à Comissão de Assuntos Sociais para exame de mérito.
Na Comissão de Assuntos Sociais não recebeu
emendas no prazo regimental.

11- Voto do Relator

O projeto apresentado reflete a imensa preocupação do autor com o quadro de violência no trânsito, que aflige, de forma cada vez mais dramática, a
população do País.
Cabe informar, entretanto, que a matéria de
idêntico teor já foi examinada em Plenário, em
1996, por ocasião da apreciação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
1994, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Propunha o Substitutivo, em seu art. 305, que
transcrevemos:
"Art. :.>"'" 'ender, fornecer ou servir
bebidaz ;;.;. ~ .. ;;;as a quem saiba estar dirigindo veículo automotor ou prestes a
hz~-b: Penas: detenção, de três meses a
um ano, ou multa."
Esse artigo, infelizmente foi retirado do
Substitutivo por meio de emenda supressiva.
Queremos sanar esta incomensurável lacuna
deixada no mesmo, incluindo-o no Código Penal brasileiro. Pelo exposto, solicitamos portanto, que o Projeto de Lei do Senado nº 008/96,
tenha o acolhimento favorável dos meus ilustres Pares.
Sala da Comissão, 4 de junho de 1997. Ademar Andrade, Presidente - Sebastião Rocha, Relator - Valmir Campelo - Benedita da
Silva - Waldeck Ornelas - Edison Lobão - Casildo Maldaner - Bello Parga - José Alves João França - Mauro Miranda - Lúdio Coelho
(Vencido) Osmar Dias - Carlos Bezerra - Lúcio
Alcântara.
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OFÍCIO Nº 33/97 - CAS
Bras ma, 5 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2 2 , do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado n2 008, de 1996, que "Proíbe a Venda de Bebidas Alcoólicas nos Estabelecimentos
Comerciais situados nas Margens da Rodovia, e
dá Outras Providências,· em reunião de 4 de junho de 1997.
Atenciosamente -- Senador Ademir Andrade,
Presidente.
LEGISLAç.5.o CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI N 2 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Lei das Contravenções Penais

377

Pena- prisão simples, de 2 (dois) meses a 1
(um) ano, ou multa.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;
XI -trânsito e transporte;
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:

Direção Perigosa de Veículo na V"l8 Pública
Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a
segurança alheia:
Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, ou multa.
Embriaguez
Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou
alheia:
Pena- prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses, ou multa.
Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o
contraventor é internado em casa de custódia e tratamento.
Bebidas Alcoólicas
Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:
I -a menor de 18 (dezoito) anos;
11 - a quem se acha em estado de embriaguez;
III - a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;
IV - a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de freqüentar lugares onde se consome bebida de tal natureza:

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA
NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

NOTA TÉCNICA N 2 160, DE 1997

1- Síntese
A proposição visa a proibir a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados
nas margens das rodovias, sujeitando o infrator às
penas previstas no art. 262 do Código Penal. Tem
por objetivo reduzir o consumo de bebidas alcóolicas
por parte dos motoristas e, assim, o número de acidentes de trânsito.

2. Tramitação
O Projeto de Lei do Senado n 2 8, de 1996, foi
apresentado em plenário em 16 de janeiro de 1996
e distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, no dia 23 do mesmo mês, em caráter terminativo.
Designado o Senador José Eduardo Outra
para relatar, o projeto recebeu parecer favorável,
no que tange à constitucionalidade e juridicidade,
sendo sugerido seu encaminhamento à Comissão
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de Assuntos Sociais, para apreciação quanto ao mérito.

3. Mérito
A proposição parece inócua quanto ao alcance de seu objetivo, pois não impede que bebidas alcoólicas sejam ingeridas antes da viagem ou mesmo no veículo, desde que adquiridas
fora das áreas em que vigorem a proibição,
como nas zonas urbanas. Além do mais, imporia
a restrição a pessoas que, ainda que transitando
em rodovias, não estejam conduzindo veículos
ou não pretendam fazê-lo, como é o cãSo dõs
que vão pernoitar em hotéis rodoviários ou dos
acompanhantes.
·
Restrições ao consumo de álcool no trânsito já
são tratadas no Código Nacional de Trânsito e previstas no Projeto do Código de Trânsito Brasileiro,
em fase final de tramitação no Congresso Nacional.
Assim, seria fundamental imprimir maior rigor na fiscalização e na punição dos motoristas infratores, em
vez de penalizar comerciantes que exercem atividade legal, apenas indiretamente envolvido com o problema.

4. Urgência
Considera-se que o projeto em análise não
constitui matéria de urgente apreciação, tendo em
vista a existência de legislação que trata da essência da questão, que é o controle do consumo de
álcool pelos motoristas, e a discutível eficácia da
proposição em apresentar solução para o problema.
5. Comentários
Cabe registrar que se encontram em tramitação no Congresso, além do projeto do Código
de Trânsito Brasileiro, cinco outros projetes que
tratam da restrição ao comércio de bebidas alcóolicas nas rodovias. Vale destacar que o substitutivo apresentado pelo Senado ao projeto do
Código previa a proibição à venda de bebidas alcóolicas a quem estivesse conduzindo veículos
em vias públicas, dispositivo suprimido, posteriormente, por força de emenda.
Ellsabeth Wanderley Nobrega, Consultora
Legislativa.
NOTA TÉCNICA

t'J2 233, DE 1997

Em resposta à solicitação do Senador Sebastião Rocha, para a ela-

JUNHO DE 1997

boração de minuta de parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado
n 2 8/96, que "profbe a comercialização de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados
nas margens das rodovias, e dá outras providências".
Solicitou-se a esta Consultaria a elaboração de
minuta de parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n 2 8/96, que "proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados nas margens das rodovias, e dá outras providências".
Não obstante os elevados propósitos do nobre
Senador Walmir Campelo, autor do projeto é necessário que se analise objetivamente a adequação da
proposição em tela.
Recentemente, em outubro de 1996, foi apreciado no Plenário desta Casa, o Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 73, de
1994, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Substitutivo, em seu art. 305, dispunha sobre
matéria idêntica à de que trata o PLS Nº 8/96, qual
seja a proibição da venda de bebidas alcoólicas a
pessoas que estejam conduzindo veículos. Diz o
citado artigo:
"Art. 305. Vender, fornecer ou servir
bebidas alcoólicas a quem saiba estar dirigindo veículo-automotor ou prestes a fazêlo:
Penas: detenção, de três meses a um
ano, ou multa. •
Submetido à apreciação do Plenário, esse
dispositivo foi julgado e rejeitado, mediante a apresentação de emenda que o suprimiu. Dessa forma,
está configurada, regimentalmente, a prejudicialidade da matéria, nos termos do artigo 334, alínea
b, do Regimento Interno do Senado Federal, que
preceitua:
•Art. 334. O Presidente, de ofício ou
mediante consulta de qualquer Senador, declarará prejudicada matéria dependente de
deliberação do Senado:
b) em virtude de seu prejulgamento
pelo Plenário em outra deliberação. •
Visto tratar-se de questão regimental, não
de mérito, não seria conveniente a elaboração
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de parecer favorável, conforme toi solicitado.
Assim, optamos pela apresentacão de parecer
que conclua pela prejudiciaiidá"de do ·Projeto
de Lei do Senado n 2 8, de 1996, nos termos
da minuta que se segue.

ainda mais árduo, para a nova geração, o ingresso no mercado de trabalho, uma vez
que ela estará competindo com pessoas
maiEexperientes".

É o relatório.

Informamos, finalmente, que estamos à
disposição do Senador para quaisquer esclarecimentos adicionais, que se fizerem necessários.
Brasília, 23 de abril de 1997.- Elisabeth Wanderley Nobrega, Consultora Legislativa.
PARECER N2 303, DE '! 997
Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei do Senado n~ ~80, !ie
1995, de autoria do Senador Gilvan Borges que • AHera a redação da letra a, do
art. 75, da Lei n2 8.213, de 7 de juiho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social".
Relator: Senador Leomar Quintanilha

I - Relatório
A proposição ora submetida à apreciação desta Comissão, de iniciativa do nobre Senaoor Gilvan
Borges, pretende elevar o valor mensal da pensão
por morte para "100% (cem por cento) do vaiar dc;.
aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria
direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento".
Justificando a iniciativa o autor afirma:
"Como regra, o segurado :,:-ercebe, e.o
se aposentar, rendimentos inferiores aos
de seu último salário, haja vista que o valor do saiário-de-beneffcio consistirá na
média aritmética de todos os últimos sa;ários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do atastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento de aposentadoria (art. 29 ca Lei nº
8.213, de 1991). Essa regra, por um lado.
desestimula o requerimer.io de aposentadorias por tempo áe serviço e, do outro.
compele os idosos a rewm;;.;;:m ao ~<Jrc<o
do de trabalho, caso ceseiem ,-,,:;;.r;t:;;· ;,-,siterado o seu paorão ·:e '/IGã. ·:· Jrr:o , •.õõ!e·
xos indesejáveis dessa equação. <CJn<H.<;

!1- Voto do Relator

São reconhecidos os méritos da proposição
do ilustre Senador. Pensões e aposentadorias, na
maioria dos casos. não atingem um valor capaz de
atender às necessidades mínimas dos beneficiários e de suas tamílias. Não se justifica, por outro
lado, o pagamento de uma pensão por morte menor do que o valor da aoosentadoria que o segurado taieciáo recebia ou a que teria direito se estivesse aposentado.
Entretanto, a eqüidade e justiça pretendida
pela iniciativa foram recentemente alcançadas através de lei. A pensão por morte foi elevada para o
percentual de 100% (cem por cento), conforme dispõe a Lei n2 9.032, de 28 de abril de 1995, que, em
seu artigo 32 , aiterou o texto do art. 75 da Lei n2
8.213, de 24 de julho de 1995, dando-lhe a seguinte
redaçãc:
"Art. 75. O valor mensal da pensão por
morte, inclusive a·decorrente do acidente de
.. _ trabal!lo, cons]!';tirá n!Jf!lél rE)nQa mensal_<:e>rrespondente a 100% {cem por cento) dosalário-de-benefício, observado o disposto na
Seção !11, especialmente o artigo 33 desta
lei."
Como constatamOs, os ~propósitos do Projeto
de Lei do Senado nº 180, de 1995, já foram atingidos com a nova legíslação. éertárnerite, quando da
elaboração da proposta, ainda não se encontrava
em vigor a mudanÇa. Por essa razão, entendemos
que deva ser deciarada aprejuâíeialídade da iniciati'la, <<os termas do art. 334 do Regimento Interno.
Senrio o projeto em ca;áter terminativo nesta Comissão de Assuntos Sociais, somos pais, pela sua rejei-

ção.
Sala da Comissão, 14 de maio de 1997. -Ade-

mir Andrade, Presidente - Leomar Quintanilha,
Beiatcr '!almir.C..m~el9- Lú~i() C(M!Iho-.Abdlas
~!o:>sc:meP,<o - ,~Q frnnça- Carlos Bezerra- JoJa~Plnhzir_o- :iélbor .jlMljO!_- Ca,si~do_Maldaner_

l?.am.;,::s.f.ffitq_- '~~nç<ij~ da ~ilyél_-_9~mar Dias':3aurQ rtllL<inda - -iosé Roberto Arruda.
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OF[CIO N2 28/97-CAS
Brasma, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do art. 91 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado
n2 180, de 1995, que "Altera a redação da letra a, do
art. 75, da Lei n2 8.213, de 7 de junho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social", em reunião de 14 de maio de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademlr Andrade
- Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETÁRIO-GERAL DA MESA
LEI N2 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário mrnlmo, altera dispositivos das Leis nlls
8.212(1) e 8.213(2), ambas de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências.
Art. 3" A Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte
inclusive a decorrente de acidente do trabalho:
consistirá numa renda mensal correspondente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no
art. 33 desta lei.

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
REQUERIMENTO N2
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l. do
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei do Senado n2 180, de 1995, que "Altera a
redação da letra a, do art. 75, da Lei n• 8.213, de 7
de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social".
Senador Beni Veras - Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. N2 SF/252197
Em 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetas constantes da relação anexa, com a solicitação

de se~em incluídõS em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instruídas com relatórios encaminhados pelos
repectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, encareço a V. ExA submeter os projetas
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
instruídos com seus pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 111
Secretário em exercício, Senador Sebastião Rocha.
É lido o seguinte:
OFIFG N2 311/97
Brasffia, 1O de junho de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.575, de 4 de
junho de 1997, que". Dispõe sobre normas e condi. ções gerais de proteção ao trabalho portuário, institui
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá
outras providências. •
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, - Fernando Gabeira - Líder
doPV.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O ofício
lir,!o vai à publicação.
A Presidência designa o Deputado Gilney Viana
para integrar, como suplente, a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória
n2 1.575, publicada em 5 de junho de 1997, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
· em exercício, Senador Sebastião Rocha.
São lidos os seguintes:
OF[CIO

N2

961-L-PFL./97
Brasüia, 1O de junho de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Antônio Dos Santos deixa de fazer parte, como membro titutar e presidente, da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 1.561-5,
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de 15 de maio de 1997, que "Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complementar n" 73,
de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem, corno
autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n'
8.197, de 27 de julho de 1991, e a Lei n'9.081, de 19
de julho de 1995, e dá outras providências".
Indico para a referida vaga o Deputado Paes
Landim.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira - Lidar do PFL
OF. PSDB/IJN1 2.191/97
SrasDia, 11 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Adroaldo Streck, corno
membro titular, e Arnon Bezena, corno membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória n2 1.573197, em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Aéclo Neves Uder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão feitas as substituições solicitadas nos tennos regimentais.
Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1"
Secretário em exercício, Senador Sebastião Rocha.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO N2 28197-CAS

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão à publicação.
Com referência aos ofícios que acabam de ser
lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos
tennos do art. 91, §§ 3ll a 5", do Regimento lntemo
do Senado Federal, abrir-se-á. o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa,
que os Projetos de Lei
do Senado n"s 180, de 1995, e 8, de 1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Sebastião Rocha.

para

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2106, de 1997
Acrescenta parágmos ao arL 51 da
Lei nl! 8.069190 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), dispondo sobre adoção internacional de crianças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A Lei n 2 8.069190 (Estatuto da Criança e
do Adolescentes) passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 51. Cuidando-se de pedido de
adoção formulado por estrangeiro residente
ou domiciliado fora do País, observa-se-á o
disposto no art. 31.
111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BrasDia, 14 de maio de 1997

2" ••••·••·•·•··•••••····••···••••••••····•••··••••·•··••••••

Senhor Presidente,
Nos termos do § 22, do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 180,
de 1995, que "Altera a redação da letra a, do art. 75,
da Lei n2 8.213, de 7 de junho de 1991, que cfiSpõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social", em reunião de 14 de maio de 1997.
Atenciosamente, Senador Ademlr Andrade,
Presidente.

3ll ································-························
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OFÍCIO N 2 33197-CAS
Brasfiia, 5 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 22, do artigo 91 do Regimento
lntemo, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n 2 8, de
1996, que "Proíbe a venda de bebidas alcoólicas
nos estabelecimentos comerciais situados nas margens da rodovia, e dá outras providências", em reunião de 4 de junho de 1997.

5" As embaixadas, consulados ou serviços diplomáticos brasileiros, com ~ no
país de destino da criança adotada, ficam
obrigadas a registrar, em fiCha cadastral própria, toda as adoções internacionais de brasileiros por estrangeiros.
&I A autoridade judiciária competente
para deferir a adoção comunicará, mediante
envio de cópia da sentença, às embaixadas,
consulados ou serviços diplomáticos brasileiros do país de destino do adotando brasileiro. sobre sua adoção por estrangeiro.
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A proteção das crianças faz parte da natureza
humana e o direito à infância é a expressão máxima
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da maturidade de um povo e de uma civilização. As
crianças são garantia de continuidade dos nossos
sonhos e utopias.
O momento político, social e económico que
estamos experimentando requer reflexões em rela·
ção ao futuro das nossas crianças. E a acloção de
crianças brasileiras é uma realidade que nos preocu.pa e nos leva a acreditar na existência de um sem
núm~ro de adoções ilegais, efetivadas por redes intema;ionais de tráfico de bebês, verdadeiro comércio de crianças com fins altamente lucratiVos.
~hesmo sem comprovação oficial, persistem as
denúncias sobre tráfico de crianças e adoções intemacionais feitas ao arrepio da lei. Recentemente circularam informações de existência de um dossle denunciando o "desaparecimento• de aproximadamente três
mil crianças brasileiras, de um total de quatro mil adotadas pela Itália, no período compreendido entre 1988
e 1992. Estas crianças estariam sendo traficadas para
comercialização de seus órgãos, em clínicas clandestinas, funcionando como verdadeiros "banco de órgãos•. A denúncia, formulada pelo Deputado Francês
leon Eckwarzemberg, em 13 de outubro de 1992,
trouxe à luz o debate sobre o tráfico internacional de
crianças. Este parlamentar teria afinnado que das
4.000 crianças brasileiras adotadas irregulannente, somente 1.000 foram encontradas, apontando responsáveis pelo comando do tráfiCO, que envolve uma rede
com várias conexões no Brasil.
Esta, no entanto, é apenas a ponta do iceberg
em que se transformou a adoção de crianças brasileiras, que envolve o seqüestro nos berçários das
maternidades, indução e/ou convencimento de famílias de baixa renda a entregarem seus filhos para
adoção, o rapto puro e simples dessas crianças e a
existência de quadrilhas especializadas, que cobram
em dólar por cada criança.
Algumas pessoas chegam a afirmar que •no
Brasil não existe adoção, e sim comércio de
crianças•. Neste comércio estão envolvidos advogados, juízes, promotores; funcionários da justiça, assistentes sociais, verdadeiras quadrilhas
que compram bebês de mães pobres, que não
têm condições de sustentá-los e entregam a estrangeiros, burlando as regras e os princípios da
legislação nacional e internacional sobre adoção.
Por exemplo: de dois mil processos de adoções
de crianças do estado do Ceará, que foram para
a Itália, França e outros países da Europa, cerca
de mil e novecentos processos foram fraudulentos, montados ou rasurados. Estes fatos foram
comprovados pela CPI que investigou o Tráfico
de Bêbes no Estado do Ceará, apurando, também que o preço cobrado pelos traficantes por
cada criança era entre 15 (quinze) e 20 (vinte)
mil dólares, de acordo com a maior ou menor semelhança com o biótipo europeu.
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Claro está que toda uma engrenagem se movimenta não com os fins puros da adoção, mas com o
fim do lucro fácil, aproveitando-se da situação miserável das crianças dos pais e do desespero dos casais estrangeiros para realizar, a qualquer preço, o
sonho de ter um filho.
Fatos como estes tem gerado a necessidade
urgente da colaboração de nós, parlamentares, na
instrumentalização das autoridades no sentido de
coibir estes abusos cometidos contra nossa infância
e, especialmente, aperfeiçoar a legislação vigente,
fazendo cumprir a Constituição Federal que diz no
seu artigo 227:
"Art. 227. É dever da famRia, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absolua prioridade, o direitO à
vida, à saúde, à afrnentação, à educação, ao
lazer, à profissionaizaç, à cultUra, à dignida. de, ao respeito à l;:.er: ::c~;': -~ ::. :::nvivência familiar e COITI.Initária, a;ém a~ CCIOOá-los a salvo
de toda fonna de negfigência, discriminação,
exploração, violência, cruek:lade e opressão".
A colocação em família substituta estrangeira
não deve ser feita antes de esgotadas todas as possibilidades para a permanência da criança ou adolescente na sua famír~a natural ou em famnia substituta
residente em nosso pafs. Todavia, aperfeiçoamentos
no instituto da adoçá:> irt-;.macionaí devem ser feitos
. 'ças brasileiras que
no sentido de salvaçt..
vão para o exterio•. ;:..A;...u...; flOr estrangeiros.
Com esse objetiVo, apresentamos o presente
Projeto de Lei, que modifica o EstaMo da Criança e
do Adolescente, para oferecer às autoridades diplomáticas mecanismos de controle ·em relação ao destino das crianças adotadas por estrangeiros. O objetivo é evitar o desaparecimento de crianças, resguardando, ao máximo, a integridade das crianças brasileiras, bem como acautelar-se no tocante àâ adoção
ilegal, ou a compra e venda, pura e simples, de
crianças brasileiras, combatendo a atuação das quadrilhas e traficantes de crianças em todo o mundo.
A proposta legislativa não interferirá na legislação do país do adotado. Tampouco irá imputar essa
lei aos residentes em outros países, pois a exigência
do registro cadastral sobre a guarda do adotado será
das autoridades diplomáticas brasileiras.
Trata-se, portanto, de mecanismos fundamentais para a segurança das crianças brasileiras, razão
pela qual contamos com o apoio para a aprovação
desta proposição.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1997.- Senadora Benedlta da Silva.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Lei n2 8.069190

Justificação
O projeto ora apresentado propõe a terceiriza-

..........................................................................................
Art. 51 Cuidando-se de pedido de adoção for·
mulaclo por estrangeiro residente ou domiciliado fora
do País, observar-se-ã o disposto no art. 31.
§ 12 O candidato deverá comprovar, mediante
documento expedido pela autoridade competente elo
respectivo domicilio, estar devidamente habilitado à
adoção, consoante as leis elo seu país, bem como
apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no país de origem.
§ 2.2 A autoridade judiciá.ria, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a
apresentação do texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova da respectiva vigência.
§ 3 2 - Os documentos em língua estrangeira
serão juntados aos autos, devidamente autenticados
pela autoridade consular, observados os tratados e
convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado.
§ 4 2 - Antes de consumada a adoção não será
permitida a saída do adotando elo território nacional.

(Ás Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional e de Assuntos Sociais, cabendo à esta última a decisão tenninativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nl' 107, DE 1997

Autoriza a terceirlzação na cobrança
de débitos com a União, mediante credenciamento de escritórios e profissionais especializados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 FICa o Poder Executivo autorizado a credenciar escritórios e profissionais especializados em
advocacia para promoverem a cobrança de débitos
relativos a tributos e de quaisquer outras dívidas
para com a União, já vencidos.
Art. 2.2 O Poder Executivo estabelecerá os critérios para o credenciamento previsto no art. 12 , bem
como a remuneração relativa aos valores cobrados
com base nesta lei.
Art. 3 2 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promoverá o credenciamento e exercerá a fiscalização e o controle da cobrança efetuadas pelos
credenciados na forma da presente lei.
Art. 42 Esta lei entra em vigor noventa dias
após sua publicação.

ção da cobrança de débitos de qualquer natureza,
vencidos e não recebidos pela União.
Corno é do conhecimento geral a falta de recursos com que se debate o Governo é um fato concreto
e constante na história do País. Faltam recursos para
tocar a máquina administrativa principalmente em setores de grande importância para a população como
saúde, educação, segurança transporte, etc.
Não obstante o quadro caótico das contas públicas, existem recursos em dívidas que o Governo
tem para receber e que estão parados por falta de
quem promova sua cobrança.
Em recente pronunciamento mostrei que os débitos para com o Governo montavam a mais de trezentos bilhões de reais que, se zelosa e rapidamente cobrados, minorariam consideravelmente as dificuldades
financeiras em que se debate a administração pública.
Pelo presente projeto de lei propomos a terceirização da cobrança desses débitos, com o credenciamento de escritórios de advocacia e de advogados especializados para promoverem o recebimento
dessa gigantesca dívida mediante remuneração correspondente a um percentual sobre os valores efetivamente cobrados.
Com a nova medida cada escritório ou profissional credenciado ficaria com cerca de cem débitos,
tomando a cobrança m2is f::' e eficiente, ao contrário do que ocorre atuak:~. ·,.ó r om milhares de dívidas que se amontoam nos armário e estantes da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em todo o
território nacional.
O credenciamento, a fiscalização e o controle
serão feitos pelo referido órgão público porque legalmente compete a ele a cobrança dos débitos originados de tributos e do FGTS, competência ora estendida a qualquer dívida para com a União.
Ante o exposto, tendo em vista o alcance e
os objetivos das medidas propostas no projeto, solicito aos ilustres Senadores apoio para sua aprovação.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1997.- Senador Ney Suassuna.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisãoo Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 108, DE 1997

Restaura a vigência do art. 233 da
Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências•.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica restaurada a vigência do art. 233
da Lei n" 8.069, de 13 de setembro de 1990.
Art. 2" O inciso 11 do § 42 do art. 111 da Lei n"
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 12
§
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11 - se o crime é cometido contra gestante ou deficiente;

.

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

Art. 3" Revoga-se o art. 4" da Lei n" 9.455, de 7
de abril de 1997.
Art. 4 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei n11 9.455, de 7 de abril de 1997, editada
para responder à indiscutível necessidade de dar
previsão legal ao crime de tortura, ocultou em seu
bojo uma lamentável injustiça. Trata-se da revogação do art. 233 do Estatuto da Criança e do adolescente, que previa penas para os torturadores de
menores.
Com efeito, o novo diploma legislativo (combinando o art. 1 "• § 311 , e o art. 12 , § 4", 11) aumentou
as penas para a tortura simples ou para a tortura
qualificada por lesão corporal, grave ou gravíssima,
mas reduziu as penas para a tortura qualificada por
morte: antes de quinze a trinta anos, agora de nove
anos e quatro meses (oito anos mais um sexto) a
vinte e um anos e quatro meses (dezasseis anos
mais um terço).
Justamente no momento em que a sociedade
mais espera leis duras contra torturadores, não faz
sentido abrandarem-se essas penas quando a tortura resulta em sua conseqüência mais grave.
Conto, assim, com a aprovação de meus Pares
para o revigoramento do art. 233 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1997.- Senador Júlio campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências.

TITULO VIl

Dos Crimes e das lnfrações Administrativas
CAP[TULOI
Dos Crimes
SEÇÃO 11
Dos Crimes em Espécie
Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob
sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura:
Pena- reclusão de um a cirico anos;
§ 1" Se resultar lesão corporal grave;
Pena- reclusão de dois a cinco anos.
§ 2" Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena - reclusão de quatro a doze anos.
§ 32 Se resultar morte:
Pena- reclusão de quinze a trinta anos.
LEI Nll 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997
Define os crimes de tortura e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 111 Constitui crime de tortura:
1 - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração
ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
11 - submeter alguém, sob sua guarda, PQder ou
autoridade, com ~ de violência ou grave ameaça. a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena- reclusão, de dois a oito anos.
§ 12 Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intennédio da prática de ato não
previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ 2" Aquele que se omite em fase dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
§ 32 Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a
dez anos; se resulta morte, a reclusão é de, oito a
dezesseis anos.
§ 42 Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
11 - se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente;
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III -se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 52 A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para
seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6" O crime de tortura é inafiançável e insuscetrvel de graça ou anistia.
§ 72 O condenado por crime previsto nesta Lei,
salvo a hipótese do 22, iniciará o cumprimento da
pena em regime fechado.
Art. 2 2 O disposto nesta lei aplica-se ainda
quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo vítima brasileira ou encontrandose o agente em local sob jurisdição brasileira.
Art. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revoga-se o art. 233 da Lei n2 8.069, de 13
de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.
Brasma, 7 de abril de 1997; 1762 da Independência e 1092 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Nelson A. Jobim.

(As Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à esta úftima a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda constitucional que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Sebastião Rocha
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N221, DE 1997
Revoga o Inciso V do art. 163 e o art.
192 da Constituição Federal, bem como o
art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 311 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional.
Art. 12 FICanl revogados o inciso V do art. 163 e o
art. 192 da Constituição Federal, bem como art. 52 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
·
Justificação
A presente Emenda visa a revogar o inciso V
do art. 163 e o art. 192 da Constituição Federal, que
dispõem sobre fiscalização das instituições financeiras, a estruturação e o funcionamento do sistema financeiro nacional, respectivamente, como também,
por via de consequência, o art. 52 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe tran-
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sitoriamente sobre a participação de pessoas residentes e domiciliadas no exterior na capital das instituições financeiras nacionais.
Desejo inicialmente salientar que fui o relator
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e FInanças, presidida pelo Deputado Francisco Domelles, na Assembéia Nacional Constituinte que elaborou a atual Constituição Federal. Essa Comissão
teve a responsabilidade de escrever os capítulos da
Constituição que dispõem sobre o Sistema Tributário
Nacional (arts. 1145 a 162), Finanças Públicas (arts.
163 a 169) e Sistema Financeiro Nacional (art. 192).
Devo ressaltar, também, que embora sempre
tenha entendido que a Constituição deve conter apenas as normas que assegurem os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos, bem como as
que estabeleçam as regras do jogo democrático, por
duas razões não tive como não aceitar a inserção, no
anteprojeto, áe matérias que normalmente deveriam
ser reguladas unicamente por leis ordinárias. A primeira delas, porque naquele momento político predominava a vontade clara dentre os constituintes de inscrever
minuciosamente na Carta Magna todos os temas que
eram objeto de debate na sociedade brasileira; a segunda, porque esperava que os trabalhos da Comissão de Sistematização levariam a uma simplificação
dos ãwersos anteprojetos das comissões temáticas.
Nesse sentido, fiz a seguinte ressalva em meu relatório: para a redação atual prevista na Constituição, isto
é, a lei complementar que regulamentar as finanças
públicas deverá dispor, também, sobre:
·v - fiscalização das instituições financeiras;•
Essa redação, como se depreende de sua leitura, distorceu completamente o sentido do inciso
que, vale a pena repetir, tratava de norma dirigida à
fiscalização da Administração Púbftca e não à fiscafização das instituições financeiras.
No que diz respeito ao sistema financeiro nacional, o anteprojeto tratava a matéria de maneira
muito singela. Dispunha, basicamente, que lei (ordinária e não complementar (i) regularia as denominadas "cartas patentes", afirmando que seriam inegociáveis e intransferíveis; (ii) estabeleceria as condições para a participação dé capital estrangeiro nas
instituições financeiras, ambos assuntos relevantes,
na época; e (iii) trataria da organização do Banco
Central e das instituições financeiras privadas.
-O anteprojeto estipulava uma regulação constitucional escassa sobre sistema financeiro porque a Comissão Temática entendia que essa matéria, pela sua
natureza, não deveria ser tratada na Constituição Federal e tampouco em lei complementar, mas sim, através de lei ordinária, como sempre foi da tradição legislativa brasileira. Entretanto, face ao ambiente político
daquela época não houve como deixar de dispor sobre
alguns temas relativos ao sistema financeiro. Procurou-se, entretanto, escrever o mínimo.
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"Por último, tenho plena consciência de
que detenninadas disposições do anteprojeto deveriam figurar em leis complementares,
ou ordinárias, mais do que no texto constitucional. Mantive-as, porém, a fim de que o
pensamento dos membros da Comissão Temática fosse expresso de fonna mais clara
na atual fase do nosso trabalho, na expectativa de que nas etapas posteriores do processo constituinte, seja possível dar tratamento mais adequado a esse problema, comum a outras Comissões. •
Pois bem, não só foram mantidas as normas
previstas no anteprojeto da Comissão, como foram
acrescentadas inúmeras outras, aumentado sensivelmente a abrangência do anteprojeto. Além disso,
a alteração do texto de certos dispositivos findou por
desfigurá-los completamente. Por tudo isso, a Carta
de 1988 resultou num modelo que em determinados
casos, impede o regular exercício da atividade governamental e o desenvolvimento do País.
No caso do art. 163, por exemplo, cuja revogação do inciso V é um dos objetivos da presente
emenda, o anteprojeto previa a elaboração de uma
lei nacional, um código que regulasse num só corpo
todas as nonnas relativas a finanças a serem observadas pela Administração Pública. Por isso, essa
nonna (art. 69 do anteprojeto) dispunha:
•Art. 69 - Lei complementar aprovará
Código de Finanças Públicas, dispondo especialmente sobre:
1- finanças públicas;
11 - dívida pública externa e interna, inclusive das autarquias, fundações e demais
entidades controladas pelo poder público;
III - concessão de garantias pelas entidades públicas;
IV - emissão de resgate de títulos da
dívida pública;
V- fiscalização financeira;
VI - operações de câmbio realizadas
por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VIl -disposições penais;
VIII - compatibilização das funções
das instituições oficiais de crédito da União. •
Como se vê, essa nonna tratava apenas de
atas relativos à administração financeira pública, e
por essa razão o inciso V dispunha sobre fiscalização financeira, ou seja: fiscalização financeira da administração pública; e o primeiro anteprojeto da Co-
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missão de Sistematização manteve a redação da
Comissão Temática. Entretanto, o denominado Anteprojeto (A), da referida Comissão de Sistematização,
alterou a redação original do inciso V.
Acontece que no decorrer dos trabalhos da
Constituinte transfonnou-se o que era lei ordinária
em lei complementar. Além disso, foram acrescentadas ao Anteprojeto nonnas que obrigam o legislador
a definir atas praticamente impossíveis de serem definidos, tal como "taxa de juros reais", ou então, que
vedem fatos impossíveis de serem vedados, tal
como a transferência de poupança de uma região
para outra.
Como se tudo isso não bastasse, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADin nº 4 de 7-3-91,
decidiu que:
"Tendo a Constituição Federal, no único artigo em que trata do Sistema Financeiro
Nacional (art. 192), estabelecido que este
será regulado por lei complementar, com observância do que determinou no caput, nos
seus incisos e parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto
em seu parágrafo 3º, sobre taxa de juros
reais (12% ao ano), até porque estes não foram conceituados. Só o tratamento global do
Sistema Financeiro Nacional, na futura lei
complementar, com a observância de todas
as normas do caput, dos incisos e parágrafos do artigo 192, é que permitirá a incidência da referida nonna sobre juros reais e
desde que estes também sejam conceituados em tal diploma." (grifos aditados)
Assim, a tarefa de regulamentação do sistema
financeiro nacional, que era extremamente complexa, acabou se tra! 1sfonnando em obra quas!f impossível. Primeiro, porque não pode ser tratada em partes, conforme decisão do STF. Segundo, porque ninguém sabe exatamente o que são •Juros reais", ou
como impedir que o dinheiro depositado numa região seja transferido para outra. Finalmente, essa regulamentação deverá ser efetuada por uma única lei
complementar, que exige quorum qualificado.
Por tudo isso, é de se perguntar. Por que o sistema financeiro deve ser regulado por lei complementar, e não por lei ordinária, como sempre foi?
Qual a razão dessa exig~ncia constitucional? E por
que deve ser regulamentado tudo ao mesmo tempo?
Afinal de contas, as leis mais importantes do
País, tais como o Código Civil, o Código Penal, os
Códigos de- Processo, a Lei das Sociedades por
Ações, toda.s sãoleiS orâinárias.
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Além disso, as leis que dispõem sobre fiscalização tributária, de competência da Receita Federal;
previdenciária, no âmbito do INSS; do mercado de
capitais, atribuída à CVM; securitária, sob a responsabilidade da Susep; de atividade monopolísticas, a
cargo do Cade; de preços, de competência de órgãos criados para essa finalidade etc; todas são leis ordinárias. Então, porque a fiscalização das instituições
financeiras deve ser regulada por lei complementar?
Não há razão plausível.
Por todas essas razões, nada justifica ã permanência dessas normas na Constituição Federal. Pelo
contrário, por todas essas razões a revogação dessas normas da Constituição Federal se impõe.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1997. José Serra - Carlos Bezerra - José Agripino - José
Fogaça - Gilvam Borges - Sérgio Machado - Fernando Bezerra - Joel Hollanda - Júlio Campos José Eduardo - João Rocha - Elcio Alvares - Waldeck Omelas - Coutinho Jorge - Romeu Tuma Edison Lobão - Lúdio Coelho - Bello Parga - Ramez Tebet- Lúcio Alcântara- José Bianco- Nabor
Júnior - Esperidião Amin - Gilberto Miranda - Carlos Bezerra - Humberto Lucena - José Roberto Arruda - Casildo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I -finanças públicas;
11 - dívida pública externa e interna, incluída a
das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público; ·
III - concessão de garantias pelas entidades
públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V -fiscalização das instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VIl - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as
características e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.
• Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletivi-
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dade, será regulado em lei complementar, que disporá. inclusive, sobre:
__ I - a iiutofização para o funcionamento das instituiÇão financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não
previstas na autorização de que trata este inciso;
11 - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão ofiCial fiscalizador;
III - as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesse nacionais;
___ b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do Banco Central e demais instituições financeiras, bem corno seus impedimentos
após o exercício do cargo;
VI -a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor,
vedada a participação ~e recursos da União;
VIl - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de
crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das
instituições financeiras.
§ 12 A autorização a que se referem os incisos
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida a
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e
concedida sem õnus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores
tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e
que comprove capacidade económica compatível
com o empreendimento.
§ 22 Os recursos financeiros relativos a programas e projetes de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 32 As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a
cobrança acima deste limite será conceituada como
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crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.

(A Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem n2 108, de 1997 (n2
651/97, na origem), de 9 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, V,
da Constituição Federal, solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
trinta e nove milhões de dólares norte-americanos,
entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird (Banco Mundial), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de Pernambuco.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
nº S/45, de 1997 (n2 1.592/97, na origem), de 10 do
corrente, encaminhando parecer desse órgão a respeito da solicitação do Governo do Estado de Minas
Gerais, relativa ao pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro da
dívida mobiliária vencível no segundo semestre de
1997.
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 S/46, de 1997 (n2 1.551/97, na origem), de 4 do
corrente, submetendo a esta Casa o entendimento
daquele órgão, referente à solicitação da Prefeitura
Municipal de Osasco para que possa emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município de OsascoLFTMO, cujos recursos serão destinados ao refinanciamento da dívida mobiliária daquele Estado.
Esclarece ainda, o referido documento, que
nos termos do disposto no § 32 do art. 16 da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, os referidos
títulos não são passíveis de renegociação.
-
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O expediente vai à Comissão de Assuntos
Económicos, e, em cópia, será anexado ao Projeto
de Resolução n2 21, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 S/47, de 1997 (n2 1.626/97, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n2 69, de 1995,
do Senado Federal, manifestação daquele órgão relativa à solicitação do Governo do Estado de São
Paulo para que possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro da dfvida mobiliária
vencível em junho de 1997.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco!PDT-MG. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, os resultados de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra, de maneira acertada, a opinião da sociedade brasileira sobre o programa económico do Governo, a estabilização da moeda e o
Plano Real. Mostra, acima de tudo, a redução da
confiança e da credibilidade que o programa económico do Governo tem hoje junto à sociedade brasi·
!eira.
Essa queda da credibilidade na economia do
nosso País diante da população mostra, sem dúvida,
alguns pontos a que certamente o Governo, neste
momento ou durante todos esses meses, não se
ateve para a necessária correção dos rumos, a fim
de possibilitar o equilíbrio das contas públicas do Estado, o equilíbrio do Plano Real e, principalmente, o
resgate da dívida social brasileira.
Por várias e várias vezes, tenho ocupado esta
tribuna para reiterar a nossa cobrança ao Governo e
ao Presidente da República quanto aos programas e
projetes que dizem respeito ao resgate dessa dívida
social.
Temos, hoje, no Brasil alguns problemas que
vêm crescendo de forma assustad01a, dentre eles a
questão do desemprego. Só em São Paulo, há mais
de um milhão de trabalhadores que perderam seus
empregos nos últimos meses. No meu Estado, Minas Gerais, apenas na região metropolitana, são 227
mil trabalhadores desempregados. São dados oficiais da Fundação João Pinheiro e DIEESE, que
mostram ainda que esses números cresceram, a
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partir dos meses de março e abril, de cerca de ~00
trabalhadores desempregados até alcançar os 227
mil neste mês de maio.
Esta é a verdadeira radiografia do nosso País:
é o crescimento cada vez maior do desemprego, da
pobreza, da miséria e da fome.
Há pouco tempo, Brasília foi palco da grande
manifestação do Movimento dos Sem-Terra. Trabalhadores do campo vieram a Brasília para daqui fazer ecoar o seu grito pela terra, pela reforma agrária,
como condição para que possamos implantar no
País a verdadeira reforma agrária que todos desejam e, principalmente, toda a sociedade brasileira.
Nesta semana, Brasília recebe trabalhadores
que trazem ao Governo as suas reivindicações, para
que haja um programa voltado para a construção de
moradia popular. São os sem-teto que, principalmens nas grandes cidades, vêm crescendo de forma
assustadora. Basta citar um exemplo: nas grandes
capitais existem, hoje, verdadeiros acampamentos
formados e construídos de lona plástica para dar
abrigo a essas famílias que não têm casa. Só em
Belo Horizonte, são quase 12 acampamentos espalhados em toda a periferia da cidade, há dois, três,
quatro anos, na expectativa de um projeto de construção de moradia popular, para que possam sair
desses acampamentos e terem o seu teto.
E Brasília assiste, hoje, mais uma vez, à manifestação desse segmento que grita ao Governo pedindo a implantação de um programa de construção
de moradias populares.
Enquanto isso, Sr. Presidente, estamos aqui no
Congresso Nacional debatendo reformas importantes, que tratam seguramente da vida das pessoas.
Discutíamos as reformas constitucionais, a quebra
dos monopólios, e hoje estamos discutindo a reforma administrativa e a reforma da Previdência.
Enquanto o Governo está agora empenhado
na reforma administrativa e na reforma da Previdência, é preciso ter clara a nossa responsabilidade em
tratar de assuntos que dizem respeito aos servidores
públicos, trabalhadores e aposentados. E, nessa reforma, os trabalhadores não podem ter os seus direitos confiscados, principalmente na questão da paridade entre aposentados e inativos.
Quero dizer que, na próxima semana, estarei
aqui fazendo um pronunciamento, levantando todas
essas questões, ponto por ponto, da reforma da Previdência em discussão no Senado Federal. Ressai·
tarei, ainda, os pontos a que nós, como Senadores,
devemos estar atentos com relação à nossa responsabilidade, porque envolvem, principalmente, direitos
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e garantias dos servidores, ti'Cibalhadores e aposentados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14,
VIl, do Regimento Interno, concedo a palavra ao no·
bre Senador Sebastião Rocha, por cinco minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT-AP.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sris e-Srs. senadores, venho à tribuna, na tarde de hoje, para informar ao Plenário que
fui indicado pelo Senador Ademir Andrade, relator do
Projeto de Lei da Câmara, de autoria do Deputado
Paulo Delgado, sobre a reforma psiquiátrica no Brasil.
Na verdade, fui designado para relatar as
emendas apresentadas em Plenário, que são em número de sete e de autoria dos Senadores Lúcio Alcântara, José Eduardo Outra, entre outros. No entanto, o Regimento Interno permite-me decidir por
um substitutivo.
Esclareço que esse projeto já foi apreciado por
vários Senadores na Casa, entre eles, o ex-Senador
José Paulo Biso!, Senadores Beni Veras, Lúcio Alcântara e, por último, o Lucídio Portella, que teve o
seu relatório aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais.
Esse projeto, no seu originai, prevê a extinção
progressiva dos hospitais psiquiátricos e. sua substituição por outros recursos terapêuticos. E um projeto
que tem provocado grande polémica aqui no Congresso Nacional e envolvido na sua discussão vários
setores da sociedade, como a Associação dos Fami·
liares das Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Médica Brasileira e vários organismos internacionais, Representantes da Comunidade Científica, Ministério da Saúde, em função do que representa este projeto para o nosso País.
Como disse, pretendo apresentar um novo
substitutivo, não com o objetivo de concorrer, de disputar com o substitutivo do Senador Lucídio Portella,
que, por sinal, considero que avançou em algumas
questões, sobretudo no que se refere à preservação
dos direitos da pessoa portadora de transtornos
mentais, mas no sentido de aperfeiçoar ainda um
pouco mais nesse trabalho para garantir à pessoa
portadora de transtornos mentais um tratamento menos invasivo possível, o mais comunitário que lhe
seja permitido e de acordo com um processo de humanização por que passam todas as unidades, to-
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dos os sistemas de tratamentos, todos os recursos
terapêuticos hoje no mundo inteiro.
E uso da palavra, hoje, Sr. Presidente, para me
colocar à inteira disposição dos Senadores interessados na matéria, dos segmentos da sociedade, da
comunidade científica, de todos aqueles que estiverem interessados em discutir. Ainda há um tempo,
não muito longo, para que eu possa concluir o meu
substitutivo. Estou disposto a aproveitar todas as
idéias que vierem, de fato, a contribuir para o aperfeiçoamento da assistência a esse segmento da nossa população, que, até certo ponto, podemos dizer,
tem sido desprotegido pelo poder público no nosso
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era essa a comunicação que eu gostaria de fa-

zer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra por
5 minutos, na fonna regimental, ao nobre Senador
RamezTebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, quero realmente fazer uma comunicação muito importante importante mesmo-, que diz respeito à educação no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Ontem, o Conselho Nacional de Educação
houve por bem, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de autoria do nosso saudoso
companheiro Darcy Ribeiro, votada pelo Congresso
Nacional, determinar que a competência para reconhecer as universidades, hoje, no Brasil, pertence
aos Conselhos Estaduais de Educação.
E a primeira decisão sobre o assunto foi prolatada justamente para beneficiar a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que é urna universidade voltada para o interior; que é urna universidade
que tem 14 campi no Estado de Mato Grosso do
Sul; que é uma universidade que atende a urna população que, geográfica e socialmente, não tem condições de se deslocar para outras unidades da Federação brasileira; que é uma universidade à qual
desde 1994, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores,
eu e a Deputada Federal Marisa Serrano temos
dado tudo de nós, temos dado o nosso esforço, o
nosso empenho para o seu reconhecimento.
É claro que o meu Estado está satisfeito, está
feliz; é claro que aquela mocidade estudiosa que
está preocupada com o seu destino, porque os cursos já estão funcionando; que aqueles jovens que
estão necessitando fazer vestibular ainda neste se-
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gundo semestre estão profundamente mais aliviados. Os pais de família que têm a esperança de ver
os seus filhos nas universidades e aqueles que já
não têm estão jubilosos.
A decisão não depende mais de Brasília. Ela
depende de Mato Grosso do Sul, depende do Conselho Estadual de Educação, e se depende desse
Conselho, eu, que conheço a composição do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul,
que conheço os educadores que fonnam o nosso
Conselho, não tenho dúvida de que a nossa universidade será definitivamente autorizada a funcionar,
nos moldes em que foi concebida, isto é, para atender às necessidades do nosso Estado, já que é uma
universidade, volto a repetir, voltada para a interiorização.
Assim, Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores,
Mato Grosso do Sul vai ver transformado em realidade um sonho acalentado desde a Constituição estadual de 1979, da qual eu mesmo fui o Relator, ratificado pela Constituição de 1989, nas Disposições
Transitórias. Esse sonho vai se tomar realidade.
Quero dizer ao Senado da República que desejo felicitar o Conselho Nacional de Educação por
estar também descentralizando as suas decisões.
Quem conhece os problemas de cada Estado são os
administradores, os educadores do Estado. Quem
conhece os problemas de Mato Grosso do Sul somos nós, de Mato Grosso do Sul. Por isso, considerei acertada, Sr. Presidente, Sr!s e Sr. Senadores, a
Lei de Diretrizes e Bases que foi votada na Câmara
Federal, no Senado da República, e sancionada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Considero de fundamental importância trazer
isto ao conhecimento do Senado da República e dizer ao Estado de Mato Grosso do Sul e mesmo ao
Brasil que a nossa universidade vai ser a primeira a
ser autorizada pelo próprio Estado da Federação a
que pertence. Agora, a decisão cabe a Mato Grosso
do Sul, cabe aos educadores de Mato Grosso do
Sul, cabe ao Governo de Mato Grosso do Sul e, sem
dúvida, eles não faltarão à concretização do maior
sonho da mocidade estudiosa da nossa terra.
Era esse o registro e a comunicação que eu
queria fazer, nesta tarde, no plenário do Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, por cinco minutos, na fonna regimental, para urna comunicação inadiável, à nobre Senadora Benedita da Silva.
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT·RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
quero comunicar à Casa que estou apresentando
um projeto de lei que dispõe sobre vedações à concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais,
financiamentos e contratação de empresas que, direta ou indiretarnente, utilizem o trabalho infantil. E o
faço dada a consciência que tenho do grande problema social que estamos enfrentando.
Em que pese o problema social enfrentado
pela maioria da população brasileira, há necessidade de combater o trabalho infantil neste País. É um
escândalo para o Brasil vermos crianças, que deveriam estar nas escolas, trabalhando. Não podemos,
como representantes do interesse público da Nação
brasileira, aceitar que as necessidades sociais e
econômicas que enfrentam milhares e milhares de
famílias pobres as levem a se utilizar da mão-deobra infantil.
Não podemos aceitar a justificativa de que é
melhor essas crianças trabalhar do que ficar no meio
das ruas. Não queremos que elas fiquem no meio
das ruas e não queremos que elas fiquem no trabalho. Queremos que elas fiquem nas escolas e nos
seus lares.
Temos constatado, através da Comissão Parlamentar que está investigando o trabalho infantil, cuja
Presidenta é a Senadora Marluce Pinto, em diligências que temos feito, que as crianças estão sendo
exploradas no trabalho, em idades em que deveriam
estar nas escolas e não estão. Estamos aceitando
que elas tenham alta produtividade - porque elas estão produzindo tanto quanto os adultos, sem ter remuneração digna e em ambientes com alto índice de
insalubridade. Estamos aceitando essa situação simplesmente para solucionar o problema da falta de
emprego para os seus pais. Essas crianças não representam mais a complementação do salário, elas
são, sim, aquelas que estão na chefia da família e,
às vezes, são responsáveis pelo único dinheiro que
chega aos seus lares.
Em virtude dessa situação, não podemos aceitar que as ações governamentais não priorizem de
imediato a instalação não só de uma nova política
que determine que essas crianças não estejam nas
empresas, mas também que não vedem as concessões e isenções de incentivos e benefícios fiscais a
empresas que têm explorado a mão-de-obra infantil.
Já constatamos que os canaviais, os laranjais,
os cafezais e empresas de vários setores no País
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têm absorvido a mão-de-obra de crianças e adolescentes.
Solicito, então, a atenção dos meus Pares, porque estou indo ao encontro de uma iniciativa do próprio Governo Federal, que propôs que os seus in·
vestimentos não seriam repassados para os Municí·
pios que não tivessem implementando a política do
Estatuto da Criança e do Adolescente que dá proteção a essas crianças e responsabiliza também os
Municípios e· os Estados que as têm deixado nas
ruas e que, de uma certa forma, têm aceitado a sua
prestação de serviços em empresas oficiais das nossas cidades.
É possível que tenhamos aqui um grande debate, a partir dessa Comissão Parlamentar que está
investigando o trabalho infantil. Mas é também uma
reivindicação, uma campanha de combate à prostituição infanta-juvenil, principalmente à prostituição
como forma de trabalho, da Comissão Parlamentar
que investiga o trabalho infantil.
Sr. Presidente, queremos apresentar esse projeto como uma contribuição e pedir aos Pares que
possam apoiar essa tramitação, que entendemos ser
urgente e que faz parte da campanha contra o trabalho infantil no País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
BENEDrTA DA SILVA EM SEU PRoNUNCIAMENTO.
S~

PROJETO DE LEI DO SENADO N" , DE 1997

Dispõe sobre vedações à concessão de isenções, incontivos e beneffclos fiscais, financiamentos e corrtratação ele empresas que, direta ou indin,..
tamente, utilizem trabalho Infantil, e dá outras provi-

d6nclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece as vedações a que estão suje~

tas as empesas que utilizem em seu processo produtivo, ou no de
seus fornecedores diretos, mão-de-obra baSeada no tabalho in-

fantil. § 1• Considera-se trabalho infantil, para os efeitoS desta
lei, aquele em desacordo com o disposto nos arts. 7", inciso
XXXIII, e 22.7, § 3", inciso I, da Constituição Federal.

§ 2" As vedações a que se refere esta lei não se aplicam à
menor na condição de aprenáiZ, desde

utilização do trabalho do

que atendidas as disposições legais pertinentes. em especial os
arts. õO a 69 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).

Art. 2" As ernpràsas que se enquadrarem na vedação a
que se refere o art 1° desta lei não poderão receber isenções, in-
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centivos e benefícios fiscais relativos a tributos, inclusive contribuições sociais, e financiamentos de qualquer espécie por parte

Art. 5• Caso seja constada irregularidade na emissão do
certificado de regularidade de situação a que se refere o §
do

da União ou de entidade por ela controlada, direta ou indireta·

art. 2" desta Lei, a empresa envolvida ficará inabilitada, pelo pra·

ao

zo de 5 (cinco)

mente.

§ 1° São incentivos e beneffcios fiscais:
I -a redução de base de cálculo;

anos, a participar de icitações e obtar financia·

mantos de entidades de créõrto controladas direla ou indireta·
mente pela União.

11 - a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condi·

Parágrafo único. AI:> agente público responsável pela emis·

cionada ou não, do tributo ou contribuição ao contribuinte, a res·

são do certificado serão aplicadas as sanções administrativas e

ponsável ou a terceiros;

penais cabíveis.

III -o crédito presumido;

IV - quaisquer outros favores ou beneffcios d~e resulte
redução ou eliminação, direta ou indireta, do ônus do tributo ou

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.

contribuição;

V- a anistia, a remissão, a transação, a moratória e o par·

celamento;
VI - a ampliação de prazo de recolhimento de tributo ou
contribuição.

§ 2" O Poder Executivo poderá suspender o gozo de isenção, incentivo ou beneficio fiscal por parte de empresa que se enquadrar na vedação deste artigo.

§

ao As empresas interessadas na obtenção dos benefí·

cios, incentivos e financiamentos a que se refere o caput deste
artigo deverão apresentar certificado de regularidade expedido
pelo Ministério do Trabalho.

Art. 3° Os arts. 27 e 55 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de
1993, passam a vigorar acrescidos dos seguintes incisos:
"Art. 27.

···················=······························-············

Justificação
Um dos mais alarmantes e ultrajantes problemas sociais
com que se defronta a sociedade brasileira é o da exploração do
trabalho infantil. Segundo informações contcas "a útlima Pesquisa Nacional pôr Amostra de Dornicflio- PANDA. o contingente de

crianças de 10 a 14 anos de idade exploradas no mercado de tra·
balho é de 8 milhões 289 mil, o que corresponde a 5.2% da popu·
lação ocupada do Pais ou cema da 16% da respectiva faixa etá·
ria. Desses, contam-se 3 milhões na agricultura.

Segundo o Year Book Of Labour Stalistics publicado pela
Organização Internacional do Trabalho em 1992. o Brasil apresenta o mais elevado índice de emprego de menores de quatorze

anos das Américas,
ca e da Ásia.

perdendo apenas para alguns países da Áfri·
Pesquisa patrocinada pelo Unicef no início de

1996 situou o Brasil no sexto lugar no ranking dos oe1ses que uti·

···-·························•·u········· .. ····•u·····-····..-···-·····-- fiZSffi menores ae quatorze·anos como forca ~'
).
Segundo dados de Mi,ci~coc'-· " ·
-roblema as·
V - inexistência de trabalho infantil em seu processo produtivo e no de seus fornecedores diretos, de
sumiu dimensão nacional, a julgar peta aifusão geográfica e varie- .
dada das atividades eoonOmicas envrl..;das: t:.:maviais (PE, AL e
acordo com os arts. 72, XXXIII, e 227, § 3", I, da Constituição Federal.

Ar!. 55 ............................. _............................... ..

RJ); beneficiamento do sosal (SAj; <-Crvcanas (MT e MG); indús·
trias de suco de laranja (SP); fabricantes de calçados (SP e RS);
plantação de eucaliptos (MG); e serrarias (RO), para citar apenas
os mais conhecidos.
Trata-se de questão que constitui verdadeiro desafio, tanto
para as instituições estatais como para os setores mais lúcidos da

XIV- a obrigação de o contratado observar, du·

sociedade organizada, envolvendo mazela social que agride a

rante toda a execução do contrato, a vedação de utili·

consciência civiflzada e que urge combater e erradicar em nome

zação de trabalho infantil, inclusive no processo produ·

de um padrão mínimo de moraidade e justiça social. Constitui, de

tivo de seus fornecedores diretos.

fato, mais uma dimensão do "circulo vicioso da pobreza" típico de
palses do Terceiro Mundo: ao se transformar precocemente em

Art. 4• O art. 32 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993,
com a redação dada pela Lei n• 8.883, de 8 de junho de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Ar!. 32 .....................................................

força de trabalho, a criança se submete a condições de trabalho
incompatíveis com seu grau de desenvolvimento psico-físico, recebe remuneração inferior à do trabalhador adulto, deixa de estu-

dar - bloqueando todo canal de mobirldade social - e ocupa o
posto de trabalho de um adulto, com a óbvia resultante de degra·
dação de renda e desemprego.

Os programas governamentais e interinstitucionais para

§ 72 A documentação relativa à comprovação do
disposto no inciso V do artigo 27 consistirá de prova de

enfrentamento do problema - como o Pacto Nacional para Erradi·

situação regular perante o Ministério do Trabalho".

cação do Trabalho Infantil - tem-se revelado, até agora, tímidos
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em seus resuttados, o mesmo acontecendo com as ações ae
fiscalização do Ministério do Trabalho.
Assim sendo? como contribuição para a sO:ução d~ tão
magna questão social. estamos submetendo à discussão e dl3!i~
beração dos ilustres Pares nesta Casa o presenta projeto de lei,
que estabelece vedações de ooncessão de financiamentos. isen·

ções, incentivos e benefícios fiscais às empresas que incorrem
em afronta à ConstiiUição e às leis, ao manterem em seu processo produtivo, direta ou indiretamente - isto é, no ãmbito de seus

-com o propósito também de buscar investimentos
para o nosso território e, com isso, equacionar problemas que dizem respeito ao desemprego no nosso
Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

fomecedores diretos -, mã<Hle-obra oaseada no trabalho infantiL
A proposição pretende, outrossim, vedar a participaç2.o dessas
empresas em licitações públicas na esfera da União e suas enti·
dadas.
Esperamos que tais medidas. duras como exige a magnitu·
de do problema a enfrentar, operem como elementos efetivos de
dissuasão ou repressão, contribuindo para alcançar os objetivos
pretendidos por todos os que aspiram a conquista de um paúrão
mínimo de dignidade, bem·estar e justiça sociai em nosso País.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1997. - Senadora Se-

nedlta da Silva.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela Liderança do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Leomar
Quintanilha, por cinco minutos, na forma do Regimento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PP!3 - TO.
Como Líder, pronuncia o segwnte discLJrso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
eu gostaria de registrar que, hoje, o Govemaaor do
Estado do Tocantins, Siqueira Campos, dirige-se à
região da Patagônia, à Província de Ushuaia. no sul
da Argentina, para participar de um encontro entre
os governadores da região e os governadores da região Amazônica.
Trata-se naturalmente de um processo de estreitamento de relações comerciais entre os países,
particularmente os do Mercosui.
Sr. Presidente, segue também o Governador
do nosso Estado, com o apoio da nossa 8ancada.
acompanhado deste Senador, com a precct.:oação de
que é imperativa a busca permanente não só pelo Estado do Tocantins, mas por todos os Estados brasiieiros, de investimentos externos como to:ma 1e a!avan·
car a formação de riquezas e A geração de ~moregos
neste País, já que nos preocupa a verd2.deira p;:>.raH~;?
que toma conta da grande mataria dos Es~?.tJos F_c ínc
dice de desemprego, que a!canca um:;~ r;?~dic::\n int•s•tada, desconhecida, que chega a assusrar.
Por essa razão, o Tocantins se iará presente
nessa reunião de govemaaores no su1 da Patagõnia,

REQUERIMENTO N 2 3~, DE 1~7
Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n' 42,-ue-1996, que "altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras pro-vidências", com o Projeto de Lei da Câmara n2 93,
de 1996, que "dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras providências•.
Justificação
Estes projetas visam modificar a legislação trabalhista no que concerne ao contrato de trabalho por
prazo determinado, devendo, pois, terem o mesmo
tratamento. sob pena de criarmos duas legislações
·,oersamio Giierememente o mesmo assunto.
Saia o3.s Sessões, 11 de junho de 1997.- Senador Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem cio Dia, nos termos do art. 255, inciso 11,
ietra "c". item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
~Jido o seguinte:
REQUERIME~TO

N2 400, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do n2 12, inciso 11, alínea
c do art. 255 do Hegimenta lntemo, que o Projeto de
Lei da Câmara n2 9:i. ele l9~,glJ~ di~põ§l_sobre o
contrato de trabalbQ por prazo determinado e dá ou;'r.a_s _prp·:idências,_seja sutJI''fi_E!tido_ ao e)(all'lE!. da _Co•nissã:o- c:e-'.~0Tlsttuição,-Justiça e Cidadania, além
- <Ja de ;"-ss;;,l(OS eççi-ª"js, ç_onstante do d,espacho ini·"':~.L

. Saladas3essões, 1ldejunho de 1997.- SenaOlltra. Líder do Bloco de Oposição
-Eduardo Suplicy- Antonio Carlos Valadares.

iJ5f JosEn~t~uarcio
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 11,
letra c, item 8, do Regimento Interno.

O Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidencia, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência lembra ao Plenário que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão de amanha será dedicado a homenagear os
175 anos da Maçonaria no Brasil, nos termos dos
Requerimentos n% 218 e 247, de 1997, dos Senadores Esperidião Amin, Valmir Campelo e outros
Srs. Senadores.
Esclarece ainda que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Encontra-se na Casa o Exm2 Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Malan, convocado, nos termos do Requerimento n2 221, do Senador Eduardo
Suplicy e outros Srs. Senadores.
Peço aos Líderes que conduzam até a Mesa S.
ExA o Sr. Ministro Pedro Malan. (Pausa)
Já se encontra à Mesa desta Casa S. EJc!l o Sr.
Ministro Pedro Malan. Nos termos do Regimento, S.
EJc!l disporá de meia hora para a sua exposição.
Para a interpelação, serão chamados os Senadore~
inscritos, intercalando-se os oradores de cada partido, que disporão de cinco minutos cada um, sendo
assegurado ao Ministro igual tempo para respostas.
Para contraditá-lo, os Senadores poderão usar da
palavra, se 'quiserem, por dois minutos, concedendose igual tempo para a !réplica.
Com muita honra, concedo a palavra ao Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Exm2 Sr. Presidente do Senado e do Congresso,
Senador Antonio Carlos Magalhães; Exm2s Srs. Senadores; meus caros companheiros de trabalho
Gustavo Loy<;>la e Cláudio Mauch, cujo profiSsionalismo, dedicação à coisa pública e integridade de caráter honram o Banco Central do Brasil; senhoras e
senhores, é com satisfação que compareço, mais
uma vez, a esta Casa, atendendo a convocação
para prestar esclarecimentos a respeito do tema em
questão e responder às perguntas dos Srs. Senadores sobre um tema que, seguramente, é de interesse
e relevância para o País.
Ao mesmo tempo em que agradeço a oportunidade que me dão, gostaria de deixar claro que vejo
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minha presença aqui como minha obrigação, como
servidor público e Ministro de um Governo que não
tem qualquer problema em explicar, de maneira simples, tranqüila e transparente, as razões que o levam
a tomar determinadas decisões e a adotar determinados cursos de ação. Seguramente, o tema de hoje
não é exceção a esse padrão de comportamento de
um Governo que tem rumo, projeto e programa para
o País e que vem sendo implementado com perseverança, sentido, direção e propósito, e uma combinação de paciência e profunda confiança no Brasil e
no seu futuro.
Antes de entrar no tema específico para o qual
fui convocado, gostaria de situá-lo, para que possamos todos entendê-lo melhor no contexto mais amplo das mudanças profundas pelas quais o sistema
financeiro brasileiro passou, está passando e, inexoravelmente, terá que passar nos próximos anos, à
medida que nós, brasileiros, continuamos a avançar
no processo de consolidação da estabilidade do poder de compra da moeda nacional, com crescimento
sustentado e mudança estrutural, com melhoria das
condições de vida da maioria da população brasileira
e maior justiça social, objetivos maiores deste Governo.
Sr. Presidente, desde 1993, sabíamos, e o dizíamos de público, que a estabilização macroeconômica que estávamos trabalhando para tomar realidade não seria compatível com a dimensão que o sistema financeiro havia alcançado no Pafs.
Para que V. EJc!ls tenham idéia, em 1993 a participação do sistema no Produto Interno Bruto chegou a mais de 15%, três vezes a média internacional
para países desenvolvidos e cerca de duas ~es a
média para países em desenvolvimento.
A razão principal, Sr. Presidente, estava associada ao fato de que o Brasil detinha o vergonhoso
título de campeão mundial da inflação. E essa inflação, em média mais de 1000% ao ano no período de
198811993, levou, entre outros fatores, à constituição
de um elevado número de instituições financeiras,
com muitas agências, a altos custos, para captação
de depósitos com o objetivo de beneficiarem-se da
receita inflacionária
Essa receita inflacionária chegou a representar
cerca de 4% do Produto Interno Bruto ao ano entre
1990 e 1993 -algo próximo a US$19 bilhões em
preços de 1994 -, mais de 60"/o da qual, devo dizer,
foi apropriada por bancos públicos estaduais e federais. Essas receitas inflacionárias representavam,
em 901 93, mais de 35% do total das receitas das
instituições financeiras nacionais.
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Deixamos claro, desde 1993, em rnumeras
oportunidades, através de inúmeras formas de comunicação formais e informais, privadas e públicas,
que o sistema financeiro brasileiro privado, público
estadual e público federal perderia a quase totalidade dessas receitas inflacionárias e um programa de
estabilização bem-sucedido e que os ajustes seriam
inevitáveis tanto na estrutura quanto no modo de
funcionamento do sistema.
Sabíamos ser inevitável a diminuição do número de bancos na economia brasileira em decorrência
do processo de liquidação, fusão, incorporação e
transferência de controle acionário de várias instituições bancárias; sabíamos ser inevitável um conjunto
de modificações na legislação e na supervisão bancária; sabíamos ser inevitável a busca, pelos bancos, de forma de compensar a perda da receita inflacionária através da redução de custos, aumento de
eficiência operacional, melhor avaliação do risco de
crédito, investimento em tecnologia e informatiZação;
sabíamos que o Governo, como de resto qualquer
governo, em qualquer parte do mundo, tem interesse
em defender não os banqueiros, como dizem os desavisados e politicamente motivados, mas pequenos
depositantes, clientes, aplicadores, bem como assegurar a solidez do sistema financeiro em seu conjunto, durante esse inevitável processo de mudanças e
adaptação estrutural do sistema à nova realidade de
uma economia convivendo com taxas civilizadas de
inflação.
Como é sabido, e como prevíamos, contrariamente àqueles que apostaram que o Real, tão logo
introduzido, levaria o País a uma recessão - com a
qual alguns infelizmente contam até hoje -, houve
um extraordinário crescimento da economia após a
queda bruta do imposto inflacionário que incidia sobre os mais pobres deste País e uma recuperação
dos mecanismos de crédito. Apesar de todas as restrições que impusemos sob a forma de recolhimento
compulsório ao Banco Central, desde 12 de julho de
1994, os empréstimos do sistema financeiro para o
setor privado mostraram um crescimento de quase
60% durante os primeiros doze meses de vigência
do Real.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse crescimento rápido dos empréstimos bancários permitiu
que, de início, a receita dessas operações compensasse, em parte, a perda do float ou da receita inflacionária derivada dos recursos em trânsito e dos depósitos à vista.
Parte desse crescimento de empréstimos, contudo, ocorreu sem os devidos cuidados quanto à ca-
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pacidade de pagamento de novos e antigos devedores. E é sabido que períodos de expansão muito rápida do crédito, aqui como alhures, podem aumentar
a vulnerabilidade de certas instituições financeiras,
em particular daquelas que já eram relativamente
mais vulneráveis antes mesmo do lançamento do
Real.
'
·.
Os casós dos Bancos Económico e Nacional,
que deram início, a partir do segundo semestre de
1995, ao período mais delicado de ajuste do sistema
financeiro brasileiro são ilustrativos desse processo.
Havia à época possibilidade de um ·risco sistémico,
·
hoje totalmente superàdo.
A esse propósito, Sr. Pr~idente, eu go$taria
de mencionar o fato de que essa superação do risco
sistémico é hoje amplamente reconhecida por analistas da cena brasileira na sua dimensão bancária.
O Moodys Banking System Outlook, no último trabalho sobre o Brasil, diz claramente que o programa de
estímulo à reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro, em conjunto com as modificações
efetuadas na legislação e superVisão bancárias, permitiu o ajuste adequado desse sistema e evitou o risco de uma crise bancária, permitindo o fortalecimento do sistema financeiro brasileiro.
Essa conclusão, na verdade, é e1(atamente a
mesma conclusão que temos chegado em vários trabalhos. Certamente razões semelhantes levaram a
prestigiosa revista The Economist, na sua edição
de 12 de abril de 1997, a sequer incluir o Brasil entre
os países que passaram por crises bancárias no período recente.
O custo dessa operação compara-se favoravelmente ao País, em relação ao custo de operações
de crise bancária em países vizinhos e não vizinhos,
como México, Venezuela, Chile, Argentina, para não
falar em outros continentes. Na verdade, temos mostrado claramente que nesse processo é preciso evitar a confusão que infelizmente ainda detectamos,
inclusive por parte daqueles que deveriam ter competência específica para fazer uma análise económica com o mínimo de seriedade.
É inaceitável que no Brasil, no final do século,
ao apagar das luzes do século XX, ainda haja profissionais que, em relatórios escritos, confundem empréstimos coiTl garantias com os gastos cfrçamentários. Gasto orçamentário é uma coisa, Sr's e Srs.
Senadores; empréstimos com garantia é outra. Compará-los não tem nenhuma relevância, nenhum significado. Tal atitude se presta apenas a confundir o
público, digamos, não especializado com essas
comparações indébitas e indevidas.
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O saudoso Mário Henrique Simonsen, numa
série de artigos cuja leitura recomendamos a todos
os interessados no tema, chamou a atenção, corretamente, para o fato de que a avaliação do custo fiscal envolvido em operações bancárias dessa natureza na verdade só é conhecida a posteriori, depois
que se realizam os ativos da parte do banco que ficou sob a administração do Banco Central. Isso é
tradicional, é conhecido em qualquer parte do mundo.
Dar-lhes-ei um exemplo, se me permitem uma
breve digressão. A parte do Banco Nacional que ficou sob a administração do Banco Central recebeu
ações do banco que o comprou, o Unibanco. Vendemos agora essas ações pelo dobro do valor que recebemos naquela ocasião. Eram cerca de R$600 milhões em ações, que foram vendidas agora por quase R$1 ,2 bilhão. Isso significa importante realização
de um ativo cujo cálculo não poderia ter sido feito de
antemão. A realização só se dá, efetivamente, quando uma operação tem lugar e quando se descobre o
verdadeiro ágio e o seu resultado.
Mencionei esse exemplo para expressar, mais
uma vez, o meu desencanto com análises ditas técnicas e que confundem empréstimos com garantias
com gastos orçamentários do Governo Federal. Infelizmente isso ainda ocorre entre nós.
Essa possibilidade, para voltar ao básico do
que estava dizendo, de risco sistêmico no Brasil, foi
superada através de um conjunto de medidas voltadas à reestruturação e ao fortalecimento do sistema
financeiro, dentre as quais, para mostrar sua amplitude e a sua cobertura, eu gostaria de registrar as
seguintes: primeiro, 1*.1abelecemos incentivos fiscais
para incorporações de instituições financeiras, através de uma Medida Provisória de 3 de novembro de
1995, permitindo que a instituição incorporadora
contabilizasse como perda crédito de difícil recuperação da instituição incorporada; e, segundo, permitimos que a instituição incorporadora pudesse contabilizar como ágio a diferença entre o valor patrimonial da participação societária adquirida e o valor de
aquisição, sendo essa diferença compensada obrigatoriamente nos exercícios fiscais posteriores.
Instituímos o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional, chamado Proer, através do qual permitimos que as instituições que viessem a participar
desse programa tivessem acesso a uma linha de
crédito, financiamento, contra garantias especiais
em que poderiam diferir em até dez semestres os
gastos com a reestruturação, reorganização e mod-
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emização, e poderiam ficar temporariamente fora
das exigências do limite operacional do Acordo da
Basiléia.
Aprovamos o estatuto e a regulamentação do
Fundo de Garantia de Créditos - FGC, que estabeleceu uma garantia para depósitos de até R$20 mil,
para o total de créditos de cada pessoa, contra todas
as instituições do mesmo conglomerado financeiro,
abrangendo inclusive todas as instituições financeiras que foram submetidas ao regime de intervenção
e/ou liquidação extrajudicial desde o início do Plano

Real.
.
Dificultamos a constituição de novas instituições financeiras e criamos incentivos para os processos de fusão, incorporação e transferência de controle acionário, e, através dessa norma, aumentamos a exigência mínima de capital para a constituição de novos bancos, sem alterar o limite mínimo
exigido nos casos de fusão, incorporação e transferência de controle.
Queria chamar a atenção para o fato de que,
dentre os princípios que devem ser seguidos para se
efetuar uma reforma saudável do sistema financeiro,
um dos mais importantes é o evitar operações de socorro para bancos sem que haja modificação do controle acionário. Caso isso não aconteça, corre-se o
risco de se salvarem bancos administrados de forma
temerária, com a possibilidade de que no futuro o
mesmo volte a ocorrer.
Foi consciente desse problema que o Banco
Central editou circular, em 16 de novembro de 1995,
deixando claro que a autorização para que instituições financeiras participassem do Proer seria concedida caso a caso, quando ocorresse mudança no controle acionário. E essa mesma circular, em seu art.
42 , especifica que os administradores das instituições financeiras que tivessem o controle acion*rio
transferido não ficariam livres de responsabilidades
nas esferas penal e administrativa.
Dessa forma, volto a insistir: o Proer não foi, de
forma alguma, concebido para ser um programa de
socorro a banqueiros, como querem - volto a insistir
- os desavisados e os politicamente motivados, mas
um programa instituído para garantir a estabilidade
do sistema financeiro, evitando que problemas de liquidez ou solvência de alguma instituição ocasionassem uma crise maior, prejudicando todos os setores
da economia.
Isso é importante e tivemos a oportunidade,
nas intímeras vezes em que estivemos no Congresso - eu próprio, Gustavo Loyola e Diretores do Banco Central -, de chamar a atenção para um fato que
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deveria ser elementar: banco não trabalha com recursos do banqueiro. Banco trabalha com recursos
de terceiros: depositantes, clientes, aplicadores,
poupadores, empresas de pequeno, médio e grande
porte e outras instituições financeiras.
Portanto, é uma atitude leviana e irresponsável
a daqueles que acham que não há nenhum problema em deixar uma instituição financeira quebrar,
sem nenhum tipo de interferência por parte do Governo. Acham, erroneamente, que o único prejudicado é o dono do banco, o acionista contro1m:lor. "Na
verdade, os atingidos seriam, nos nossos casos, os
detentores dos cinco milhões de depósitos à vista e
cinco milhões de cadernetas de poupança, que as
nossas atividades nos últimos anos evitaram que
fossem prejudicados com o problema de uma instituição especifica.
A nossa preocupação é com esses milhões de
pessoas físicas e jurídicas e com o funcionamento
do sistema, e não, obviamente, com o banqueiro,
que, de resto, responde solidariamente por problemas que a instituição tenha enfrentado, o que não
fazia antes de mudarmos a legislação.
Quero aproveitar, mais uma vez, para repudiar
categoricamente essas aleivosias politicamente motivadas - que sei que se prestam a certos discursos
fáceis de palanque - de que o Proer foi criado para
salvar banqueiro falido. Sei que isso dá um bom discurso, mas não corresponde, de forma alguma, à
realidade da nossa situação ao longo dos últimos
anos.
Dizem que o Proer não foi claramente explicado ao conjunto da sociedade brasileira. É possível. É
possível que o cidadão comum brasileiro não saiba
explicar exatamente o que é o Proer, porque isso envolve questões complexas; mas exatamente porque
tivemos o Proer, o cidadão comum também não
sabe o que é uma crise bancária. Acho que isso é
um desempenho expressivo e significativo que nós,
como Governo e sociedade, tivemos capacidade de
fazer.
O fato é que mudamos a legislação porque a
Lei n• 6.044, que dispunha sobre processo de intervenção e liquidação de instituições financeiras, não
permitia uma atuação preventiva por parte do Banoo
Central. FIZemos essa mudança, recentemente, para
permitir uma atuação preventiva, porque antes o
Banco Central ficava na situação ambígua de ser
acusado ou de nãp. agir em prazo hábil, tão logo
uma fraude, em tempo real, fosse detectada, ou de
esperar demais e agir tardiamente. Alteramos a le-
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gislação para permitir uma ação de natureza preventiva por parte do Banco Central.
Além disso, aumentamos esse poder de intervenção, inclusive de determinar a transferência de
controle acionário, e instituímos a responsabilidade
das empresas de auditoria. Foi inclusive negociada
com o Senado Federal, Sr. Presidente, a responsabilidade de empresas de auditoria ou dos auditores
oontábeis independentes, em casos de irregularidades na instituição financeira; alteramos a legislação
que trata da abertura de dependência de bancos no
exterior; oonsolidamos as demonstrações financeiras
de bancos no Brasil, com suas participações no exterior e permitimos a cobrança de tarifas por prestação de serviços, por parte de instituições financeiras.
Em resumo, não queria me estender demais
nessa parte, mas o fato é que o programa de ajuste
do sistema financeiro brasileiro não se restringiu a
medidas voltadas para a administração das transferências de controle acionário e incorporações. Também fortalecemos, em cooperação com o Congresso
Nacional, a legislação e a supervisão bancária, possibilitando que o Banco Central tenha hoje algo que
não tinha antes, que são instrumentos que permitam
uma atuação de natureza mais preventiva.
Como resultado dessas ações, Sr. Presidente,
de um total de 271 bancos múltiplos, comerciais,
bancos de desenvolvimento, de investimento, presentes no sistema finânceiro no início do Real, mais
de 60 já passaram por algum processo de ajuste que
resultou em transferência de controle acionário, oom
ou sem apoio de recursos públicos, intervenção ou
liquidação por parte do Banco Central, ou incorporação por parte de outras instituições financeiras.
Desde o início do Real, sem interferência do
Governo- gostaria de ressaltar-, 26 bancos passaram por processo de ajuste gerido pelo próprio setor
privado, sem a utilização de qualquer interveniência
do Poder Públioo, a não ser as autorizações buro··
cráticas de praxe.
Com interferência do Governo, desde o início
do Real até março de 1997, o Banco Central realizou
intervenções em 37 bancos, sete estaduais e 30 privados, dos quais 26 foram liquidados, quatro faliram,
seis estão sob RAET, e uma instituição financeira
privada está sob intervenção, que é o Banco Bamerindus, do qual, com a sua permissão, Sr. Presidente, passarei a tratar.
Gostaria de registrar que estou supondo, no
curso desta intervenção - espero que corretamente , que os Srs. Senadores interessados no tema seguramente terão lido com atenção o documento enca-
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rr.ínhado ao Senador José Serra, na qualidade de
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, em 08 de abril de 1997, através
do qual são fornecidas extensas e detalhadas informações ao Senado, não só sobre o desenrolar do
chamado caso do Banco Bamerindus, como também .
sobre o processo que levou à operação .qu.e resultou
na assunção de dez bilhões do passivo do Banco ·
Bamerindus pelo Banco Hong-Kong and Shangai
Banking Corp.
Gostaria de passar a tratar desse tema, Sr.
Presidente, esperando que o que .tenha dito até o
momento sirva de pano de fundo para a discussão
mais específica que se seguirá, porque o fato é que
o processo de ajustamento estrutural e organizacional do sistema financeiro nacional ao ambiente de
estabilização da economia evidenciou em cada instit:.:ição iír.anceira pública e privada, estadual e federal, problemas específicos - em alguns casos, de liquidez; em outros de desequilíbrios patrimoniais -.
particularmente naquelas instituições que vinham retardando a resolução de problemas estruturais tais
como insuficiência de capital, excesso de mobiliza"
ções, baixa rentabilidade de certos ativos e um tema
recorrente em praticamente todos esses casos: uma
capacidade de geração de receita incompatível com
a estrutura de custos da instituição respect;va.

É nesse contexto, Sr. Presidente, que além dos
problemas de ordem estrutural, não solucionados ao
longo de vários anos, no passado o Banco Bamerindus sofreu nos últimos semestres principalmente por
razões ligadas a rumores, a boatos que, infelizmente, grassam entre nós, que, ao meu jufzo, deveriam
constituir crime de responsabilidade quando divulgados com leviandade e irresponsabilidade, além de
razões estruturais, sofreu esse processo, que resultou numa sensível diminuição da sua capacidade de
captação de recursos, sobre as modalidades de depósitos à vista e a prazo.
Para V. Exlls terem uma idéia, entre junho de
1995 e dezembro de 1996, os depósitos à vista e a
prazo do Banco Bamerindus reduziram-se, respectivamente, em 37% e em 78%. Somadas as reduções
nas rubricas de obrigações por empréstimos e repasses no exterior, o Banco acumulou, no período,
perdas líquidas de captação da ordem de R$4,8 bilhões. Estas perdas foram suportadas principalmente por financiamentos no mercado interbancário,
operações com export notes e debêntures emitidos
por empresas coligadas e monetização de ativo de
curto prazo, desfazendo-se o Banco da parcela mais
líquida de sua Carteira de Títulos e Valores Mobiliá-

399

rios, além de, a partir do segundo semestre de 1996,
com o agravamento de suas dificuldades, socorrerse de empréstimos de liquidez junto ao Banco Central, como forma de garantir os recursos necessários
à sua necessidade de caixa.
Em 19 de abril de 1996, os administradores do
Banco Bamerindus foram convocados ao Banco
Central e ali firmaram um termo de comparecimento,
onde foram cientificados da necessidade de corrigir
deficiência de capital de giro próprio, da ordem de
R$2,7 bilhões, a ser recomposto mediante aperte de
recursos ou desmobilização de ativos.
. As correspondências dos administradores, de
27 de maio, 28 de junho e 16 de julho de 1996, encaminhadas ao Banco Central, resultaram, com autorização do Banco Central, para transferência de
créditos e líquidos para a ligada Bamerindus Participações, em troca de outros títulos da Sunamam e do
controle acionário do Bamerindus Companhia de Seguros, ao mesmo tempo em que foram alertados de
que as medidas, incluindo aquelas até então adotadas, mostravam-se insuficientes, na avaliação do
Banco Central, para a solução do desequilíbrio econômico e financeiro do Banco.
Na verdade, a avaliação do Banco Central, à
época, foi que as transferências patrimoniais no interior do conglomerado não alteraram a situação financeira do ·Bamerindus de maneira significativa, pois
os ativos incorporados á Instituição não gerariam resultados adequados para a reestruturação do Banco.
Foi nesse sentido que, em 03 de setembro de
1996, os administradores do Banco Bamerindus foram notificados, pelo Banco Central, da imprescindibilidade de ações saneadoras de capitalização adicional para corrigir desequilíbrios econômicos e financeiros, bem como o Banco Central determinou
ampla reorganização administrativa, operacional e
societária e, sobretudo - gostaria de enfatizar esse
ponto -, alienação de seu controle acionário como
forma de restauração da credibilidade do Banco.
Isso foi em 03 de setembro de 1996.
O documento que o Banco Central encaminhou
ao Senado Federal, por intermédio do Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Senador José Serra, lista, nos seus§§ 52 , 62 , 72 e 82 ,
que presumo seja de conhecimento de todos os Srs.
Senadores interessados no caso, os elementos centrais da proposta apresentada pelos administradores
do Banco Bamerindus ao Banco Central, em 16 de
dezembro de 1996.
Sr. Presidente, não sei se haveria tempo pa;a
que ela fosse lida aqui, mas estou à disposição, se
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houver alguma pergunta, para explicar em que consistia a proposta tal como encaminhada pelos administradores do Banco Bamerindus ao Banco Central,
em dezembro de 1996, a sua reiteração em 31 de janeiro de 1997, e as razões que levaram o Banco
Central a considerar que também estão explicitadas
no documento encaminhado ao Senado, através da
Comissão de Assuntos Econômicos, endereçado ao
seu Presidente José Serra, as razões que levaram o
Banco Central a considerar a proposta de difícil aceitação para o Governo.
Sr. Presidente, não sei do tempo de que disponho. Talvez, se V. Exª me permitisse, gostaria de.•.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Exª dispõe de três minutos. Agora, terá uma
prorrogação, se assim julgar conveniente.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
-Solicito, então, a compreensão de V. Exª e de todos os Srs. Senadores para passar um pouco além
dos três minutos que me restam, mas evitarei ~ntrar
em detalhes, portanto, na medida em que presumo
que a proposta está disponível aos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª disporá de mais 15min, além dos três.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Está étimo. É mais do que suficiente, se isso for
aceitável para todos.
Voltando ao tema, a proposta, tal como apresentada pelos administradores, em dezembro, envolvia a transferência do poder de gestão do Banco Bamerindus para um novo conselho e uma nova direto·
ria, para que exercessem a •administração temporária" do Banco, com poderes para implementar um
plano de reestruturação.
Haveria uma transferência do controle acionário do Bamerindus num prazo de até dois anos e
meio, no futuro, ou ultrapassado esse prazo de dois
anos e meio, através de oferta pública, inclusive com
contratação de instituição com poderes para custodiar a ação. E seria contratado um banco - que não
seria o caso de se mencionar aqui - que ficaria responsável pela modelagem e venda do conglomerado
neste intervalo de até dois anos e meio, em que teria
lugar o processo de reorganização administrativa,
operacional e societária da instituição.
Na verdade, enquanto esse processo tinha lugar, tanto a modelagem quanto o processo de reestruturação, a expectativa dos controladores do Banco era a de que o Banco Central concederia diversas
linhas de crédito, financiamento e assistência financeira, inclusive ao amparo do Proer, que, como mencionei anteriormente, exigia a transferência de con-

trole acionário para a utilização de suas linhas de financiamento, além de flexibilização temporária de
índices técnicos operacionais obrigatórios.
Segundo os termos da proposta, isso signifiCava recursos que podiam chegar a R$6,5 bilhões, diversas linhas de crédito, com taxas que podiam chegar até 12% ao ano abaixo do COI, e, na verdade,
era uma aposta que, ao longo· desses dois anos e
meio seria possível, com a nova administração operacional e com a nova modelagem, realizar uma
transferência de controle acionãrio. Nesse meio tempo o Banco Central teria que bancar o processo de
expectativa de resolução do problema.
Essa questão foi cuidadosamente analisada no
âmbito_ do Banco _Ce_ntral_ e. _a_ co.ncJu.são_ a que se
chegou é que o plano era de difícil aceitação por
parte do Governo, na medida em que se baseava
fundamentalmente, no ponto de vista relevante, na
obtenção de linhas de apoio e tratamentos excepcionais por parte do Banco Central, com liberações de várias obrigações, na inexistência de uma linha de financiamento, no âmbito do Proer, sem
transferência de controle acionário, com encargos
financeiros na forma pretendida na proposta dos
administradores e controladores, numa baixa probabilidade, llaavallaÇãodoBanco, que pudesse o
Banco gerar resultados suficientes à reversão do
desequilíbrio econômico-financeiro, mesmo se
concedido o financiamento não à taxa solicitada,
mas à taxa do Proer, a não-previsão- esse é um
ponto importante - de qualquer aparte de recursos
próprios por parte dos acionistas controiB;dores
para capitalização da instituição, tomando o plano
apresentado totalmente dependente de recursos
públicos e com custos de reestruturação suportados pelo Banco Central, e a associação da hipótese de transferência do controle acionário da instituição a eventos incertos e de prazo médio/longo,
implicando, nesse período, o não-enquadramento
nas disposições que regulavam o Proer e a nãocontribuição para recuperação e credibilidade da
instituição.
Essa avaliação foi comunicada aos administradores e controladores do Banco, e lhes foi solicitado,
de novo;-que
soluÇão~ tal como vista pelo Banco
Central e pelo Governo, era a da busca da transferência de controle acionário. Tarefas que, diga-se de
passagem, o acionista controlador anterior, a administração, envidou o melhor dos seus esforços. E aqui me
permito chegar ao ponto depór que a operação acabou sendo feita com o Hong Kong and Shangai Sanking, como é do conhecimento de todos.
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Menciono - eu poderia me estender longamente sobre isso e posso ir direto ao ponto - que a razão fundamental é uma: não surgiu, em prazo hábil,
nenhuma grande instituição, com o volume de capital necessário, aceitável para o Banco Central, disposta a assumir o controle acionário do Banco Bamerindus S/A. na época desejável por parte do Governo. Enquanto que surgiu uma outra, que já era
acionista do banco, já detinha mais de 6"k do capital,
que havia sido contatada pelo antigo acionista controlador e seus administradores, buscando um aumento expressivo de sua participação de capital no
Banco, e que expressou o seu interesse, sim, em
realizar algo que nenhuma outra grande instituição
financeira brasileira ·ou ir.tamacional que houvesse
se aproximado, seja do antigo acionista controlador,
seja da administração do Banco, para realizar a
transferência de controle.
Essa, em síntese, é a razão pela qual a operação acabou sendo concluída com o HongKong and
Shangai Banking, que já era, diga-se de passagem volto a insistir -, o acionista do Banco Bamerindus.
As razões que levaram o Banco Central e a
descrição da operação com o HongKong and Shangai - de novo lembro aos Srs. Senadores - estão
descritas nos§§ 9 2 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 e 21 do documento encaminhado pelo
Banco Central a este Senado, no dia 8 de abril de
1997, para a Comissão de Assuntos Econômicos,
por intermédio de seu Presidente, Senador José
Serra.
Sr. Presidente, não quero abusar da sua generosidade e da compreensão dos Srs. Senadores
e me estender em demasia. Não participei diretamente, são negociações técnicas, posso lhes assegurar que tudo foi feito ao abrigo da legislação
existente, no que diz respeito ao Proer, e assegurando-se o Banco Central da existência de garantias que estão listadas no § 13 do documento encaminhado ao Senado Federal, que mostra para
cada um dos empréstimos realizados nesta operação as garantias existentes, como exige a lei, em
20% acima do valor determinado pelo valor do empréstimo. Isso foi feito em todas as operações realizadas e a transferência teve lugar após o voto da
Diretoria do Banco Central, após uma reunião do
Conselho Monetário Nacional, que teve lugar no
dia 26 de março de 1997, e a transferência, como
é sabido, teve lugar nos primeiros dias de abril de
1997. E é um processo que está em curso, está
em andamento. Se alguém perguntar - uma pergunta que fazem com freqüência - qual é exata-
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mente o custo da operação, a resposta é a mesma
que dei anteriormente: o custo da operação é conhecido ao final do processo, depois que se realizaram
os ativos, depois que se utilizaram ou não as garantias subjacentes ao empréstimo e depois que o processo foi concluído. Para qualquer comparação e
análise com vários outros países que realizaram
operações semelhantes, recomendo fortemente aos
interessados no assun~o que leiam o excelente documento preparado por José Roberto Mendonça de
Barros, meu Secretário de Política Econômica, intitulado • Análise do Ajuste do Sistema Financeiro Brasileiro•. É um documento que acho que foi enviado ao
Senado, mas está disponível, através da Internet, a
todo e qualquer Senador que deseje consultá-lo. É
rico de informações, está atualizado e contém, também, não com todos os detalhes do documento enviado ao Senador José Serra - e, portanto, através
dele, ao Senado-os elementos fundamentais dessa
operação.
Sr. Presidente, eu não gostaria de abusar da
paciência, da gentileza e da compreensão dos Srs.
Senadores, em termos de tempo, que me permitiram
tratar deste assunto, mas eu gostaria de, concluindo,
mais uma vez, dizer que não só o Ministério da Fazenda, como, particularmente, o Banco Central estiveram, estão e continuarão à disposição não só desta Casa como de cada Senador individualmente, e
sua assessoria, para discutir ou explicar qualquer
ponto mais de detalhe da operação em questão,
como de resto de qualquer operação.
Volto a reiterar aquilo que disse logo no início
da minha intervenção: temos uma tranqüila convicção de que fizemos o que deveríamos fazer. Não temos nenhum receio de explicar as razões que nos
levaram a tomar determinadas decisões e a seguir
determinados cursos de ação. Quero apenas chamar a atenção para o fato de que o tema, pela sua
própria natureza, é complexo e não se presta a análises, a vôos de pássaro, a jargões, a formas estereotipadas de pensar e a conclusões apressadas.
Mas àqueles que realmente desejem se debruçar
• sobre detalhes da operação, posso assegurar que
este Governo - o Ministério da Fazenda e o Banco
Central - está, esteve e estará à inteira disposição
desta Casa e dos Srs. Senadores.
Agradeço a atenção com que me ouviram e,
mais uma vez, a gentileza em permitir a extensão do
tempo origínalmeme pensado· para essa Intervenção
e quero dizer que estou à disposição, Sr. Presidente,
desta Casa, como sempre.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Convido V. ExA a sentar-se à mesa para ouvir as
interpelações e respondê-las, da mesa ou da tribuna
Passamos à fase de interpelações.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que dispõe de cinco minutos, inicialmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, Sr. Ministro Pedro Malan, o Governo alardeou como grande
feito a venda do controle da Vale do Rio Doce, operação em que a União obteve R$3,2 bilhões, destinando metade disso à redução do estoque da dívida
mobiliária federal. Pois bem. A intervenção realizada
no Bamerindus foi mais do que suficiente para anular o efeito redutor da venda da Vale sobre a dívida
mobiliária federal, pois ampliou essa mesma dívida
em R$5,8 bilhões.
De acordo com os dados oficiais, os financiamentos concedidos ao amparo do Proer nessa operação totalizaram R$5,8 bilhões, incluindo operações
com o Bamerindus sob intervenção, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Embora esses desembolsos não sejam financiados com recursos orçamentários, conforme V. ExA enfatizou, a sua realização termina tendo impacto sobre o estoque de títulos federais em mercado e, portanto, sobre o Tesouro. O montante liberado para salvar do colapso o
Bamerindus e permitir a transferência da parte saudável desse Banco para o Banco HongKong and
Shangai Banking Corporation corresponde a cerca
de 23% da base monetária. Como o Banco Central
não pode permitir uma expansão dessa ordem na
base, o impacto monetário dos empréstimos do
Proer é neutralizado com colocação líquida de novos
tftulos federais, vale dizer, com aumento da dívida
mobiliária federal em mercado, dívida essa que já triplicou desde o início deste Governo· (em dezembro/94 era de R$62 bilhões e em abriV97 atingiu
R$189 bilhões).
Pergunto: qual a justificativa para a utilização
de políticas desse tipo?
O Governo argumenta que os empréstimos do
Proer não representam acréscimo à sua dívida em
termos líquidos, uma vez que têm como contrapartida a aquisição de créditos contra bancos sob intervenção. Ora, o mesmo se pode dizer de operações
de privatização casadas com redução de dívida: a
dívida diminui, mas diminui também o ativo do Governo com a venda das ações. Só que, no caso da
Vale, o Governo vendeu ativos bons de uma empresa estruturada e rentável enquanto que, no caso do
Bamerindus, comprou créditos contra um banco que-
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brado. Isso sem faiar na renúncia tributária e nas taxas de juros inferiores às de mercado a que têm
acesso os bancos participantes do Proer.
O Governo informou que o HSBC ficou obrigado a fazer um aparte líquido de capital de cerca de
R$1 bilhão em dinheiro.
Pergunto: esse pagamento foi feito em dinheiro
ou terá sido feito em títulos da dívida externa brasileira? Esse valor inclui os R$380 milhões a serem
pagos pelo HSBC ao Bamerindus como ágio?
O Bamerindus sob intervenção usou recursos
do Proer para comprar cerca de US$1 bilhão em papéis da dívida externa brasileira.
Pergunto: de quem foram adquiridos esses títulos? Do próprio HSBC? Com que deságio? Corno se
compara com o deságio de mercado? Sr. Ministro, é
procedente a interpretação de que toda essa operação teve impacto líquido nulo, em termos de entrada
de divisas, uma vez que o aparte de capital feito pelo
HSBC teria sido neutralizado pela saída de recursos
pelo Bamerindus para compra de papéis da nossa
dívida no exterior?
Sr. Presidente, se tenho tempo já formulo outra
pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Eduardo Suplicy, solicito a V. Exª que a
formule com rapidez, pois seu tempo está esgotado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - A leitura de documento enviado pelo Banco Central à Comissão de
Assuntos Econômicos sugere que vantagens excessivas foram concedidas ao HSBC; senão vejamos: o
ágio de R$360 milhões pago pelo HSBC ao Bamerindus será feito em suaves prestações, com juros
módicos, ficando depositado no próprio HSBC por
até 7 anos, com 3 anos de carência.
Outro exemplo: a parte problemática do Bamerindus, que ficou sob intervenção do Banco Central,
fica obrigada a pagar ao HSBC custos de reestruturação estimados em R$376 milhões, valor que praticamente anula a despesa com o ágio. (Segundo o
Senador Andrade Vieira, esse foi um arranjo para
eliminar o ágio.)
Ainda outro exemplo: o HSBC recebe em dinheiro R$2,7 bilhões a título de equalização da estrutura de passivos e ativos. Finalmente, o Banco
Central lib&rou o HSBC de cumprir, por algum tempo, a exigênCia de aplicar em crédito imobiliário recursos oriundos de depósitos de poupança, e estabeleceu que a esse Banco não se aplicam as regras
::le ajuste do patrimõnio líquido ao grau de risco da
estrutura de ati vos.
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Pergunto: como negar que foram excessivas
as vantagens concedidas ao Banco inglês, o HSBC,
para que ele absorvesse a operação bancária e parte dos ativos e passivos do Bamerindus?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, e obrigado, em particular, por ter tido a gentileza de encaminhar, por escrito, as suas perguntas. VO'J. responder, rapidamente -tenho 5 minutos para fazê-lo -, e
estou seguro de que nós lhe encaminharemos, por
escrito também, dado o grau de detalhe em que V.
EJc!! entrou. Nós lhe encaminharemos, por escrito, as
respostas a algumas de suas perguntas mais específicas.
Quero começar, dizendo o seguinte: sei o apelo que há em começar uma intervenção como esta,
mencionando o caso da Vale do Rio Doce. Acredito
ser absolutamente irrelevante neste contexto; a minha posição a esse respeito é conhecida.
Podemos, sim, gerar dezenas de bilhões de
dólares de receitas de privatização ao longo dos próximos anos. Creio que deveríamos usar essas dezenas de bilhões de dólares para reduzir, em dezenas
de bilhões de dólares, o estqque da dívida pública
brasileira e, portanto, de forma permanente, diminuir
o custo de pagamento de juros; na verdade, podemos reduzir ainda mais, o que estaríamos dando
uma inequívoca demonstração de que nós, brasileiros, estamos sendo capazes de enfrentar, com determinação, o nosso problema fiscal. Mas essa é
uma discussão que se tomou política e não cabe entrar aqui. Mas é política também a sua colocação perdoe-me dizê-lo, Senador·-, ao fazer a sua primeira pergunta, em negrito aqui: "Qual a justificativa
para a utilização de políticas desse tipo?"
A justificativa foi o que procurei fazer na minha
intervenção inicial. À diferença de alguns, nós estamos preocupados, sim, com as contas de depósito à
vista de cinco milhões de depositantes, que nós evitamos que fossem prejudicados com o que fizemos
no sistema financeiro até o momento; estamos preocupados, sim, com os cinco milhões de contas de
cadernetas de poupança que nós também, com as
ações que tomamos, preservamos e evitamos que
virassem pó no sistema. Portanto, temos essa preocupação.
Por trás da sua pergunta, Senador, permita-me
dizê-lo com a franqueza que sempre caracterizou o
nosso diálogo, há uma outra: não teria sido melhor

não fazer nada? Não teria sido melhor evitar comprometer recursos públicos?
Ainda fico satisfeito, Senador, que V. EJc!! o
nota e sabe, como bom economista que é -e gostaria que outros tivessem a mesma percepção de V.
EJc!! -, a diferença que existe entre empréstimos com
garantias e recursos orçamentários que não devem
ser comparados; V. Ex- nota que foram empréstimos. V. EJc!! está preocupado se era justificado ou
não o uso desse empréstimo. A nossa resposta é
sim, Senador; era justificado em benefício de duas
coisas: dos depositantes, aplicadores e poupadores
nessas instituições, e da estabilidade e solidez do
sistema nacional, como procurei e continuarei procurando chamar a atenção.
Gostaria, ao dizer por que é justificado, que os
Senadores se dessem ao trabalho de ler o documento encaminhado ao Senador José Serra, no qual verão que nós listamos - e vou permitir fazê-lo para
que não paire dúvida - cada uma das operações de
empréstimo realizado. V. EJc!! abra, porfavor, o §13
do documento que-mostrará. "ao Banco Bamerindus,
sob intervenção, um empréstimo de R$467 milhões
garantidos por títulos e créditos contra o Tesouro
Nacional - que estão ali listados -, no valor de
R$560 milhões, não de R$467 milhões, mas de
R$560 milhões; R$2,5 bilhões garantidos por créditos contra o Fundo Garantidor de Crédito, cuja origem é o setor privado. A Constituição veda o uso de
recursos públicos para seguros e, portanto, o Fundo
Garantidor de Crédito é um Fundo que vem de recursos do setor privado, do próprio sistema. Mas o
empréstimo de R$2,5 bilhões tem como garantia
R$3 bilhões; portanto, 20"/o a mais de recursos do
Fundo Garantidor de Crédito, originários da cobertura que o Fundo garante.
Um empréstimo à Caixa Económica Federal R$2,5 bilhões - tem como garantia títulos e créditos
contra o Tesouro Nacional e perante o Fundo de
Compensação de Variações Salariais, no valor de
R$3 bilhões. O crédito ao Banco do Brasil, para assunção de operações das agências e dependências
do Bamerindus no exterior- R$114 milhões-, tem
como garantia títulos e créditos contra o Tesouro
Nacional, no valor de R$137 milhões. Os R$240 milhões para o Banco do Brasil, para aquisição da carteira-de operaçõesórigfnarias de repasse do Finame
rural, está garantido por títulos e créditos contra o
-Tesouro Nacional, no valor de R$288 milhões.
O total da operação a que V. Ex" se referiu tem
garantias totais da ordem de R$6,985 bilhões, que
podem ou não ser exercidas. E o custo líquido, volto
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a insistir, da operação em seu conjunto, de resto, extremamente benéfica para os milhões de depositantes, poupadores e aplicadores, para o sistema financeiro nacional, para a nossa percepção de capacidade de lidar com o problema do sistema, é, evidentemente, o nosso ponto de vista, justificado. Essa é a
primeira pergunta.
Sobre a segunda pergunta (se o pagamento
feito pelo HSBC foi feito em dinheiro ou terá sido feito em títulos da dívida externa, e se esse valor inclui
os R$380 milhões a serem pagos como ágio), a resposta é sim. Um bilhão de reais inclui os R$380 milhões a serem pagos como ágio? A resposta é sim.
Um bilhão de reais inclui os R$380 milhões a serem
pagos como ágio e, na verdade, o pagamento foi feito parte em dinheiro e parte em títulos da dívida.
Não sei dizer de cabeça a forma do deságio
dessa operação, isso lhe responderemos por escrito.
Agora, quero lhe assegurar que é improcedente a informação ou a interpretação de que essa operação
teve impacto nulo, em termos de entradas de divisas, uma vez que o impacto do capital do HSBC teria sido neutralizado pela saída de recurso pelo Bamerindus.
Quanto à sua última pergunta, quero negar categoricamente, Senador, que tenha havido excessiva
vantagem concedida ao Hong-Kong and Shangai
Banking Corporation para que absorvesse operação
bancária e partes ativas do Bamerindus. Implícita na
pergunta está a idéia equivocada, a meu juízo - volto a insistir-. que teria sido melhor que nada tivesse
sido feito. Eu posso lhe assegurar, Senador, que, se
nada tivesse sido feito, não só nós como esta Casa
estaríamos reunidos aqui para discutir os problemas
graves de natureza sistêmica que estaríamos enfrentando pela não decisão, por parte do Governo,
em enfrentar com coragem um problema e resolvê-lo
de uma maneira que nos pareceu a mais apropriada.
E quanto à sua última pergunta (se é verdade
que o Banco Central liberou o Hong-Kong and Shangai Banking Corporation temporariamente do cumprimento de algumas exigências de aplicação), a re.sposta é sim. Isso foi feito como o foi com outras operações dessa natureza, de natureza temporária, e foi
parte da negociação.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. EJc-! 02 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ministro Pedro
Malan, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma
observação com respeito aos cálculos que o Governo tem feito sobre os efeitos do Proer. V. EJc-! afirmou que ainda não há possibilidade de um exame

có-llcrefcÇerrq)rofundicãâe, uma vez-que llãõ-sabe o
resultado de tudo que vai ocorrer, por exemplo, com
os ativos e passivos das instituições que sofreram
intervenções ou, de alguma forma, foram atingidas
ou benefiCiadas pelo Proer.
Compreendo que não se pode, inteiramente,
saber todos os cálculos, mas o Governo foi capaz de
estimar os efeitos do ajuste do salário mínimo, pois
quando se estava para ajustar de R$112,00 para
R$120,00 o Governo, imediatamente, divulgou qual
seria o resultado econômico e financeiro de ajustes
outros maiores do que os da ordem de 7% a 8%, na
oportunidade. Ressalto que, para mostrar os efeitos
do ajuste do salário mínimo, o Governo, com presteza, soube fazer os cálculos. Tenho a convicção de
que V. Ex&, com a sua capacidade de economista, e
a sua equipe certamente teriam os elementos para,
pelo menos, examinar os efeitos.
Agradeceria se V. Ex&, na medida das possibilidades e com as limitações que, obviamente, a ciência econômica nos impõe, pudesse nos informar
quais são os efeitos sobre a distribuição da renda e
da riqueza relatiVas ãoProer como um todo, desde o
início do programa, seja agora com o Proer para o
Hong-Kong and Shangai Banking absorver os ativos
bons e permanecendo os que não são bons para as
autoridades monetárias, seja nos casos anteriores.
Enfim, se pode V. Ex& afirmar qué Proer é absolu- ·
lamente neutro ou se ele terá um efeito sobre a distribuição da renda, da riqueza, na direção daquilo
que o Governo quer --v. Ex& já disse que o Proer vai
proteger correntistas e poupadores em cinco milhões
de uns e de outros.
Mas, para a economia, como um todo, gostaria
que V. Ex& pudesse nos informar, em sua apreciação, a melhor possível, se os efeitos serão neutros
ou de que natureza e, se puder, que nos especifique
a natureza dos efeitos do Proer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Senador Eduardo Suplicy, agradeço a V. Ex« pela
oportunidade que me dá de chamar a atenção dos
ilustres Senadores para um cálculo e uma estimativa
que foram realizados e que estão disponíveis no documento a que fiz referência, acessível na Internet a
todos os Srs. Senadores e a todos os seus assessores.
V. Ex« pediu-me duas coisas: a primeira está
respondida com toda a precariedade que esses tipos
de cálculos complexos envolvem. Mas existe a estimativa, Senador, a Tabela 11 do custo de crises
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bancárias em países como Argentina, 13% do PIB;
Chile, 19% do PIB; Venezuela, 13% do PIB; Finlândia, 8% do PIB. Essa estimativa não é chute; ela
está explicada. Se alguém discordar, pode publicar
um artigo dizendo porque discorda e debateremos
por escrito.
Está aqui claramente evidenciado que o valor,
o resultado final da operação, na verdade, depende
da recuperação de ativos realizados. Mencionei aqui
a venda, com um enorme ganho para o Governo,
das ações Unibanco. No caso do Nacional, a venda
da Companhia Nacional Energética por R$180 milhões significa a recuperação de ativos que têm de
ser levados em conta nesse cálculo. Esse valor de
3,8% do PIB, desde o início do Proer, é o mais baixo
de todos aqueles que estão listados aqui; algo reconhecido por analistas internacionais. Citei aqui a
avaliação da Moodys Sistem Banking, que não tem
qualquer simpatia pelo Brasil; citei a revista The
Economist, que não pode ser acusada de simpatia
para com o Brasil, relativamente a outras que mostram que esse custo é um dos mais baixos para lidar
com crises bancárias que tivemos no mundo desenvolvido e em desenvolvimento. E a estimativa está
aqui disponível.
Agora V. ·Ex-, na segunda pergunta, me faz
uma outra sobre o efeito, não em termos de custo,
dos padrões de distribuição de renda e riqueza no
Brasil como um todo no Proer. Senador, é pedir um
pouco demais que alguém seja capaz, em cima da
hora, de dar uma resposta dessa. Eu seria irresponsável - e não o sou - se dissesse que o efeito aqui é
de 0,47"/o sobre o decil superior e 0,38% sobre o decil inferior. Não faria outra coisa. Entretanto, posso
lhe assegurar que, se houvesse a quebra de instituições financeiras do porte de um Econõmico, de um
Nacional, de um Bamerindus e, em particular, se fossem feitas num período concentrado de tempo, V.
Ex- não estaria aqui discutindo comigo qual o efeito
sobre distribuição de renda e riqueza, porque, de
resto, é pos~ivo. V. Ex- estaria discutindo aqui uma
profunda recessão que teríamos, pela nossa irresponsabilidade, lançando o País ao permitir que milhões e milhões de contas, de empresas, de poupadores fossem à garra por conta de falência de uma
instituição financeira de porte. Esta é que seria a discussão relevante: por que estamos imersos nessa
tão profunda recessão? Não estaríamos discutindo
distribuição de renda, nós estaríamos discutindo
como sair dela, por conta de deixar uma crise bancária se aprofundar por irresponsabilidade ou omissão. E
nós não somos irresponsáveis e não somos omissos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
como a distribuição da renda é muito importante
para mim, então continuo aguardando a resposta
mais completa a essa segunda pergunta e às outras,
por escrito, que S. Ex" prometeu.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Faremos o possível, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Jefferson Péres.
Peço que os Srs. Senadores relevem o fato de
eu chamar a atenção sobre o tempo, levando em
conta que existem muitas inscrições, além do que,
também hoje, haverá a CPl dos Precatórios, com
horário também marcado.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Disponho de 5
minutos, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-V. Ex" dispõe de 5 minutos e, posteriormente, de 2
minutos.
•
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM) - Sr.
Ministro, não tenho dúvidas a respeito da Operação
Bamerindus; as que eu tinha foram esclarecidas pelo
documento encaminhado, em abril, à Comissão de
Assuntos Econõmicos, complementadas pelas respostas que V. Ex" deu, há pouco, ao Senador Eduardo Suplicy. Mas seria frustrante para mim não aproveitar a presença de V. Exi', neste plenário, para levantar uma questão que me inquieta muito, a respeito da política macroeconõmica do País.
Entretanto, V. Ex" foi convocado para debater
um assunto específico e tem todo o direito de, não
querendo, não ampliar a discussão para outro tema.
De forma que o deixo muito à vontade para qecidir
se posso ou não formular minha pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-O Sr. Ministro da Fazenda diz que V. Ex!! pode formular as perguntas.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado
pela sua atenção.
Sr.Minístró, a brilhante.operãção que foi a formulação e implementação do Plano Real está ameaçada, a prazo médio, senão curto, porque depende
da correção de dois graves desequilíbrios que vive o
País, como V. Ex!! bem sabe: o desequilíbrio do setor externo, com o déficit muito grande nas operações correntes, e com o desequilíbrio fiscal.
O País parece estar preso em uma armadilha,
Sr. Ministro, pois a taxa de- juros- não pode ser reduzida substancialmente mais do que já foi, porque
criaria um problema muito sério de colocação - e estou dizendo o que V. Ex!! já sabe, evidentemente não
estou querendo lhe dar lições. A rolagem da dívida
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interna impediria a colocação e a atração de recursos externos indispensáveis à cobertura do rombo
na balança comercial.
Sr. Ministro, admitindo que a situação permaneça ceteris paribus, ou seja, no melhor dos mundos lá fora, que não haja uma deterioração da situação mundial, que continue a economia dos países ricos em crescimento, que a taxa básica de juros seja
mantida pelo FED no nível atual- e será ótimo -, ainda assim, Sr. Ministro, há problemas internos muito
grandes à vista. O problema do déficit fiscal - como
V. Ex" sabe -, está difícil de ser corrigido, porque - e
eu vejo perigos iminentes - o Governo está tendo
que fazer concessões, infelizmente, em tomo do
Fundo de Estabilização Rscal - fez uma agora no
município que vai reduzir em mais de um bilhão o
FEF -, a CPMF vai terminar no fim do ano, não sei
se será prorrogada, a redução da taxa de juros não
pode ser feita, pelos motivos já explicados, ou, pelo
menos, não substancialmente, e tudo isso põe em
risco sério o Plano Real.
Sr. Ministro, não lhe peço um estudo de futurologia, até porque a experiência nos diz que todos os
profetas quebram a cara em economia, porque os
imponderáveis existem. Não lhe peço, portanto, uma
profecia, nem V. Ex' faria. A pergunta é a seguinte:
o Governo tem, realmente, uma estratégia para enfrentar essa situação? Ou seja, o País não pode
conviver, por mais de um ano, com esses dois graves desequilíbrios; com um poderia, com os dois,
certamente, não poderá, porque explode o Plano
Real. O Governo tem uma estratégia para enfrentar
essa situação, Sr. Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Agradeço muito a V. Ex", Senador Jefferson Péres,
pela oportunidade que me dá de tratar de um tema
que me é caro, que é a continuidade do processo de
consolidação da estabilização com crescimento e
maior justiça social na economia brasileira.
V. Ex" tem toda a razão em dizer que a continuidade desse processo depende fundamentalmente
da nossa capacidade - quando digo nossa não me
refiro só ao Governo Federal, mas aos brasileiros de lidar com esses desequilíbrios do setor externo e
com o desequilíbrio fiscal. Os dois estão ligados. E
gostaria de dizer como e por que e de lhe assegurar,
Senador, que temos, sim, uma estratégia para enfrentar esses riscos à continuidade do processo de
consolidação.
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Vou, rapidamente, mencionar os traços fundamentais dessa estratégia, porque não acho que estejamos presos em armadilhas impossíveis de desatar, de desativar ou fazendo face a obstáculos intransponíveis. Mesmo reconhecendo, como V. Ex"
colocou muito corretamente, um cenário externo favorá'lelou não desfavorável, nós temos, sim, problemas e desafios a enfrentar e nós nunca os negamos.
Com relação à parte externa, a estratégia que
existe envolve duas apostas fundamentais. Uma que
até agora vem-se mostrando absolutamente correta
é a de que nós estamos sendo capazes de financiar
o nosso déficit em conta corrente, com capital de
melhor qualidade. Isso se evidencia no fato de que o
volume de investimento direto estrangeiro na economia brasileira, em 1993, foi menos de US$1 bilhão;
em 1994 foi de US$2,2; em 1995, US$3,9 bilhões;
ano passado, US$9,4 bilhões; nos 12 meses que
acabam em abril deste ano, US$12 bilhões, e será
um número muito superior a isso no ano-calendário
de 1997.
Isso não é capital volátil, não é capital de curto
prazo, mas são apostas no Brasil e no seu futuro de
dezenas, vamos dizer, centenas de investidores estrangeiros olhando o País numa perspectiva de médio e longo prazo, como eu gostaria que nós mesmos, brasileiros, fôssemos capazes de olhar.
Além disso, há pouco - é de conhecimento público e agradeço a autorização que nos deu o Senado Federal - colocamos US$3 bilhões de títulos de
trinta anos do Governo brasileiro no mercado, numa
operação inédita, a segunda maior colocação de bônus da história recente, com um spread bastante razoável, o que mostra, junto com outra colocação na
Itália, que não temos problemas de financiamento de
nosso débito em conta corrente, desde que ele não
esteja crescendo exponencialmente ao longo do
tempo.
E do que depende fundamentalmente, Senador, a nosso juízo, essa continuidade da nossa dupla
aposta: uma, de que teremos financiamento para os
nossos desequilíbrios e, segundo, que esse desequilíbrio será revertido ao longo do tempo na medida
em que está em cursei um profundo processo de mudança estrutural na economia brasileira, que nos
permitirá não só aumentar as nossas exportações a
médio prazo, como também produzir aqui, domesticamente, na disputa pelo mercado interno na competição com produtos importados, produtos de melhor qualidade a menor custo.
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Estamos fazendo essa dupla aposta e não temos nenhuma razão para deixá-la de lado, uma vez
que estamos sendo acompanhados por centenas de
milhares de decisões de investidores e pessoas que
vêem a expansão desse mercado agora ampliado
pelo Mercosul.
A questão fundamental, Senador, V. Ex" apontou muito bem: para que possamos dar a idéia de
nosso compromisso - nosso, de brasileiros - com a
modernização do setor púbfico, com o aumento da
eficiência operacional do Estado nos três níveis de
Governo -federal, estadual e municipal -, o aumento
da eficiência operacional do gasto público e da redução do déficit fiscal consolidado, precisamos mostrar
que estamos caminhando nas quatro dimensões fundamentais do chamado problema fiscal no Brasil,
aue são como lidar com empresas públicas nos três
níveis de Governo; com a Previdência Social; com
as contas de 27 Estados e 5.525 Municípios; e com
o Executivo Federal.
Esse, na verdade, Senador, V. Ex" colocou
com toda propriedade, é o grande desafio a enfrentar e que não depende, tenho dito com freqúência,
exclusivamente do Governo Federal. O simples
enunciado das quatro dimensões mostra isto: o processo de lidar com empresas públicas, a nosso juízo, é a continuidade e aprofundamento do processo
de privatização, e a estratégia, aqui, é continuá-lo
porque ele se justifica por questões de eficiência
econômica, por questões de natureza fiscal e de natureza social, já que permite canalizar recursos públicos escassos para os setores onde mais importa,
hoje, investir, que é o setor social.
Nos Estados e Municípios, na verdade, estamos lidando com resultado de ações e omissões do
passado, ações e omissões do presente de 27 Governadores e 5.525 Prefeitos. É o resultado líquido
desse conjunto que dá uma contribuição desses entes federativos para o déficit fiscal consolidado.
Na Previdência, li com satisfação o relatório
que foi apresentado a esta Casa, quero crer que ontem, pelo Senador Bani Varas. Estamos confiantes
de que o Senado possa, com a brevidade possível e
como lhe parecer apropriado, votar a reforma da
Previdência e encaminhá-la, novamente, à Cãmara
dos Deputados. O nosso sistema terá que ser mudado, porque é injusto e não resiste a um cálculo atuarial.
Em suma, Senador, não quero me estender
demais, temos uma estratégia, temos um rumo, temos um sentido de direção e de propósito, agora,
não acreditamos em ates de voluntarismo explícito

ou não acreditamos que eles dependam exclusivamente do Governo Federal; eles dependem da percepção da sociedade, do Executivo, do Legislativo,
do Judiciário, da opinião pública.
Para que possamos, como V. Ex" colocou muito bem, consolidar o avanço que tivemos até o momento, precisamos aprofundar a modernização do
Estado e reduzir o déficit do setor público consolidado com as quatro dimensões que mencionei.
Muito obrigado pela pergunta, que me permitiu
tratar de um tema que me toca fundo o coração e a
mente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" dispõe de dois minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Ministro, muito obrigado pela sua resposta. Alegrei-me quando V.
Ex" enfatizou que o problema não é só do Governo.
o problema á de todos, inclusive do Congresso. É
bom que isto fique bem claro. A classe política brasileira precisa deixar de considerar austeridade fiscal
como palavrão e entender que ela é responsabilidade de todos nós e é uma questão de sobrevivência
nacional, como já entenderam até os trabalhistas ingleses.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Eu queria apenas agradecer as amáveis palavras do
Senador Jefferson Péres, e, com a permissão de V.
Ex", Sr. Presidente, mencionar àqueles que anota.ram o percentual, que citei, do trabalho do Professor
José Roberto Mendonça de Barros, de 3,8% do PIB,
que, na verdade, nesses 3,8% - chama-me a atenção um companheiro de trabalho - estão incluídos os ,
R$8 bilhões que utilizamos na capitalização do San·
co do Brasil, que espero não se considere tenha sido
um dinheiro jogado fora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
SrBs e Srs. Senadores, Sr. Ministro, quem vem depois sempre acaba tendo essa dHiculdade. Eu tinha
duas perguntas a-formular a V. Ex", Sr. Ministro, e
ambas já foram respondidas. Uma, ao eminente Senador Eduardo Suplicy, quando V. Ex& delineou bem
as crises da Argentina, Chile, Venezuela e Finlândia.
E a segunda, agora, ao eminente colega de Bancada, Senador Jefferson Péres, quando V. Ex" define a
estratégia, o rumo, e fez uma declaração sobre o
chamado voluntarismo explícito. Eu seria repetitivo,
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tomaria o tempo de V. Ex", ou, talvez, falasse apenas para as cãmeras, algo que recuso.
De modo que, Sr. Presidente, pelo problema
tempo, eu me dou por satisfeito com as respostas do
Ministro Pedro Malan.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, Sr. Ministro, em primeiro lugar, faço
questão de salientar, mais urna vez, o respeito e a admiração que tenho pelo Sr. Ministro.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Não o estou ouvindo, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Eu pediria a V. Ex" que falasse mais alto.
O SR. PEDRO SIMON - Aprendi a respeitá-lo
quando convivi, no Governo, com V. Ex". Em todas
as ocasiões em que V. Ex" foi chamado ao debate, à
discussão, interna ou externa, saiu-se com grande
competência. E vi desde o início, com muita alegria,
V. Ex" indicado para o Ministério da Fazenda. Digase de passagem, se dependesse do então candidato
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex" seria o substituto dele já no tempo do Governo Itamar Franco. V.
Ex" era o nome indicado por ele para o Ministério da
Fazenda. Que eu via com a maior simpatia e com o
maior respeito.
Tenho uma pergunta que é regional. Depois
que o Presidente da Casa chamou-me a atenção e
disse que tenho que me preocupar mais com o Rio
Grande do Sul, S. Ex" haverá de permitir que eu
faça uma pergunta do interesse do Rio Grande do
Sul, ainda que não esteja tão dentro da matéria que
justifica a presença de V. Ex".
Antes, faço a pergunta que está dentro da
questão que estamos debatendo. É muito importante
-e acho que V. Ex" ainda não fez- a análise de V.
Ex" dos dados do Tribunal de Contas da União que
a imprensa está publicando hoje, em que o Tribunal
de Contas da União fala em possíveis prejuízos ocasionados pelo Proer.
Segundo o Tribunal de Contas da União, a
maioria dos recursos do Proer foi destinada aos extintos Banco Nacional, Banco Econômico e a outro
banco, que recebeu uma verba 'x". Estranha o Tribunal de Contas da União que 3 bancos, conhecidos
como 'a', "b' e 'c", tenham recebido verbas, e que o
Governo tenha se recusado a dar o nome desses 3
bancos alegando sigilo bancário.
Diz também o· Tribunal que não pôde se aprofundar na análise que gostaria de fazer e que teria
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condições de fazer, pelo mesmo motivo alegado
pelo Governo, o de sigilo bancário.
A nós, a V. Ex", a mim e ao ilustre Presidente
da República, que temos uma preocupação tão intensa com o social, chamam a atenção inclusive as
manchetes dos jornais, hoje: "Proer tem mais dinheiro do que saúde"; e "Caem investimentos na área
social'. Esses dados são apontados pelo Tribunal de
Contas da União: 40,5 bilhões a menos na Previdência; 13,7 bilhões a menos na saúde e 1,12 bilhão a
menos na educação.
Na realidade, diz o Tribunal de Contas, o Governo deveria socorrer com prioridade os pequenos
depositantes e examinar, com cautela, aqueles que
se beneficiam com o conhecimento de mercado.
Esta é uma afirmação técnica, de um órgão técnico,
que é o Tribunal de Contas.
V. Ex" diz, ilustre Ministro, e é verdade, que,
primeiro, não há nenhuma dúvida quanto à constatação de que o Proer veio para equacionar o sistema
financeiro. Acho que não passa na cabeça de ninguém - nunca ouvi - a afirmativa de que o Proer tenha sido feito para ajudar banqueiros. V. Ex" está
correto quando diz que o Proer veio em uma hora e
em um momento em que havia uma questão a ser
equacionada.
O que eu não entendo, e há interrogações sobre isso, e é essa a interrogação feita pelo Tribunal
de Contas, é um aspecto. V. Ex" diz, e é verdade,
que há muita gente falando, e que quem acompanha o debate fica a imaginar, que o Banco Central
destinou cinco bilhões ao Bamerindus e que a direção e o Presidente do Bamerindus pegaram
esse dinheiro, e que não é disso que se trata. Que
o Banco Central colocou dinheiro porque, como diz
V. Ex•, existiam cinco milhões de pequenas contas, e, portanto, caso não acontecesse isso, haveria algo muito mais grave. O dinheiro foi dado para
cinco milhões de contas, e não para a direção do
Bamerindus, o que é verdade.
Mas nao podemos deixar de analisar que os
cinco bilhões em dinheiro que os pequenos depositantes tinham no Bamerindus é dinheiro que eles depositaram. E aquele dinheiro foi parar em algum lugar. Quebra? Dinheiro mal aplicado? Não sei. Esta é
a pergunta que faz o Tribunal de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-(Faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON - Já encerro, Sr. Presidente.
Com relação a essa questão é que fica uma interrogação. Eu não teria autoridade para dizer que o
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Proer foi um erro. Mas eu me sinto com autoridade
para dizer que os números que o Tribunal de Contas
apresenta chamam a atenção. Que V. Ex" teve a
melhor das intenções, não levanto nenhuma dúvida
Mas V. Ex" haverá de respeitar que eu não tenho
nenhuma má vontade, não estou fazendo nenhum
discurso de proselitismo político ou seja lá o que for,
quando levanto as interrogações e, diria até, quando
demonstro a angústia de ver uma importância como
essa em três bancos, enquanto há pessoas que dizem que poderiam ter equacionado o problema da
pequena produção da agricultura e quando o Tribunal de Contas diz que também poderia ter feito outra
análise e ter dado outra saída.
Apesar de querer me expor um pouco mais,
agradeço a tolerância, pois o tempo deve ser respeitado por todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Agradeço a V. Ex".
Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Senador Pedro Simon, é sempre um prazer ouvi-lo.
Eu gostaria de dizer que é recíproco o respeito e a
admiração que lhe devoto, de longa data, pela sua
brilhante trajetória política em benefício dos interesses maiores deste País.
Sobre as suas perguntas especificamente, Senador Pedro Simon, o que V. Ex" denominou de
análise do Tribunal de Contas, tomei conhecimento
em algumas matérias que li hoje, divulgadas pela imprensa. Teria preferido, quero crer, como qualquer
participante do Governo, não ter sido informado através da imprensa por esse tipo de análise e ter tido a
oportunidade de fazer a ela alguma contribuição, inclusive para corrigir equívocos. Um dos quais é o
que mencionei anteriormente.
Infelizmente, vi ali mencionado, e quero crer
que os objetivos sejam de outra natureza, essa comparação imprópria e indébita, reconhecida como tal
pelo meu velho amigo, Senador Eduardo Suplicy, já
que não há absolutamente nenhum sentido comparar dotações orçamentárias e gastos previstos no
Orçamento, seja para que área for, com empréstimos concedidos com garantias que os superam em
20% em outra dimensão da economia.
Mas isso aparentemente lá está. Reservo-lhe
uma opinião mais fundada depois que tiver oportunidade de ler o relatório, caso me seja encaminhado.
Sobre a questão do sigilo, que V. Exª menciona, que lá alguns bancos não foram identificados
como tal, desconheço detalhes, Senador.
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0 SR. PEDRO SIMON - É o Tribunal de Contas quem diz.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) •
O Tnbunal de Contas, sim, eu vi. O senhor estava se
referindo a ele.
Acho que essa área, volto a insistir, é uma área
em que é extremamente importante um cuidado
grande, porque bancos que estão em boa situação
patrimonial e de liquidez podem se ver em dificuldades, caso proliferem e prosperem rumores e assacadilhas contra a sua real situação, porque, como a atividade bancária é baseada em confiança e credibilidade, podem levar um banco que normalmente estaria bem a sofrer uma corrida bancária, uma retirada
súbita de depósitos, por rumores, hipóteses que têm
livre curso no mercado.
Talvez seja essa a razão pela qual - não conheço detalhes - eles não tenham sido identificados,
como não se identificam bancos que têm acesso às
linhas de redesconto do Banco Central, porque, de
uma maneira geral, dado o clima cultural que prevalece em nossa economia, isso geralmente significa
uma espécie de beijo da morte para um banco,
quando o mercado toma conhecimento de que ele
teve acesso a um redesconto, que de resto é uma
operação absolutamente normal em todo o mundo.
Aqui tem uma criminalização associada ainda ao redesconto que pode levar à garra uma instituição financeira, e é responsabilidade do Banco Central evitar que isso ocorra.
Sobre a recomendação que V. Ex" mencionou
nesse relatório do TCU, que aconselha socorrer com
prioridade os pequenos depositantes, foi exatamente
isso que fizemos e temos feito desde 1995, Senador.
Posso assegurar-lhe que, absolutamente, nenhum
pequeno depositante ou pequeno poupador do Bamerindus, do Nacional e do Económico foi prejudicado com a natureza das intervenções que foram fei-

tas.

Por últimO, vou ler com atenção o relatório a
que V. Ex" se referiu. Quero só registrar o fato que
V. EJ<!! mencionou - acredito no que V. Ex" diz - de
que nunca ouviu nil1gllêm dizer que o Proer veio
para salvar banqueiro falido, mas quero dizer, com
toda a honestidade, Senador, que já ouvi inúmeras
vezes essa afirmação em inúmeros discursos políticos, em inúmeros artigos de jamais, e acho uma
idéia equivocada. Concluo, dízendo, mais uma vez,
que o objetivo do Proer é proteger o depositante, o
poupador, o aplicador e assegurar a solidez e a es·
tabilidade do sistema. E, seguramente, quem se der
ao trabalho de ler a legislação que propusemos, verá
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que seu objetivo não foi, não é e não será, de forma
alguma, salvar banqueiro falido, como já foi dito em
alguns discursos de palanque.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Ministro, em reunião realizada em Fortaleza, os Srs. Ministros da
Economia dos países que compõem o Mercosul tomaram uma decisão que consideramos da maior importância. O Mercosul vai ter seu banco de desenvolvimento, Banco do Mercosul. É uma notícia importante, significativa. Já podemos prever o futuro
desse banco, olhando para o Banco lnteramericano
de Desenvolvimento Econômico. O Mercosul hoje é
uma realidade que avançou muito mais do que se
imaginava. Esta é uma ótima notícia.
Por outro lado, volta-se a informar que o Governo pretende privatizar o Banco Meridional. O
Banco Meridional, que é um banco que atua no Brasil, principalmente nos Estados do Sul, é um banco
que tem patrimônio positivo, um banco do Governo,
e que tem uma longa atividade e uma longa história.
Apresentei, há dois meses, um projeto de lei,
mas sei que este não tem grande peso porque não
cabe ao Senado senão fazer a proposição, a decisão é do Governo Federal. Mas eu perguntaria a V.
Exl', prezado Ministro: por que privatizar o Banco
Meridional já que o Governo terá que colocar sua
cota parte no Banco do Mercosul? Não poderia o
Banco Meridional ser a contraprestação do Governo
brasileiro no Banco do Mercosul? Faço esse apelo a
V. Exl', porque para nós da Região Sul seria da
maior imP9rtãncia, do maior significado. A primeira
vez criou-Se uma perturbação imensa, V. ExB sabe
disso, porque a área responsável do Banco Central
reconheceu que não estava muito familiarizada com
a questão da privatização de bancos e o Banco de
Boston, que se apresentava como interessado, tomou conhecimento de alguns números, créditos e
débitos e fez uma relação de dívidas nos Estados
Unidos e dívidas no Brasil. Foi um fato muito positivo
o Banco ter, superado a crise de críticas, anunciando
devedores sem credibilidade, que não tinham condições de pagar; o Banco venceu. Farei um apelo a V.
Ex", que é também um apelo do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina, do Paraná. Sei que o Brasil inteiro não tem nada a perder, todos sairíamos ganhando se ao invés de privatizar o Banco Meridional, de
entregá-lo ao Banco de Boston, que não tem nada a
ver com nossa Região, até os nome atesta, Banco
Meridional, Banco do Mercosul... Eu gostaria, ao menos, que V. Ex" estudasse a proposta, a idéia de que
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o Banco Meridional seja a cota parte que o Brasil
terá que colocar junto com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai para constituir o Banco do
Mercosul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra ao Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Senador Pedro Simon, eu lhe agradeço pela sua
pergunta
Em primeiro lugar, quero dizer que, por enquanto, a questão do Banco de Desenvolvimento do
Mercosul ainda é uma idéia que está pairando no ar
e que teve origem numa proposta do Governo argentino de transformar o Funplata, Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Plata, uma instituição já existente hoje e que não tem características de banco
comercial, no Banco do Mercosul, a que V. Ex- fez
referência. Mas, a meu juízo, ainda há um longo caminho a ser avançando até que essa idéia possa ser
efetivamente maturada em negociações complexas
entre os vários países envolvidos.
Senador Pedro Simon, vou olhar com atenção
esse projeto de lei a que V. Ex- fez referência, o qual
V. ExB teria apresentado. Sem lhe dar uma resposta
absolutamente taxativa e definitiva, no curto espaço
de tempo de que disponho, eu queria mencionar o
fato de que, na Região Sul, no seu Estado, que também é o do meu pai - tenho um grande laço afetivo
com essa região -, há uma atuação do Banrisul, da
Caixa Econôrnica do Estado, do BRDE, do BESC,
do Badesc e do Bandepe.
O SR. PEDRO SIMON - Quanto à Caixa Econômica Estadual, já houve uma lei...
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Felizmente. Cinco instituições financeiras estão voltadas para o apoio ao desenvolvimento e às atividades econômícas da região.
A questão do Banco Meridional, como, de resto, a questão de qualquer banco oficial, seja estadual - obviamente, neste caso, a decisão é de cada
Governador envolvido -, necessariamente tem que
passar por uma avaliação da sua situação corrente e
de suas perspectivas futuras.
Vou ser franco com V. ExB. A maioria deles felizmente não é o caso do Meridional, que é um
bom banco - tem estruturas de custos e custos administrativos dificilmente compatíveis com a sua capacidade de geração de receita nesse ambiente não
inflacionário e crescentemente competitivo.
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Como V. Exªs sabem melhor do que eu, bancos oficiais estão sujeitos a restrições, como licitações e coisas dessa natureza, que os colocam em
desvantagem competitiva em relação a bancos do
setor privado. Um banco privado pode, em um par
de semanas, modernizar seu sistema tecnológico,
enquanto que um banco público tem de obedecer a
um processo de licitação que pode demorar meses
ou, se for questionado, anos. Quando ele finalmente
chega ao seu término, pode ser que o banco tenha
perdido a corrida pelo desenvolvimento tecnológico
e pela capacidade de competição.
Há, ainda, problemas de eficiência e de insuficiência de capital, que podem exigir aperte de capital
seja do Governo Estadual, seja do Governo Federal;
há problemas de excesso de mobilizações; há, devo
dizer com franqueza, enormes problemas de passivos trabalhistas e obrigações contingentes em bancos públicos que são extremamente problemáticos,
quando se os projeta para o futuro, benefícios extremamente generosos concedidos que significam
comprometimento da capacidade de competir do
banco.
Tudo isso tem que ser levado em conta - e vários Governadores estão fazendo esses cálculos
agora - quando se tenta imaginar como vêem ou
como não vêem o futuro dos bancos estaduais à luz
dessa discussão.
A meu juizo, o Meridional não é uma exceção a
essa regra. Posso assegurar-lhe que, caso as coisas
caminhem na direção da privatização, não será para
"entregá-lo" ao banco •x•, •y•ou ao banco •z•, mas
será na linha de um leilão mediante o qual o setor
público possa obter o maior valor possível, o maior
ágio possível sobre o preço de venda do banco.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço, Sr. Presidente. Sei que não tenho o direito - e não o farei - a
fazer mais indagações. Mas, se houvesse a chance,
no decorrer do pronunciamento do Sr. Ministro, gostaria que S. Ex" se manifestasse sobre as manchetes dos jornais de hoje. Um diretor do Banco Central
disse que é favorável à privatização da Petrobrás e
do Banco do Brasil.
Com relação à Petrobrás, quando votamos a
lei, há uma carta do Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Permita-me interrompê-lo. É impossível concederlhe mais tempo. O Sr. Ministro poderá se pronunciar
a esse respeito quando estiver respondendo a outro
Senador.
O SR. PEDRO SIMON - Está bem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mi·
randa e, posteriormente, aos Srs. Senadores Roberto Requião, Ademir Andrade e Esperidião Amin.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr.
Presidente, SrBs e Srs. Senadores, é sempre um
prazer para esta Casa receber o Ministro da Fazenda, que tão bem vem conduzindo seu Ministério, garantindo a estabilidade da moeda, o que todos pensavam ser impossível. O Ministro, calmo, sem muitas entrevistas, sem planos, sem surpresas, parece
vir conduzindo o processo de estabilização da moeda de forrna·tranqüila. Todos esperamos que V. Ex"
seja bem sucedido.
Sr. Ministro, recebemos o Relatório do Banco
Central n2 970858, e, sobre ele, tenho três pergun-

tas.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Senador Gilberto Miranda, V. Ex" me concederia o
benefício de dizer qual é o tema?
O SR. GILBERTO MIRANDA - O tema do relatório é o acordo da dívida do Bamerindus. Se necessário, passo às mãos de V. Ex" uma cópia.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senador, V. Ex" pode fazer a pergunta.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Ministro, segundo informações prestadas ao Senado Federal
pelo Banco Central, o HSBC comprou o Fundo de
Comércio do Banco Bamerindus pela quantia de
R$381 milhões, quantia retirada pelo HSBC e transformada em empréstimo a vencer num prazo de sete
anos - sendo três de carência - a taxa da TR mais
6%aoano.
Consta ainda das mesmas informações que o
velho Bamerindus, sob intervenção, pagaria ao
HSBC R$376 milhões, ou seja, aproximadamente
R$4 milhões a menos, pelo trabalho de reestruturação do Banco, já sem nenhum dos problemas finan.
• ceiros que o afligiam.
Verifica-se, assim, que virtualmente nenhum
valor estará sendo efetivamente pago pelo HSBC ao
Banco Bamerindus em liquidação, pela aquisição de
todo o negócio, incluindo o Banco Multiplic, a distribuidora, a leasing, a seguradora e outras atividades
correlatas.
Na medida em que, se, por um lado, o HSBC
se obriga a pagar R$388 milhões em 7 anos, por outro. vai receber R$376 milhões como remuneração
por reestruturação com a divisão do Bamerindus em
banco bom, entregue ao HSBC, e banco ruim, que
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remanesce com a instituição sob intervenção. Parecem totalmente desnecessárias -ou, se houver mesmo necessidade, não demandando gastos dessa ordem.
As vantagens financeiras concedidas pelo Banco Central a favor do HSBC vão mais longe, pois, ao
se permitir que o HSBC pague os aludidos R$381
milhões no prazo de 7 anos, com juros de 6%, estarse-á indiretamente dando uma vantagem adicional.
O diferencial das taxas de juro de mercado e os 6%
ao ano, que oneram o empréstimo dado ao HSBC, é
da ordem de R$200 milhões.
Considerando todas essas informações, verifica-se que, ao final das contas, o HSBC, ao invés de
pagar uma compensação pela aquisição do negócio,
já devidamente saneado, ao Banco Bamerindus, estará recebendo algo em tomo de R$200 milhões.
Como explica o Ministro da Fazenda e o Sr.
Presidente, as verdadeiras benesses, no meu entender, neste caso, que se estão dando a um banco estrangeiro?
Ou seja, Sr. Ministro, em primeiro lugar, não se
sabe como foi estipulado o valor de reestruturação porque não se tem memória de cálculo algum - em
R$376 milhões. Sabe-se, sim, quanto se paga pelo
banco: R$381 milhões. E, no mesmo momento, ele
recebe R$376 milhões de retomo. E automaticamente ele poderia fazer uso desse dinheiro em
aplicações no mercado.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Solicito a V. Exª que faça imediatamente as outras
perguntas, porque o tempo de V. Ex" está-se findando.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Informou-se
também ao Senado que o BC prestou uma fiança ao
SHBC no exterior no valor de 1,6 bilhão para garantir
o velho Bamerindus. Cumprindo suas obrigações
para com a HSBC e como contragarantia dessa fiança, o velho Bamerindus, já sob a administração do
interventor nomeado pelo Banco Central, adquiriu
1,6 bilhão de títulos da dívida brasileira - brady
bonds -com valor de face de 1.272 bilhão e os caucionou junto ao BC. Relativo a essa operação, não
estando claro, precisam ser devidamente explicados
os seguintes pontos:
1) O fato do BC ter prestado fiança no valor 1,6
bilhão ao HSBC implicou a entrega desse recurso ao
HSBC? Em caso de resposta afirmativa, há algum
monitoramento por parte do Banco Central quanto à
utilização desse recurso? Em que ativos financeiros
serão os mesmos aplicados? A quem pertencerão
os rendimentos de tais aplicações?
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2) Não consta que a compra pelo Banco Bamerindus sob intervenção desse 1 ,6 bilhão em títulos
da dívida externa brasileira sob administração do
Banco Central tenha sido negociada no mercado secundário. De quem foram comprados tais títulos da
dívida pública no valor de R$1,3 bilhão? Não teria
sido o próprio HSBC que vendeu esses títulos que
estavam em sua carteira ao Banco Central do Brasil
na qualidade de interventor do Banco Bamerindus?
Para concluir, Sr. Presidente. À época em que
se deu tal operação, independente de a mesma ter
sido feita junto ao HSBC ou não, qual o valor de
mercado de tais títulos em negociações havidas no
mercado secundário, isto é, qual o deságio que o
mercado estava aplicando sobre o valor de face?
E para concluir, Sr. Presidente, uma pergunta
de duas linhas. Consta do relatório, na linha 'm', que
o Banco Central aceita pagar uma comissão ao
HSBC pelos títulos que o HSBC irá receber de dívidas entre o mercado para oom o banco, uma comissão da ordem de 3% a 6%. V. Exª não acha que 3%
é um valor muito alto? Se todos os bancos fossem
cobrar esse valor no mercado, não seria muito alto,
Sr. Ministro?
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN {Ministro da Fazenda) Senador Gilberto Miranda, agradeço, como sempre,
a sua diligência na formulação de perguntas com
esse nível de detalhe. Devo dizer, com toda a franqueza, que de novo caracteriza o nosso diálogo, que
teria preferido, na medida em que esse documento
se encontra em mãos do Senado Federal desde 08
de abril do corrente ano, que perguntas com esse
grau de detalhes - qual é o deságio que o mercado
estava aplicando sobre o valor de face na data 'x' tivessem sido feitas por escrito, e nós responderemos a todas as perguntas que V. Ex!' formulou por
escrito, mas peço a sua compreensão para o fato de
que, não diretamente envolvido em detalhes da negociação, eu não tenha de memória todos os dados
envolvidos para lhe responder de pronto nesta questão.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Ministro,
aceito a sugestão de V. Exª de :nandar a resposta
'
depois ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeceria se V. Exª não interyiesse na resposta.
Faça as suas perguntas, e o Sr. Ministro vai respondê-las.
O SR. PEDRO MALAN {Ministro da Fazenda) Quero dizer, Sr. Presidente, Sr. Senador, que gosta-
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ria muito - e é um dever nosso - de responder por
escrito as perguntas tão precisamente e tão detalhadamente formuladas ao Banco Central. Posso assegurar-lhes desde já, falando em nome do Ministério
da Fazenda e do Banco Central - aqui tão bem representado-, que V. Ex' receberá por escrito as respostas das perguntas mais detalhadas.
Sobre as questões mais gerais, como tudo de
relevante na vida, sempre há um elemento de julgamento envolvido. No nosso melhor julgamento, a negociação que levou à assunção dos R$10 b11Ttõesãe
passivos do Bamerindus pelo HongKong and Shangai Banking Corporation resolveu uma questão premente que precisava ser resolvida. Estou seguro de
que levamos, no melhor dos nossos esforços, o interesse público em primeiro lugar, e a negociação trata-se de negociação, e V. Ex' tem razão sobre
certo sentido - resultou benéfica, considerados todos
os seus efeitos para o País.
Não vou entrar em detalhes, mas asseguro-lhe
que V. Ex' receberá detalhadas respostas de todas
as suas detalhadas perguntas - e agradeço-lhe por
elas.
O SR. BELLO PARGA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex&. .
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Ex' que seja remetida aos demais membros do
Senado cópia dessas respostas que o Ministro da
Fazenda encaminhará por escrito aos diversos indagadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex' será ·atendido.
.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) - Sr.
Presidente, corro o riscr de fazer algumas perguntas
que já tenham sido feiw,u, mas o meu tempo, neste
momento, foi tomado s::.ur um grupo - sem contrato de empresários do Paraná que vieram ao Senado da
República tentar pressionar a Comissão de Assuntos
Económicos para que aprove financiamentos ao arrepio da lei e sem que o Governo preste contas.
A primeira pergunta é um pedido dos acionistas minoritários do Bamerindus: como fica a situação
de alguns milhares de acionistas minoritários que
participaram da fundação do banco?
A segunda pergunta é sobre uma notícia veiculada pelo Correio Braziliense hoje, que, ao comentar o relatório do Ministro Paulo Afonso Martins, do
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TCU, num artigo que tem por título "Misteriosa ajuda
a bancos•, informa sobre a crítica feita à falta de
transparência do Banco Central, ao não revelar o
nome de três bancos que receberam R$2,715 bilhão
em empréstimos do Proer, estão em pleno funcionamento e não foram identificados.
Em resposta ao TCU, o Banco Central informou que o banco "A" recebeu R$2,44, o banco "8",
R$110 milhões e o banco "C", R$115 milhões.
Como se sabe - e assisti à introdução do Ministro -, o Banco Central sempre adotou uma posição
no sentido de que os recursos do Proer somente seriam liberados com a condição do afastamento do
controlador da instituição beneficiária. Assim foi com
o Económico, com o Nacional e com o Bamerindus.
No caso do Bamerindus, estava o banco em
funcionamento normai com problemas de caixa e
acredito pessoalmente que poderíamos adotar uma
solução que permitisse a continuidade do seu funcionamento e cheguei mesmo a sugerir uma fusão com
o Banco do Estado do Paraná que seria transformado numa empresa de economia mista.
Por que, Sr. Presidente, o sigilo para beneficiar
três bancos com recursos do Proer de que fala orelatório do Ministro Paulo Afonso? E por que não se
adotou o mesmo critério no caso do Bamerindus
que, saliente-se, embora esteja funcionando normalmente vazava, diariamente de forma sistemática a
notícia nas páginas de imprensa escrita e televisada?
Segunda pergunta: o HSB dispendeu na capitalização Bar,ce''"':. "~ "'~:::.'(1 miihões, ágio na compra R$381 m1:i1iks. somanao tudo isso soma R$881
milhões. Teve, em compensação, ganhos com a
aplicação de recursos da caderneta de poupança em
outros investimentos que não o crédito imobiliário,
R$500 milhões. Pagamento feito pelo Bamerindus a
título de despesa de reestruturação, R$376 milhões.
Taxa de manutenção e cobrança da carteira de crédito do Bamerindus - R$200 milhões. Lucro com o
empréstimo feito pelo Bacen - R$381 milhões. A partir de recursos pagos pelo HSB, a título de ágio,
R$200 milhões. Total: R$1.276 bilhão.
Subtraindo-se o total do item - R$881 milhões do total - R$1.276 bilhão -, percebe-se que o HSB
teria uma receita líquida na transação de US$395
milhões. É uma explicação sobre isso que eu desejaria.
Outra pergunta: o valor total do Bamerindus seria hoje de US$2, 1 bilhão, com a seguinte composição: 60% das ações da seguradora Bamerindus,
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US$600 milhões; Banco Bamerindus, US$1 ,5 bilhão.
Esse valor me leva à seguinte indagação:
Como, ao invés de pagar o valor acima para ter
o banco, o HSB recebeu US$395 milhões, a vantagem total do HSB seria a soma dos US$1,5 bilhão
com os US$395 milhões, somando US$1,895 bilhão.
A última pergunta: entrada de divisas no País,
US$929 milhões pagos pelo HSB. Saída de divisas,
US$1 ,060 bilhão, os valores são em dólares, aplicados pelo Bamerindus na compra de títulos brasileiros
no exterior. Esses títulos teriam sido comprados com
recursos do Proer e entregues ao Banco Central.
Eu gostaria de uma explicação, em função dessa tentativa desesperada de manter reservas brasileiras e essa invasão significativa de divisas na operação.
São essas as perguntas, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Muito obrigado.
Agradeço-lhe, Senador Roberto Requião, as
perguntas e vou tentar respondê-las brevemente.
Sobre a questão de acionistas minoritários, sua
primeira pergunta, V. Ex" sabe que este é um tema
extremamente complexo do ponto de vista de suas
implicações jurídicas e económico-financeiras, mas
há um elemento que não pode ser desconsiderado,
qual seja, o direito do acionista minoritário, quer tenha ele participado da instituição desde a sua ori. gem ou não, não pode ser dissociado da real e efetiva situação patrimonial da instituição.
É difícil imaginar instâncias quando o patrímônio líquido ajustado.•.
Eu falava sobre acionistas minoritários, Senador Roberto Requião, com relação a sua primeira
pergunta...
_
O SR. ROBERTO REQUIAO - Exatamente.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Dizia que é um tema complexo na sua dimensão jurídica, mas, na sua dimensão económico-financeira,
o direito de um acionista minoritário, quer ele tenha
participado da instituição desde a sua fundação,
quer tenha entrado em período mais recente, é função, evidentemente, do valor patrimonial efetivo da
instituição, e não do valor tal como registrado em balanço.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para di·
zer que, apesar de V. Ex" ter mencionado corretamente que o património do Bamerindus, tal como património contábil, era da ordem de 1,3 bilhão, são
conhecidas, conforme V. Ex" mencionou e eu tam-
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bém, no início, as perdas significativas e a drenagem
que o banco vinha sofrendo, também mencionada
por V. Ex", em 1995 e 1996. Isso é uma clara indicação, Senador Roberto Requião, que não era uma
verdadeira expressão da situação patrimonial do
banco com os ajustes que o mercado e o Banco
Central fazem.
Na verdade, a avaliação do mercado e do Banco Central é que esse património líquido ajustado do
banco, às vésperas da intervenção, era algo entre
zero e menos alguma coisa, e essa menos alguma
coisa podia chegar a um valor expressivo.
Digo isso porque não é adequado olhar apenas
o património contábil de uma instituição e achar que
ele é uma verdadeira expressão da situação, razão
pela qual o Banco Central faz esses ajustes no património para expressar a sua verdadeira ~ituação_..
Sobre a matéria de hOJe do Corre1o Braz•hense, Senador, acho que o senhor não estava aqui
quando o Senador Pedro Simon, com quem o senhor conversava há pouco, mencionou exatamente
essa matéria e tocou exatamente nesse assunto, a
razão pela qual o Banco Central não revelou ao Tribunal de Contas da União o nome de três bancos
que constavam do relatório.
A informação que tenho, Senador, é que essa
informação se encontra aqui no Senado Federal, na
Comissão de t o;~:J~--., c-~~·· -'~·:-r~. :- foi encaminhada sob o cc-::, ·:.
- .. -:: reiteradamente
feito pelo Banco Camra1, em varias outras instâncias, de que ela estava resguardada por sigilo bancário, porque são bancos em operação, e sabemos
o efeito que tem sobre bancos em operação o fato
de que alguma informação sobre algo que o mercado não entende muito bem, mas, em princípio, como
tal, considera questionável, pode ter sobre a vida da
instituição.
Confesso-lhe, Senador, com toda franqueza,
que não sei o nome dessas instituições, mas a informação que me dá o Presidente do Banco Central é
que os três bancos aos quais o senhor se referiu estão aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO · Mas com o
afastamento dos diretores, na forma da regra geral
do Proer?
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Vou ser muito franco com o senhor, Senador. Não
saberia lhe responder agora essa pergunta infelizmente. O Presidente do Banco Central pode fazer
uso da palavra.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO -A minha indagação foi exatamente esta: se a regra geral do Proer
de afastamento de diretores foi cumprida nesses casos. Aliás, o sigilo deve ser tão grande, que, embora
eu esteja na Comissão de Assuntos Econômicos, eu
que sou suplente desta Comissão e quase titular, na
ausência de Senadores do PMDB, não tive conhecimento disso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Eu pediria que fosse respeitado o Regimento. Evidentemente que, pelo Regimento, o Presidente do
Banco Central não pode prestar os esclarecimentos.
Mas acho que, num caso relevante como esse, o
Plenário admite que se faça a exceção.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sim, Sr. Presidente. Da minha parte, sim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE
LOYOLA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Na realidade, as informações ao Tnbunal de
Contas são as mesmas que são encaminhadas à
Comissão de Assuntos Económicos. Ocorre que há,
por questões legais, diferenças em termos do tratamento do sigilo bancário. A lei determina expressamente que o Banco Central comunique à CAE as
operações do Proer, e isso foi feito.
Na verdade, esses bancos mencionados são
instituições que receberam recursos do Proer para
adquirir ativos de instituições que foram objeto de
operações do Proer. Por exemplo, no caso do Banco
Bamerindus, que está sendo mencionado aqui, o ofício à CAE menciona que alguns empréstimos do
Proer foram feitos a terceiras instituições que adquiriram carteira de crédito imobiliário e outros ativos do
Banco Bamerindus. Então, todas essas operações
são vinculadas à transferência de controle acionário,
justamente como preceitua a regulamentação do
Proer.
O SR, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" prossegue? Peço que finalize, por favor.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Pois não, Sr. Presidente, serei breve.
Senador Roberto Requião, não tenho aqui presentes comigo exemplos de detalhes para ilustrar as
perguntas sobre a composição a que V. Ex" se referiu. Gostaria apenas de notar que na soma que V.
Ex" reali:-ou não me parece apropriado chamar de
lucro um empréstimo realizado pelo Banco Central.
O empréstimo contra garantia que tem que ser pago,
não pode e não deve ser considerado lucro derivado
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de uma operação no mesmo nível de uma taxa, uma
cobrança acordada, em que há um impacto diretamente na receita da instituição. Não saberia como
dizer a V. Ex", agora, se foram realmente 376 milhões ou 200 milhões as taxas de cobrança acordadas
ou exatamente qual é a hipótese implícita sobre o
que se poderia eventualmente imputar corno diferencial de juros do empréstimo feito pelo Banco Central
em termos das condições de retomo. O que posso
assegurar - vou dizer o que disse ao Senador Gilberto Miranda - é que em nossa avaliação, em nosso
julgamento, a operação consulta os interesses do
Pais.
O Banco Central, a exemplo do que prometi ao
Senador Gilberto Miranda, responderá também a V.
Ex" detalhadamente por escrito. Entendi a solicitação que foi feita há pouco, no sentido de que essas
respostas devem ser encaminhadas, de acordo com
a decisão do Presidente, a todos os Senadores e
não apenas àqueles que formularam perguntas.
Sobre o valor total, a que V. Ex" somou o valor
contábil da seguradora e do banco, creio já ter respondido. Não era esse o valor real económico, pelo
qual outros bancos estariam dispostos a pagar algo
ou a não pagar nada. Seguramente, esse não era o
valor do património contábil do banco, como fica evidente pela própria reação do mercado em relação à
situação do banco. Se o património, na visão do
mercado, constituísse o efetivo de US$1,3 bilhão, o
banco não teria passado pelo processo de deterioração por que passou.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senador Roberto Requião, V. Ex" deseja usar os
·
dois minutos?
_
O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR) - Sr.
Presidente, a minha intenção não era estabelecer
um debate com o Sr. Ministro, mas sim conhecer a
sua opinião. Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, Sr. Ministro
Pedro Malan, permitam-me fazer algumas considerações antes de falar sobre a questão do Proer e do
Bamerindus.
Em determinada ocasião, no início do Governo
Fernando Henrique Cardoso, num almoço para o
qual fomos convidados - eu, V. Ex" e o Senador
José Serra -, fiz uma afirmação de que era impossível manter o Plano Real, ou seja, manter uma certa
paridade entre o dólar e o real, e obter, ao mesmo
tempo, um superávit na balança comercial. Naquele
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instante, V. Ex" duvidou da minha afirmação, mas o
resultado está a nos mostrar que há dois anos tem
havido um déficit na balança comercial.
É evidente que o Governo tinha que buscar
uma forma de manter as reservas, e a forma encontrada foi o aumento de juros e o estímulo a investimentos no Sistema Financeiro Nacional.
Quero fazer a primeira indagação a V. Ex!':
gostaria de saber quanto efetivamente existe de capital financeiro internacional aplicado em nosso sistema financeiro, ou seja, qual o volume de recursos
aplicados no sistema de especulação de juros? Afinal de contas, o Brasil deve ser um paraíso para alguém do exterior que queira aplicar aqui os seus recursos, considerando que pagamos juros anuais da
ordem de 25% a 30%. Repetindo, gostaria que V.
Ex" respondesse quanto de capital externo está aplicado no nosso sistema financeiro e quanto desse
capital externo correspondeu no socorro aos bancos
o Proer, no caso o Banco Nacional, o Banco Económico e agora o Bamerindus.
reafirma
Em segundo lugar, ~k. Ministro, V.
que o Proer não é constituído por recursos do Tesouro, recursos do Orçamento. Diante disso, vamos
fazer a pergunta de outra forma: o Proer captou recursos no compulsório dos bancos e utilizou recursos adquiridos na captação do próprio Governo, aumentando a nossa dívida interna. Quero que V. Ex!'
reafinne aqui que não pagamos. os serviços dessa
dívida interna com recursos do Tesouro. No meu entendimento, pagamos essa dívida interna com recursos do Tesouro, e, se o fazemos aumentando a nossa dívida em função do Proer e do socorro a esses
bancos, é evidente que o Tesouro está sendo prejudicado por isso. Gostaria que V. Ex" fosse bem claro, porque agora estou fazendo a pergunta de outra
forma.
Responda-me V. Ex" também a seguinte questão: qual é a taxa de juros paga pelos bancos socorridos pelo Proer? Por outro lado, quero que V. Ex!'
nos informe por qual taxa de juros o Governo capta
no mercado para aumentar a sua dívida mobiliária?
Quanto é que o Banco Central está estabelecendo
de pagamento de juros aos recursos que são captados do banco e do setor privado de uma maneira geral, porque, na verdade, o banco é o intermediário
daquilo que o Governo capta. Gostaria que V. Ex"
fosse bem claro e objetivo nessas questões.
Por último, por que o Governo, que tem um poder tão grande no Congresso Nacional ou uma base
de sustentação tão clara e efetiva, não regulamentou
ainda o sistema financeiro nacional? Tudo o que o
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Presidente Fernando Henrique Cardoso enviou para
cá, embora algumas matérias estejam tramitando
um pouco devagar, a maioria das reformas constitucionais foram aprovadas nesta Casa com a maior
tranqüilidade. Por que o Governo não se empenhou
na questão da regulamentação do sistema financeiro
nacional?
Finalmente, gostaria que V. Ex!' esclarecesse o
seguinte: o Governo começou com uma dívida interna de R$64 bilhões e hoje ela chega perto de R$190
bilhões. Sr. Ministro, em uma economia estável
como a nossa, em que a inflação nesses, dois anos
e quatro meses de Governo, praticamente não chegou a 20"k, o que foi que trocamos por esses R$180
bilhões de aumento da nossa dívida? Ministro, o que
recebemos em troca desse aumento da dívida interna? E como vamos pagar essa dívida astronómica?
Qual o pensamento do Governo na solução dessa
dívida de R$180 bilhões?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sr. Ministro, V. Ex" tem a palavra.

O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Senador Ademir Andrade, muito obrigado pelas importantes perguntas que mencionou.
V. Ex!! fez referência a um almoço que teve comigo e com o então Ministro José Serra, no início do
Governo Fernando Henrique Cardoso. É uma pena
que não tenhamos tido oportunidade de mais almo·ços como aquele, porque seria a ocasião de trocarmos idéias sobre várias dessas perguntas levantadas agora por V. Ex!', as quais vou tentar responder.
V. Ex!' lembra que nesse almoço teria expressado sua preocupação com a taxa de câmbio e com
a dificuldade que via na geração de superávit da balança comercial com a política cambial de então. Tenho dois comentários sobre isso: em primeiro lugar,
niio há, Sena.c!Qr, nenhuma razão pela qual um país
necessite, obrigatoriamente, ter megassuperávit na
sua balança comercial. Tenho dito que geramos, entre 1993 e 1994, cerca de US$12 bilhões a US$13
bilhões por ano de superávit comercial. Em 1988,
US$19 bilhões de superávit comercial, porque estávamos em uma situação lamentável. Foram anos de
baixíssimo crescimento, aliás, de queda do Produto
Interno Bruto per capita, de uma inflação que passou de menos de 100% para mais de 1000% ao
ano, com uma crise não resolvida da dívida, sem capacidade de atrair qualquer tipo de investimento direta na economia brasileira, totalmente desacreditados como País, sem capacidade âe organizar a nossa própria desordem do período.
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Estávamos, portanto, obrigados a gerar superávit comercial, inclusive para financiar fuga de capital de brasileiros para o exterior. É por meio de superávit comercial e superávit em conta-corrente que
um país exporta capital, e estávamos exportando capital nesse período. Portanto, não há nada mágico.
Sei que velhos hábitos morrem com certa dificuldade, mas não há razão alguma que nos obrigue a gerar megassuperávits na balança comerciaL É possível ter uma balança de pagamentos que gere em alguns anos pequenos superávits; outra, pequenos
déficits. É nessa direção que iremos caminhar.
Queria discordar de V. Ex!' quando diz que
mantemos juros altos por razões externas e para estimular investimentos estrangeiros. Temos juros altos fundamentalmente porque nós, como brasileiros,
estamos sendo incapazes de resolver adequadamente problemas de nosso desequilíbrio fiscal. Temos demandas sobre recursos escassos que vêm
de Governo Federal, Estados, Municípios, Previdência, empresas públicas, nos três níveis de Governo
que excedem em muito a capacidade de coleta de
impostos, de receitas e de endividamento adicional
do Governo. Essa é a razão por que os juros estão
elevados e não por considerações de ordem externa.
V. Ex!' pergunta quanto de capital estrangeiro
está aplicado em nosso sistema financeiro. Eu não
saberia dizer. Se V. ~ entende aplicação como papéis, nas várias modalidades que existem hoje no
mercado, creio que ninguém saberá dar uma resposta precisa sobre o detentor dos recursos de aplicação nas várias possibilidades que hoje existem. Se a
sua pergunta é sobre participação do capital acionário no capital de algumas instituições, eu lhe diria
que é uma participação extremamente reduzida ainda, embora tenha aumentado no período recente.
Na verdade, estamos concluindo e devemos anunciar em breve o primeiro censo do capital estrangeiro. Estaremos divulgando o seu resultado nas próximas semanas e essa informação lá deve constar de
maneira atualizada. Nós lhe encaminharemos por
meio do Banco CentraL
V.~ diz corretamente que o Proer não é recurso do Orçamento. É verdade. Não o é. V.~ diz
corretamente também que o Banco Central, aqui,
como em qualquer país do mundo, é o emprestador
em última instância e tem como responsabilidades
assegurar estabilidade e solvência do sistema financeiro, e o faz, e o fará também, posso lhe assegurar
isso, como os Estados Unidos o fizeram ao gastar
US$150 bilhões ou US$200 bilhões para salvar a
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quebradeira das associações de poupanças, empréstimos no início dos anos 80; US$9 bilhões para
evitar a quebradeira do Continental llllnois, que era o
9" maior banco americano, para evitar a quebra do
Banco da Nova Inglaterra.
Decisões corretas, a meu ver, exercícios de julgamento que avaliaram corretamente que era muito
pior para a economia do país e para o custo fiscaí
envolvido simplesmente deixar que o processo seguisse o seu curso e que os bancos que mencionei
fossem simplesmente à falência, por razões que já
explorei. Portanto, nenhum banco central, nenhum
governo em nenhum país sério e responsável do
mundo tem essa postura de deixar o barco correr
para ver como ficam as coisas. Tem, sim, responsabilidades de emprestador de última instância.
Com relação ao que disse sobre o custo fiscaL
Sempre existe algum custo iiscai no final do processo. O americano, por exemplo, de poupança e empréstimo, chegou a ser estimado hoje entre US$150
bilhões e US$300 bilhões. Ninguém sabe exatamente qual será o custo final, porque ainda está em curso o processo de liquidação dos ativos das associações de poupança e emprêstimo.
V. Exª diz que é evidente que terá efeitos sobre
o Tesouro. Terá algum efeito em algum momento no
futuro. Esse é o preço a pagar para evitar um problema sistémico mais geral com efeitos imprevisíveis
sobre a situação da economia. Posso lhe assegurar.
Senador, que o preço é muito menor do que o preço
que seria pago se nada fosse feito. Existe uma estimativa preliminar - tal como me foi cobrado pelo Senador Eduardo Suplicy -, que est~ nesse documenio
à disposição de todos na Internet: a avaliação desse
custo, incluindo os oito bilhões de capitalização do
Banco do Brasil - que não é recurso jogado fora,
diga-se de passagem -, chega a mais ou menos três.
por cento do PIB, enquanto essa importância, sm
vários outros países, foi da ordem de 15%, 20%.
Os juros dos empréstimos do Proer, quero crer,
estão hoje entre TR mais 6% ou Tban mais um
spread, isto é, um juro próximo ao de mercado. O
custo de captação do Tesouro é conhecido e o cálculo, a estimativa desse diferencial, está no trabalho
que mencionei anteriormente.
Eu queria me permitir discordar de V. Ex~
quando diz que o Governo obteve tudo o que quis,
que tem um poder tão grande no Congresso que
conseguiu aprovar tudo o que queria. Está aqui o
nosso fracasso na reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, a derrota do Governo ontem, as
dificuldades que estamos tendo na reforma adminis-
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trativa para invalidar essa sua observação de um
Governo poderoso e que obtém tudo o que quer do
Congresso Nacional na forma e na hora que quer.
Isso não corresponde exatamente à nossa experiência dos últimos dias, Senador Ademir Andrade. Lamento dizê-lo e falo pelo lado do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Sr. Presidente, V. Exª me permite um pouco mais de
tempo só para a última pergunta.
O Senador Ademir expressa a sua perplexidade com o aumento da dívida do Governo Federal no
período recente. S. Ex" pergunta como é possível,
numa economia estável como a nossa, esse crescimento da dívida e como vamos lidar com esse problema no futuro.
Senador, infelizmente, não temos ainda a economia estável que eu, V. Ex" e todos os brasileiros
gostaríamos de ter.
Na minha intervenção Inicial, afirmei que para
dizermos, com um mínimo de confiança, que estamos realmente mais consolidados na busca dessa
estabilidade que todos queremos - inflação sob controle, crescimento sustentado, mudança estrutural,
melhoria das condições de vida da população, consolidação institucional e maior justiça social. Temos
ainda um longo caminho pela frente.
V. Ex" se referiu ao crescimento da dívida do
Governo Federal. No nosso entender, o relevante é
a dívida do Governo consolidada - dívida do Governo Federal, Estados, Municípios, empresas públicas,
enfim, os três níveis de Governo. Ela hoje está estabilizada em tomo de 34%, 35% do PIB, que não é
aita para os padrões internacionais. Houve realmente uma troca entre a dívida federal, que aumentou, e
as dívidas de Estados e Municípios, que foram reduzidas por conta de operações cooperativas que estão equacionando problemas fiscais de Estados e
que representam a contrapartida desse nosso esforçocomum.
Vamos pagar essa dívida ao longo do tempo,
resolver a nossa situação fiscal, gerar um superávit
primário no setor público consolidado, o que permitirá estabilizar o crescimento da dívida consolidada que é o que importa -, utilizando a parte fundamental, majoritária, que aumenta a totalidade das receitas de privatização - que se contam em bilhões de
dólares -. para abater de forma permanente esse estoque da dívida, que é uma expressão da nossa incapacidade como brasileiros de tratar adequadamente o nosso problema fiscal.

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Ministro, quero, em primeiro lugar, esclarecer que sou totalmente
a favor da política cambial adotada por V. Ex", assim
como sou contra a obrigação de o Brasil ter de gerar
superávit comercial. Sempre condenei isso, porque
considero transferência de riqueza. ;·~esse ponto, estamos de pleno acordo.
No entanto, Sr. Ministro, o Governo conseguiu
outra forma de transferir riqueza. Entendo que muita
gente de fora está aplicando no nosso sistema financeiro, na especulação normal - CDB, RDB. Isto é o
que eu queria saber de V. Ex'!: quanta gente está
trazendo dinheiro de fora?
O cidadão português, europeu ou norte-americano coloca dinheiro no banco e recebe 5% ou 6%
ao ano, mas, se o traz para cá, troca no Banco Central, transforma em real e apiica aqui, ganha 30% ao
ano. Então, quero saber quanto está aplicado em recursos externos no sistema financeiro e se o Governo teve mais preocupação com os nossos poupadores ou com os poupadores estrangeiros para manter
o bom nome do Brasil no exterior.
Por último, queria dizer - é pena que o tempo
seja tão curto - que V. Ex" admitiu, finalmente, que o
Proer traz problemas para os recursos do nosso Orçamento. Não podemos negar isto: ele está trazendo
problemas para os recursos do Orçamento, porque
estamos pagando juros pela dívida interna, os quais
são tirados dos recursos do Tesouro.
-E?- respondesse, de maneira
Queria que
objetiva, o seguinte: a captação que o Governo faz,
aumentando sua diVída mobitiaifa - os juros que
paga - é menor, igual ()u maior do que o recurso que
passou aos bancos, por meio do sistema Proer?
Gostaria que V. Ex" fizesse essa comparação: é menor, igual ou maior?
Para concluir, deixo uma sugestão ao Governo,
já que V. Ex" é um homem tão importante da área
governamental: em vez de o Governo ter preocupação de gerar superávit com a modificação do sistema - antes tínhamos que exportar de qualquer maneira à custa da redução de consumo e de salário -,
seria melhor que mudássemos a nossa forma de fazer exportação, a nossa pauta de exportação. Entendo que é absolutamente condenável que do total
das importações que o Brasil realiza, 90% sejam
compostos de produtos acabados. isto é, produto final para const.irno do pov6-6rasileiro; ·enqUanto cerca
de 60% a 70% do que exoortamos são produtos
semi-elaborados para serem industriaiizados em outros países do munao. agregando renda, mão-deobra e emprego fora c!o País. Era isso o que o Go-
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vemo deveria fazer para mudar a realidade do Brasil
e até gerar superávit.
Somos uma Nação extremamente farta, temos
todas as condições de superar essa situação. Entendo que os caminhos tomados pelo Governo não são
os mais corretos que deveriam ser trilhados para resolver os problemas da Nação.
Em outra oportunidade, gostaria de poder debater mais com V. Ex" e com o próprio Governo.
O SR. PRESIDE~ITE (Antonio Cartas Magalhães)
-Tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
-Muito obrigado, Senador Ademir Andrade.
Sobre a questão das pessoas que estão aplicando no nosso sistema. O cálculo relevante para
essa decisão é o que a imprensa já estabeleceu ao
dizer que cupom cambial nada mais é senão a nossa taxa nominal de juros deflacionada pela expectativa de desvalorização cambial.
Posso assegurar que hoje esse cupom cambial
reduziu-se extremamente no período recente e em
nada justifica que um investidor estrangeiro aplique
recursos no mercado doméstico brasileiro porque ele
pode ter a mesma rentabilidade aplicando em qualquer título da dívida externa no mercado internacional. Quer dizer, não é essa a razão que leva a aplicação no mercado doméstico hoje.
Chamei a atenção. na minha intervenção inicial, para o fato de que uma parte cada vez mais
crescente e significativa dessas aplicações vem subindo sob a forma de investimento direto. Ou seja,
apostas no Brasil e no seu futuro vêm assumindo a
forma desses bônus de 30 anos que lançamos e que
servem para a composição da carteira de fundos de
pensão, lembrando que. muitos deles antes não podiam utilizar os nossos bradies para esse tipo de atividade. Há título de 30, 20 anos, que lançamos na
Itália ou, ainda, os prazos de mais longa duração
que empresas, públicas e privadas, estão lançando
no mercado.
Portanto, é caela vez menor esse ingresso de
capital volátil de curto prazo voltado para uma arbitragem de diferencial de taxa de juros, que está,
hoje, extremamente reauzido, a fim de tomá-las atrativas de maneira substantiva.
Sobre a outra questão - volto a insistir - tenho
a dizer que o Banco Central, aqui como em qualquer
país do mundo, tem responsabilidade para com o
sistema financeiro. e emprestador em última instância. Os recursos náo sao orçamentários, sendo um
equívoco. portamo. tratá-los como tal.
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Quanto à pergunta de V. Exª, se em algum momento, no futuro, no-linal do processo, depois de liquidados todos os ativos e exercidas ou não as garantias dos empréstimos realizados, depois de ter o
seu retomo, é possível que tenha um custo fiscal? A
resposta é sim. Dissemos que é um custo ínfimo em
relação ao que teríamos se permitíssemos a falência
e a quebra do sistema financeiro nacional. Portanto,
a discussão não deve ser colocada nos termos de
•era melhor não ter feito nada', porque o custo seria
monumental, como mostram os 20"/o do PIB venezuelano, há pouco tempo, e os 15"/o do PIB chileno
nas suas crises bancárias nos anos 80.
Por último, Senador Ademir Andrade, V. Exª
disse algo que me é caro e com o qual estou de pleno acordo: a importância de modificar a nossa pauta
de exportação no sentido de incluir produtos de
maior valor agregado, produtos com maior taxa de
expansão no mercado internacional.
V. Ex" expressou também a sua concordância
de que não é por meio de uma maxidesvalorização
cambial que vamos realizar tal coisa. Temos tido inúmeras conversas com exportadores brasileiros sobre
essa questão. Eu gostaria de deixar claro que isso
não é algo que dependa, de novo, de uma ação exclusiva do Governo Federal. Mudança de pauta de
exportação, onde ela existiu de forma bem sucedida,
é resultado de visões de médio e longo prazos, de
estratégias empresariais, de decisões, em larga me- dida, do próprio setor privado com tirocínio e visão
histórica.
Sobre a sua observação final de que os caminhos tomados pelo Governo nessa ou em outras
áreas não são aqueles que V. Exª gostaria, vou apenas concluir reiterando üm convite para que possamos voltar a almoçar no Ministério da Fazenda. Sei
que a qualidade da comida deixa a desejar, comparada à do restaurante do Senado, mas sinta-se convidado para que possamos trocar idéias sobre essa
e outras questões no Ministério da Fazenda.
O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Ministro, gostaria apenas de saber qual juro é maior: o do Proer
ou o da captação do Governo? Gostaria de saber se
é maior, igual ou menor. Só mais essa pergunta.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- A diferença é pequena no sentido de que os juros
do Proer podem ficar ligeiramente abaixo do custo
de captação do Tesouro, dependendo da circunstância, mas poderia dizer que é praticamente equivalente.
O SR. PHESI[)!:;IIIll:_ (Antcm_io_Çar1os Magalhães)
-Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro da F'"á.Zen·
da, na verdade são três as indagações que tenho a
fazer, reconhecendo duas observações que V. Exª já
fez, e as resumo. Uma é a questão da comunicação
do que é o Proer.
O Proer tem como objetivo salvar a poupança
privada e não o banqueiro - penso que essa é uma
dificuldade de comunicação que persiste -, e a segunda é na esteira do raciocínio que V. Ex!' expendeu ainda há pouco.
Conhecendo os relatórios bastante circunstanciados que o Banco Central encaminha à Comissão
de Assuntos Econômicos, que foram aqui menciona·
dos, gostaria de formular as minhas indagações. Primeiro, o Proer foi criado em novembro de 1995. Por!anto o Proer tem um ano e pouco mais de seis meses de existência. Haveria ou não alternativa ao
Proer, partindo-se do princípio de que ele é necessário como instrumento para preservar os interesses
do sistema financeiro? Segunda, ao Proer, que representa, sim, e V. Exi! reconheceu, pressão sobre o
dinheiro público. V. Ex!' usou, há pouco, o exemplo
dos Estados Unidos - seja 150 ou 300 bilhões, no
caso deles. No nosso caso, ainda não temos uma
noção de grandeza, mas pode-se perfeitamente avaliar quais os ativos que o Banco Central vai conseguir salvar das instituições alvo do Proer, quanto foi
mobilizado de dinheiro do próprio sistema financeiro
-reconhecemos-, mas, no final, no acerto de contas, V. E:xª reconheceu, haverá uma diferença. O Se·
nadar Ademir Andrade foi além, perguntando qual
será a diferença também em termos de ânus financeiro, ou seja, em termos de encargos financeiros
sobre tal diferença. Eu gostaria de conhecer a avaliação que V. Exi! faz, já que o Governo tem anunciado que o Proer, nas suas grandes linhas, no que
toca ao sistema financeiro privado, já cumpriu seu
papel, senãc integral, pelo menos o fundamental. O
essencial, o mais importante já foi feito.
A terceira pergunta é sobre o Proer e o acerto
com os Estados e os Municípios, aí envolvendo bancos estaduais, como é o caso de São Paulo. Nesse
caso, há um acordo no montante de R$50,4 bilhões,
que o Senado ainda vai apreciar - se dependesse
da Resolução n° 70/95, nem isso faria, mas tal resolução toi alterada pelo Senado, em boa hora, pela nº
Resolucão 12/97. Em todos esses acordos- como ode Minas Gerais, cujo protocolo já foi apreciado pela
Comissão :::o Assuntos Econômicos e o do Espírito
Santo. aue já toi submetido a esta Casa - a regra é
a de que a União íederaiiza a dívida, financia os Es-
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lados, concede um financiamento de 30 anos, com
juro de seis por cento ao ano, e subsidia a diferença,
também não mensurável, ao menos em termos líquidos e certos. Posso aqui dizer que no mínimo 40%
desse valor será o encargo que vai ser federalizado,
ou seja, será a parte do Governo Federal. O Proer,
os acordos, a capitalização do Banco do Brasil, que
V. Exª mencionou há pouco, oito bilhões, que também penso não ter sido dinheiro jogado fora. Isso
não saiu do Tesouro porque o Tesouro não possui
taLdinheiro; ele saiu da emissão primária de letras
do Tesouro Nacional ou outra forma de título de dívida pública interna que, ao que se sabe, no começo
do Plano Real, perfazia um montante da ordem de
45 bilhões e agora está em 230 bilhões. Pelo número de clientes e operações não se sabe a quanto
chegará. Esse é o terceiro quesito: que mecanismo
de controle para a dívida interna o Ministério da Fazenda vislumbra?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Muito obrigado, Senador Esperidião Amin. É sem- pre um prazer ouvi-lo.
Sobre o Proer, criado no final de 1995, V. Ex!'
pergunta se haveria alguma alternativa. Na verdade,
a nossa avaliação é a de que não haveria alternativa. O Proer evitou uma possibilidade de crise bancária.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Ministro, com
todo respeito, pergunto sobre o Proer hoje, depois
de um ano e seis meses de avaliação.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Depois de um ano e seis meses de avaliação, continuo dizendo que foi uma decisão acertada, que refletiu um julgamento apropriado às possibilidades de
desdobramento da situação.
Crise bancária é algo com a qual não se deve
brincar; não se deve esperar para verificar se é menor do que a que se imaginava. Uma crise bancária
tem um enorme efeito multiplicador. Quem já a viveu
óti qUem leu cuidadosamente sobre as experiências,
as dificuldades e os desdobramentos de crises bancárias em outros países sabe que "não se deve
acender o fogo para ver se há gasolina no tanque,
porque geralmente há".
De modo que o conjunto de decisões que me
· permitf-memcionar quando da minha exposição inicial
vai muito além do Proer. Devo dizer que fizemos
parte da mudanÇa da-legislação em· cooperação com
o Senado Federal, como, por exemplo, a responsabilização solidária do acionista controlador e do audi-
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tor externo independente e mecanismos de ação
preventiva por parte do Banco Central. Lembro-me
de diversas discussões informais com vários Senadores enquanto estávamos preparando essas mudanças.
Sobre os custos - essa é uma pergunta relevante, que nos é feita com freqüência. Deixe-me dar
dois exemplos, apenas para mostrar e insistir em um
ponto: é muito difícil, com antecipação, defini-los
com clareza.
Deixe-me, pois, repito, dar dois exemplos: parte da compra do valor do good will, do fundo de comércio do Nacional por parte do Unibanco, foi feita
com entrega de ações do Unibanco, na época, algo
que valia alguma coisa em tomo de 500 a 600 milhões de reais. Essas foram vendidas agora, parte no
mercado internacional, parte no mercado doméstico,
por algo como quase 1,2 bilhão de reais. Verifica-se
daí que houve um aumento de mais de 100% entre
o que foi entregue como parte da operação e o resultado da realização daquelas' ações no mercado
no período recente. Seria extremamente difícil, Senador, antever, em 1995, quanto valeriam em uma
venda no mercado os 560 milhões de ações do Unibanco. Teríamos que fazer uma suposição.
Da mesma maneira, em relação à Nacional
Energética, de cuja venda resultaram, se não me engano, 180 milhões de reais, tomar-se-ia difícil prever
na prática por quanto exatamente seria vendida.
Essa, a razão pela qual a estimativa que apresentamos aqui nesse trabalho, cuja leitura recomendo aos interessados, intitulado Análise do Ajuste do
Sistema Financeiro no Brasil, apresenta uma estimativa, a mais conservadora possível, assumindo que
não vamos ter benefícios e ganhos com a liqüidação
desses ativos do tipo que mencionei. E se chegou a
essa percentagem extremamente reduzida por qualquer comparação internacional do custo do ajuste do
sistema financeiro até o momento.
Mencionei aqui, na minha exposição inicial,
uma seqüência de artigos do saudoso Professor Mário Henrique Simonsen publicados na revista Exame, da época, em que insiste exatamente nessa
questão. É impossível ter uma estimativa precisa do
custo final enquanto o processo de liquidação de ativos segue o seu curso.
Sobre a sua outra pergunta, levando em conta esses acordos com os Estados que agora estamos alcançando e suas implicações para o futuro,
V. Ex'! tem razão. Tem implicações para a dívida
do setor público consolidado, embora deva lem-
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brar o que V. Ex'! mencionou quanto às condições
de alguns acordos.
Um ponto importante é que 20% da dívida dos
Estados de São Paulo e de Minas Gerais, por exemplo, serão pagos mediante a venda de ativos, num
processo de privatização de ativos estaduais já em
andamento e que, no bojo dessas negociações, o
Estado se compromete com o Governo Federal com
um programa de ajuste fiscal, geração de superávit
primário, limitações da sua capacidade de endividamento e a trajetória de redução da relação dívida-receita líquida anual. A nossa aposta no futuro é que
as razões que levaram à situação com que recentemente se defrontam alguns Estados, não vão se repetir no futuro.
O efeito que tem sobre o aumento da dívida
pública consolidada é seguramente muito menor do
que o efeito da dívida apenas sobre o Governo Federal na medida em que assume certas dívidas de
Estados e Municípios. O que interessa é o setor públiCo em termos consolidados, porque, quando a
União assume parte da dívida de um Estado, quando se soma Estados e União, o efeito consolidado é
muito menor do que parece. Tanto é que a nossa dívida pública consolidada, como achamos que deve
ser corretamente medida, está estabilizada em tomo
de 34% do PIB desde outubro do ano passado, já
nas estatísticas mensais do Banco Central.
Esse é um sinal positivo e, na medida em que
seja possível gerar um superávit primário da ordem
de 1,5% do PIB, neste e no próximo ano, poderemos
mantê-la estabilizada nesse nível, que, de resto, não
é dos mais elevados internacionalmente.
Países como a Itália, Grécia e Bélgica têm
essa dívida mais de 100% superior ao PIB. É bem
verdade que financiada a prazo muito mais longo e
com uma taxa de juros menor. Mas é expressiva. O
objetivo máximo já é 60% do PIB. A maioria dos países, exceto Luxemburgo, está acima disso neste
momento.
Senador, no fundo, sinto, ao ouvir várias dessas legítimas, pertinentes preocupações, aqui tão
bem extemadas, como uma inquietação com a qual
compartilho.
Teria sido muito melhor se não tivéssemos tido
de enfrentar os problemas que enfrentamos no sistema financeiro brasileiro. Teria sido muito melhor se
não tivéssemos de lidar com casos como os dos
bancos Económico, Nacional, Bamerindus e vários
outros mencionados. Teria sido muito melhor se as
finanças dos Estados não tivessem chegado ao ponto de deterioração a que chegaram.
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Mas devo dizer aqui, numa justa homenagem a
inúmeros Estados, que a situação jamais chegou a
esse ponto. Creio que é um equívoco essa generalização quando se afirma que todos os Municípios
brasileiros estão em dramática situação. Não é correto. Há alguns que estão em excelente situação,
outros, em situação boa, outros, regular, outros não
tão boas e outros em dramática. O mesmo é verdade em relação aos Estados. Em muitos Estados não vou mencioná-los aqui -, várias administrações,
sucessivas administrações· não permitiram que a situação fugisse de controle e que se chegasse à necessidade de um esforço cooperativo com o Governo Federal para encaminhar o problema. Teria sido
melhor que não tivessem chegado a essa posição,
mas estamos no mesmo barco. Este barco chamase Brasil, e é responsabilidade do Governo Federal,
cooperativamente com Estados e Municípios, tentar
encontrar soluções de médio e longo prazos para
esse problema, compatíveis com a estabilização e o
crescimento da economia.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Só me cabe aqui,
Sr. Presidente, fazer dois registras finais. Primeiro
dizer que, apesar de o assunto ter sido trazido apenas como subsídio adicional, todos estamos preocupados com a realidade de os Estados terem a capacidade de amortizar 20% desse acordo com privatização. O tempo é que vai dizer - acho que não é
matéria para se debater hoje.
Em segundo lugar, devo reconhecer, confirmando seu raciocínio final, que não faltou ao Senado a oportunidade de debater essa questão do
Proer. Desde a edição das duas primeiras medidas
provisórias, o debate foi aberto, e tenho o dever de
tomar público que, em momento algum, a inquietação que V. Exõ' registrou aqui esbarrou na negativa
ao diálogo por parte das autoridades do Ministério
da Fazenda e do Banco Central.
O SR. PEDRO MALAN -Agradeço sensibilizado as suas palavras, Senador Esperidião Amin. V.
Exõ' sabe o respeito que tenho por V. Exõ'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
Sr. Ministro, no ofício encaminhado ao Senado, mais
especificamente à Comissão de Assuntos Económicos pelo Banco Central, essa instituição assinala
que decretou a intervenção no Banco Bamerindus
do Brasil através do Voto n2 88/97. Nessa mesma
data, o Conselho Monetário Nacional aprovou o voto
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e, também na mesma data, o Presidente da República· assinou um decreto publicado no Diário Oficial,
em edição extra, permitindo que o HSBC participasse como acionista majoritário da administração do
Bamerindus.
Como se vê, foram atos concomitantes, tomados no mesmo dia. !-louve, assim, uma celeridade
impressionante no Governo Federal para resolver
esse problema que envolvia a participação de um
banco estrangeiro, haja vista que a própria Constituição, em seu art. 52 do capítulo dos Atas das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que só em caráter excepcional uma instituição
financeira tem autorização para ingressar no mercado financeiro do BrasiL Logicamente que não
estamos colocando em dúvida, em termos éticos,
a honestidade do Governo, principalmente do Banco Central, de V. Ex~. O que nos chama a atenção
é que, em outros casos, não houve essa celeridade. Por exemplo: o Banco Nacional ficou sob intervenção vários meses, após provocar crise económica muito séria no Estado da Bahia, nos Estados
vizinhos e até uma crise política que se evidenciou, mas depois se acalmou.
A luta do Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, não foi em vão. S.
Exõ', acertadamente, lutou pelo seu Estado e viu o
Banco Económico já com a nova roupagem do Excel
funcionando. E tão bem que o Excel hoje é um dos
grandes patrocinadores do futebol nacional - Vitória
da Bahia, Corinthians de São Paulo e outros -, uma
prova evidente de que houve uma boa negociação e
que o Excel teve vantagens econômico-financeiras.
O Estado da Bahia ganhou muito com isso, não tenho a menor dúvida.
Com relação ao Banerindus, na iminência de.
fechamento e causar prejuízos incomensuráveis ao
mundo financeiro, ao Brasil, houve essa celeridade.
Pergunto a V. Exõ' se não seria recomendável, diante
de ativos e passivos tão grandes desse banco, uma
demora maior. O Banco Central decretaria intervenção e passaria algum tempo auscultando as opiniões
e sugestões, inclusive sobre a inclusão de novos
bancos nessas negociações. A pressa, que é inimiga
da perfeição, não poderia ter contribuído para que
apenas aquela instituição fosse a beneficiada, quando outra poderia também ter sido? ,
No dia 28 deste mês, vai encerrar-se o prazo
da última r.tedida provisória sobre o Proer, e vinte
edições iá foram feitas. Eu gostaria de saber do nobre
Ministru se o Governo teria interesse em reeditar o
Proer, já que, à primeira vista, todos os problemas do
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sistema financeiro estão praticamente solucionados.
Agradeço a V. Ex" e a tolerância da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Muito obrigado, Senador Antonio Garfos Valadares. É verdade, V. Ex" tem toda razão. Foi no mesmo dia 26 de março de 1997 que a Diretoria do Banco Central aprovou um voto; o Conselho Monetário
Nacional, em reunião extraordinária, também o fez; e
o Presidente da República assinou o decreto permitindo a assunção de U$1 O bilhões de passivos do
Banco Bamerindus pelo HongKong and Shangai
Banking Corporation. O fato de essas coisas terem
sido feitas no mesmo dia não significa - embora
possa parecer à primeira vista - que tudo tenha sido
discutido, conversado, negociado naquele dia, na
véspera ou na noite que antecedeu aquele dia.
Penso que deveria ser fácil de entender a razão: é inimaginável que decisões do Banco Central e
do Conselho Monetário ou decreto do Presidente que têm de ser publicados no Diário Oficial e que
envolvem o futuro de um banco em operação - sejam publicados, enquanto o banco está em operação, ou vazem e sejam de conhecimento público.
Permito-me discordar de V. Ex", quando diz
que em outros casos não houve essa celeridade. A
operação de assunção do passivo bancário do Banco Nacional pelo Unibanco também foi feita ao longo
de um fim de semana, Senador. Nós trabalhamos
sexta-feira, sábado e domingo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Se
V. Ex" me permite, não me referi ao Banco Nacional.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
-V. Ex" falou do Nacional também.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESDesculpe-me, Sr. Ministro, eu falei do Banco Económico.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-(Fazendo soar a campainha)- Foi um lapso: V. Ex"
referia-se ao Económico, mas falou Nacional. Evidentemente, ficou claro que era o Económico.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Foi um lapsus memoriae, Senador. Já que V. Exª
tocou no Nacional, ainda que não houvesse a intenção de fazê-lo, quero dizer que foi um caso de celeridade também. Nós trabalhamos sexta-feira, sábado
e domingo, na terceira semana de outubro ou novembro de 1995, para que o Banco Nacional pudesse abrir na segunda-feira, já sob a bandeira do Unibanco, sem qualquer prejuízo e com absoluta tranqüilidade, como de fato ocorreu, para qualquer depo-
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sitante, poupador ou aplicador do Nacional, o que
não quer dizer que tudo tivesse sido feito na sextafeira, no sábado ou no domingo. Todas essas coisas
são precedidas de negociações e conversas que
têm lugar anteriormente. Mas há um momento em
que se deslancha o processo e ele tem que ser publicado no Diário Oficial. Há atas públicos, e isso
obviamente não pode e não deve ser feito com o
banco em operação.
O caso do Económico, a que V. Ex" se referiu
anteriormente, é distinto porque é um caso de intervenção. Não dispúnhamos àinda da legislação que
criamos depois, juntamente com o Senado Federal,
que permitiu essa ação preventiva por parte do Banco Central. Devo dizer, com toda franqueza, que eliminei a possibilidade de um banco da dimensão do
Bamerindus ser gerido por funcionários de carreira
do Banco Central, que não têm essa função, essa
responsàbilidade e tampouco essa experiência. Isso
está suficientemente Claro até o momento.
Fico satisfeito, portanto, de ver que V. Ex", em
nenhum momento, colocou em dúvida a integridade,
o caráter, a honestidade, a competência, o profissionalismo com o qual o Banco Central tratou desse e
de outros casos. Quero assegurar-lhe que o fato de,
às vezes, o processo se acelerar no tempo é da sua
própria natureza, quando se lida com situações que
envolvem bancos, e que corridas podem ter lugar
em questão de horas e fazer com que o banco se
veja numa situação muito mais difícil do que já estava antes da transferência.
Com relação à sua última pergunta, sobre o
Proer, também entendemos que, com a resolução
do caso Bamerindus, não existe nenhum grande problema no sistema financeiro privado brasileiro. Posso lhe assegurar que o Proer tem uma expectativa
de vida extremamente reduzida.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" gostaria de dispor dos dois minutos?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu
gostaria de agradecer a informação preciosa que S.
Ex" está dando ao Senado Federal - quem sabe até
em primeira mão - de que o Proer, que foi de certa
forma muito atacado, não só no Senado, terá um fim
o mais breve possível. Isso seria benéfico não só
para a imagem do próprio Governo, que talvez por
um problema de comunicação não tenha sàbido explicar melhor suas verdadeiras finalidades, como
também para que os bancos ajam sempre de boa-fé
e não fiquem sempre na expectativa de receber uma
ajudazinha do Proer, caso venham a cometer maze-
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las como alguns cometeram e foram salvos em fusões, com o apoio desse mesmo Proer.
Quando mencionei a Bahia, referia-me ao Banco Econômico. Realmente, demorou muito a sua resolução, mas V. Ex" acaba de explicar que não existia uma legislação especifica para dar maior celeridade àquele caso.
Obrigado a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro do Planejamento) - Muito obrigado, Senador, pelas suas últimas palavras. Queria deixar claro que disse que o
Proer terá uma vida curta, mas não quero comprometer-me com uma data específica. Asseguro a V.
Ex" que a vida dele é curta, mas não quero que daí
se depreenda que estou assumindo um compromisso com uma data específica.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o último orador inscrito, Senador Levy

Dias.
O SR. LEVY DIAS (PPB-MT) - Sr. Presidente,
Sr. Ministro, como não existe aqui, neste plenário,
ninguém mais patriota do que o outro quando se
convoca um Ministro do porte de V. Ex", com a sua
responsabilidade, com a segurança com que dirige a
Pasta da Economia do nosso País, creio que o objetivo de todos deve ser esclarecer, corrigir alguns erros porventura existentes e traçar algumas metas
para o futuro.
Desejo, portanto, colocar a V. Ex" um assunto
que já coloquei para o próprio Presidente da República, em um encontro em que se tratou desse problema das reformas - não fazendo, aqui, diretamente uma defesa do Congresso, mas com o objetivo de
esclarecer - , penso que o grande pecado do Governo foi não remeter as reformas mais importantes do
País no dia da posse.
Disse isso ao próprio Presidente Fernando
Henrique Cardoso, pois fomos testemunhas de um
Presidente da República que, no dia da posse, numa
canetada, apreendeu o dinheiro de todo o povo brasileiro, através de uma medida provisória, e não
aconteceu nada, já que o Congresso aprovou e a
população apoiou.
O grande erro do Governo atual foi não fazer
todas as reformas mais importantes para o País e entregá-las ao Congresso Nacional no dia da sua posse.
Votar a reforma da Previdência na antevéspera de um
ano eleitoral é realmente uma tarefa difícil.
Outro ponto que eu gostaria de colocar para V.
Ex" é que na intervenção no sistema bancário, atra-
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vés do Banco Central, tivemos largamente divulgado
pela imprensa as irregularidades, por exemplo, do
Banco Nacional, com mais de 600 •contas fantasmas•. E é muito importante fixarmos aqui, porque
era controlador do Banco Bamerindus um membro
desta Casa, o Senador José Eduardo de Andrade
Vieira, que o Banco Central, fazendo a intervenção
no Bamerindus, não encontrou lá nenhuma irregularidade. Não houve má-fé. Houve problemas administrativos e financeiros, mas foi dirigido com correção
até o último dia em que controlou o banco, e acho
que isso é muito importante deixar gravado, a seriedade com que o Bamerindus foi dirigido.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a V. Ex&:
não diria os pequenos acionistas, mas aqueles acionistas que não participam do controle perdem todos
os seus direitos? Ou, depois de terminada a fase de
intervenção e depois de vendidos os ativos, eles
também recebem aquele capital que investiram nas
aç.ões da instituição financeira? Essa é a pergunta
quequerofazeraV. ~Sr. Ministro, quero, com a permissão do Presidente da Casa, fazer duas ou três colocações fora
da pauta. Sei que nosso tempo está se esgotando.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem um minuto.
O SR. LEVY DIAS - Vou tentar fazer nesse minuto, porque também faz parte da área econômica,
mas não efetivamente da área bancária. Vou resumir, porque ia fazer urna explanação, mas, pelo tempo que tenho, não tenho condição de fazê-la.
Considerando, Ministro, a publicação de imprensa dos últimos dias, c;ue él t=>rasil se tomou, este
ano, o maior importador oe arroz do mundo, considerando a nossa terra, o nosso clima, a nossa gente,
a nossa tecnologia, pergunto a V. Ex4: o que é melhor para o povo brasileiro, investimentos maciços,
substanciais na área de produção de alimentos ou
importação de alimentos?
Outra colocação que. desejo fazer a V. Ex- é
sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste, o FCO, criado pela Constituinte de
1988. O Banco do Brasil tem hoje um volume grande
de recursos nesse_ fundo, mas não há tomador, porque as-pessoas não lêrn coragem de tomá-los para
desenvolver a Região Centro-Oeste, em razão do
seu custo. Inclusive, uma grande parcela de pessoas
que tomaram esses recursos não está conseguindo
saldá-los, considerando que ele é um recurso do Tesouro, não é tomado no mercado financeiro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Ministro Pedro Malan.
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O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda) Muito obrigado, Senador Levy Dias.

Sobre sua primeira observação de que o grande pecado do Governo teria sido não remeter todas
as reformas constitucionais no dia da posse, V~
Exª me permite uma lembrança pessoal. Como V.
Exª sabe, eu estava na Presidência do Banco
Central do Brasil e passei do Banco Central para o
Ministério da Fazenda praticamente no dia 31 de
dezembro para o dia 12 de janeiro, continuando o
trabalho. Devo dizer que as demandas e as responsabilidades que tínhamos na época, um grupo
relativamente reduzido para a magnitude da· tarefa
envolvida na gestão do dia-a-dia, naquela fase tão
crítica do Real, não era de modo a permitir que ti"
véssemos conseguindo alocar pessoas do núcleo
central - falo aqui mais da área econômica do Governo, para que tivéssemos o distanciamento, o
tempo, a calma e a tranqüilidade para o trabalho
envolvido, de meses, e as articulações· políticas
necessárias para apresentar um projeto· concatenado de um conjunto de reformas no dia da posse
do Senhor Presidente. Penso que V. Exª tem razão, teria sido o ideal que um novo Governo tivesse, através de uma preparação de anos, ou· meses, destilado uma visão detalhada dessas reformas, .feito as articulações políticas. Penso. que a
transição foi breve e vários de nós estávamos totalmente absorvidos com os problemas delicados
de condução do real. Refiro-me aqui à área econômica, não posso falar sobre a área política. Mesmo assim, permito-me dizer que o Congresso se
houve muito bem no primeiro semestre de 1995 ao
aprovar, e com celeridade, as mudanças na ordem
econômica que foram fundamentais para o processo que estamos observando agora. Quando dissemos que o País, não é o Governo Fernando Henrique Cardoso, necessita de uma expansão da sua
estrutura de telecomunicações, energia elétrica,
transporte, distribuição de gás, mineração e o Governo não tem condições de realizar a expansão
com a intensidade que o País demanda, é uma atitude que nada tem de político, de ideológico, mas
do pragmatismo responsável de alguém que olha
o País, em seu futuro, permitir, através de uma
mudança na Constituição, que o setor privado doméstico internacional possa fazê-lo. Penso que
aquilo foi percebido com clareza e o Congresso
respondeu com enorme presteza, no primeiro semestre de 1995. Era claro o que estava em jogo.
Temas como a Reforma da Previdência, como a
Reforma da Administração Pública, pela sua pró-
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pria natureza, conheço essa discussão em alguns
outros países do mundo, são complexos, lidam com
sensibilidades, emoções, que nãó são de grande
complexidade e lidam com sensibilidades e emoções
que não são simples de equacionar. Há países .que
discutem esse tipo de reforma durante anos. Infelizmente, não podemos nos dar a esse luxo.
De modo que é com desencanto - se permite o
Sr. Presidente que eu expresse a minha tristeza que vejo que estamos avançando em ritmo de câmera lenta, com enorme lentidão, em algo que penso
ser fundamental para o Muro do País e para a consolidação do programa tanto do ponto de vista econômico, como no ponto de vista social. Mas, ainda
que tivéssemos sido capazes de congestionar a
agenda do Congresso a partir de 12 de janeiro de
1995, não sei se as coisas teriam avançado mais celeremente. Não sou político, e não cabe a mim avaliar essa questão.
Senador Levy Dias, sobre a sua segunda observação, quero dizer que foi lamentável a fraude
que descobrimos no âmbito do Banco Nacional. Foi
lamentável que a tenhamos descoberto tão tarde
nesse processo. V. Exª tem toda razão quando diz
que não há absolutamente nada semelhante encontrado· no âmbito do Banco Bamerindus e que a natureza do problema com a qual ó banco se defrontou
não tem a ver com a fraude que detectamos no caso
do Banco Nacional.
Sobre a questão dos acionistas minoritários respondi à pergunta do Senador Roberto Requião -,
penso que, na verdade, o capital de uma instituição
é uma obrigação para com terceiros, entre os quais
se encontram os acionistas minoritários. Os seus direitos dependem da disponibilidade de patrimõnio líquido para os acionistas; quando esse patrimônio
não existe, é difícil afirmar os direitos dos acionistas
minoritários, embora eu reconheça que essa é uma
questão jurídica complexa, na qual não tenho condições de entrar em detalhes.
Vou agora me referir às suas duas últimas observações.
A primeira: É melhor para o País ter uma produção doméstica na área da agricultura ou ser um
importador de produtos agrícolas? Não tenho a menor dúvida de que o Brasil é hoje - e será cada vez
mais - um grande produtor agrícola, e que o agribusiness e a expansão da fronteira agrícola nos dará
um lugar de destaque na produção doméstica.
Dito isso, não vejo problemas com o fato de
que, com as sazonalidades que ocorrem às vezes
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em determinados meses de entressafra, sejamos levados a importar algum tipo de produto.
Seguramente, não consigo ver um Brasil no futuro - no século XXI - que seja um grande importador de alimentos em uma base recorrente, com a extensão territorial que temos e com o dinamismo que
o nosso setor de agribusiness já tantas vezes demonstrou no passado. Não é uma grande preocupação que tenho.
Quando se fala de uma cultura específica, é
preciso verificar a produtividade, o nível de tecnologia daquela específica cultura em relação a países
vizinhos que conosco competem no mesmo mercado.
Por último, sobre o Fundo do Centro-Oeste,
prometo olhar com atenção a questão do custo que
o Banco do Brasil, como administrador do Fundo
constitucional, tem proposto aos potenciais tomadores e lhe darei uma resposta com a brevidade possível.
O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, sou obrigado a lembrar ao Sr. Ministro, como S. Ex!! também
lembrou, que há uma agravante nessa história. Falei
sobre o fato de as medidas mais importantes da reforma serem mandadas no dia da posse, exatamente porque houve uma transição pacífica para um Governo que ganhou as eleições. O Presidente eleito
era o ex-Ministro da Fazenda. O Governo que assumia tinha raízes no Governo anterior, o que facilitava
esse tipo de trabalho.
Isso já passou, mas eu disse que, se entrasse
na hora certa, o Congresso Nacional, sem sombra
de dúvida, daria todo o respaldo para continuar.
Hoje, é mais difícil.
Quanto ao FCO, peço a V. Exª que analise o
problema do Fundo. O Banco do Brasil tem mais de
300 milhões de estoque desses recursos. Mas ninguém quer tomá-los, no Centro-Oeste. Os que os tomaram estão em graves dificuldades.
É um dinheiro do Tesouro Nacional destinado
pela Constituição de 1988 a minimizar o desequilíbrio regional. Isso é muito importante para a região.
Peço-lhe que, numa atitude a mais rápida possível,
verifique. V. Exª estará ajudando uma grande parcela de brasileiros que trabalham no campo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Sr. Ministro Pedro Malan, para responder e pronunciar suas palavras finais nesta exposição.
O SR. PEDRO MALAN (Ministro da Fazenda)
- Muito obrigado, Senador Levy Dias. Como prometi,
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em breve entrarei em contato com V. Exª para lhe
dar uma resposta sobre o custo dos empréstimos do
Banco do Brasil na utilização de recursos do Fundo
do Centro-Oeste.
Sr. Presidente, olhando as minhas anotações
desta reunião, eu me dei conta de que deixei sem
resposta uma pergunta formulada pelo Senador Pedro Simon.
Na verdade, o Presidente dos trabalhos disse
que ela iria ser respondida ao final.
O Senador Pedro Simon, mencionando uma
matéria recentemente publicada na imprensa, de autoria de um diretor do Banco Central, sobre eventual
privatização do Banco do Brasil e Petrobrás, iria- eu
presumo - perguntar qual era a minha opinião a respeito.
Não tenho nenhum problema em dar a minha
opinião: creio que o assunto não está no horizonte.
Posso assegurar que isso não está em discussão
em nenhuma instância do Governo no momento.
O Sr. Presidente, com a gentileza que lhe é peculiar, pergunta se eu desejo tecer algumas considerações ao encerrar.
Desejo, Sr. Presidente, além de agradecer a
atenção com que me ouviram, a pertinência das perguntas a mim dirigidas, reiterar o compromisso que
temos no Ministério da Fazenda e no Banco Central
de estar permanentemente à disposição desta Casa,
seja no plenário, seja nas respectivas comissões.
Muito obrigado à Mesa, a V. Exª, em particular,
pela brilhante condução dos trabalhos, e a todos os
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senado Federal agradece a presença do Ministro
Pedro Malan, que, mais uma vez, demostrou a sua
competência e seu espírito público ao atender às interpelações de todos os Srs.. Senadores. FICOu assim demonstrado que o Congresso Nacional está presente em
todos OS asSUntOS da áre& ecOOômica:
A verdade é que, no Congresso Nacional, particularmente no Senado, as matérias relativas às refomlas têm andado muito bem. Peço permissão ao
Ministro para dizer que tais matérias tardaram um
pouco, porque houve demora na regulamentação do
próprio Poder Executivo.
Mas isso, evidentemente, é natural no processo democrático. A culpa não é apenas do Legislativo. É claro que algumas das reformas nós as desejaríamos melhores do que estão sendo votadas agora em qualquer uma das Casas ao-congresso. Mas
temos feito·o máximo que se tem podido fazer, para
atender aos anseios do povo brasileiro. Isso é o que
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V. ExB vem fazendo no Ministério da Fazenda com a
sua equipe. Daí por que o Senado agradece mais
uma vez a presença de V. Ex-.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Gilberto Miranda, Artur da Távola e Carlos Bezena enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. ExAs serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr.
Presidente, Srls e Srs. Senadores, desde os tempos
do impulso desenvolvimentista do Governo de Juscelino Kubitschek vem sendo privilegiada, em nosso
País, a modalidade rodoviária de transportes. No início, essa decisão estratégica se articulava à implantação, à mesma época, da indústria automobilística
no Brasil. Por sua vez, a opção por essa modalidade
como principal meio de transporte de carga era, na·
quele tempo, uma tendência mundial, favorecida tan·
to pela importância que a indústria automobilística já
havia assumido nos países mais avançados quanto
pelo baixo nível em que se mantinha até então o
preço do petróleo.
Nosso problema, porém, consistiu no singelo
fato de que, enquanto os países ricos davam ao
transporte rodoviário uma razoável prevalência sobre as outras modalidades, mas sem descartar completamente estas últimas, nós, por imprudência ou
por tendência ao exagero, lhe conferíamos a quase
exclusividade. Essa decisão desastrada não foi alterada nem mesmo após os dois choques de aHa dos
preços do petróleo, em 1973 e 1979. Desperdiça·
mos, por duas vezes, a oportunidade de promovermos mudanças estruturais mais profundas em nossa
matriz de transportes.
E ainda dizem, Sr. Presidente permitindo-me a
inserção de um parêntese , que a oportunidade não
bate duas vezes à mesma porta! Pois nem mesmo a
bênção de uma segunda chance soubemos aproveitar direito.
Não estou negando, com isso vejam bem, Srs.
Senadores , a importãncia do Programa do Álcool
Combustível nem do esforço de sondagem e produção em águas profundas da Petrobrás, que tanto
contribuíram para a redução de nossa dependência
do insumo importado e para a criação e o desenvolvimento de tecnologias verdadeiramente nacionais.
A questão é que, ao lado desses esforços, não se
fez nada que se orientasse no sentido de se mudar o
perfil dos transportes no País.
O resultado dessa ênfase exagerada no rodoviarismo pode ser medido nos seguintes dados, for-
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necidos pela Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes Geipot. Enquanto, em 1993, a modali·
dade rodoviária respondia, na média dos países desenvolvidos, a 30% da tonelagem bruta transportada, nos países subdesenvolvidos essa !ração era de
42%. Pois bem: no Brasil, pasmem os Senhores,
esse número chega quase aos 60%! Os índices não
são muito diferentes se considerarmos o volume
transportado, dado em toneladas-quilõmetro: dos
cerca de 670 bilhões de toneladas-quilómetro transportadas no Brasil em 1994, pouco mais de 350 bilhões escoaram por nossas rodovias.
Diante de dados como esses, um estrangeiro
que aqui apertasse, sem nada saber sobre o País,
certamente argüiria: "Então vocês devem conservar
muito bem suas estradas, não é?". Qual não seria
sua surpresa diante da realidade que seríamos obrigados a lhe revelar? O que :1ão diria nosso forasteiro
quando soubesse que, do quase 1 milhão e 650 mil
quilómetros de rodovias, somente cerca de 150 mil
quilómetros são pavimentados? Que, de acordo com
uma pesquisa, realizada em 1993, pela Confederação Nacional dos Transportes CNT nas 15 rodovias
federais pavimentadas mais importantes, o estado
de conservação do piso de 44% dessa malha foi
considerado "péssimo• e de 24% considerado

·ruim·?
Que diria nosso gringo se, além disso, o informássemos de que, apesar desse estado lastimável
de nossas estradas, a nossa frota de veículos de
transporte rodoviário continua a crescer, à base de
cerca de 50% a cada 1C anos, tendo atingido, em
1994, a marca de 1 milhão e 400 mil caminhões,
cujo custo de manutenção é 50% maior que em outros países, em decorrência do mau estado das
vias? Que esses veíc~;ios, dos quais muitos tê!ll
mais de 9 anos de uso, rodam por uma malha que,
no mesmo período, não chega a crescer sequer
30%? Que essa mistura de mais veículos em pistas
ruins é causadora de uma quantidade de acidentes
que, apesar de já elevadíssima, vem crescendo assustadoramente nos últimos anos cerca de 42% de
1992 a 1995?
Que diria, ainda, se soubesse que as projeções
do Geipot para os custos de recuperação somente
do pavimento da malha federal asfaltada ultrapassam os 4 bilhões de dólares? Que o custo anual de
manutenç?.o dessa malha, depois de recapeada,
chegaria a quase 450 milhões de dólares? Que diria
ele, enfim, se tomasse conhecimento de uma estimativa da Embrapa segundo a qual. neste País pob;e, onde milhões de pessoas passam fome, cerca
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de 6% da safra de grãos são perdidos em conseqüência tão somente do estado deplorável das vias
terrestres aqui incluídas também as ferrovias? Que
o custo total, em atrasos, perdas e vidas, provocado
pelas condições de nossas rodovias, foi estimado
em 10 bilhões de dólares anuais?
Que pais é este que se permite depender tão
profundamente de uma modalidade de transporte e
abandona por tantos anos as obras para expansão,
melhoria e conservação dessa infra-estrutura, deixando-a chegar ao estado em que se encontra?Era necessário fazer alguma coisa, e o Governo começou, desde 1004, a oferecer algumas rodovias para a iniciativa privada, na forma de concessões. Estradas como a Via Outra, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, melhoraram consideravelmente
depois de terem sido privatizadas. Desapareceram
os buracos da pista da velha Outra, com o recapeamento de mais de um terço da extensão da estrada;
35 quilômetros de mureta central de concreto foram
colocados nos trechos mais perigosos, evitando que
veículos descontrolados cruzem a estrada, de uma
pista para outra, causa de muitos acidentes fatais.
Esses, porém, são apenas os primeiros benefícios da privatização da Rodovia Presidente Outra,
que estou tomando por exemplo, neste pronunciamento, por ser das mais importantes e de maior densidade de tráfego do Pais, uma vez que liga as nossas duas maiores cidades. Depois de gastar mais de
11 O milhões de reais na recuperação da estrada, o
consórcio que a opera planeja aplicar nela mais 500
milhões de reais somente nos pontos mais críticos e
nos 15 quilômetros a partir de cada uma de suas
pontas, onde a média de tráfego chega a quase um
veículo por segundo.
Nesses trechos, será colocado um cabo de fibra ótica para comunicações, de modo a possibilitar
a instalação de um telefone a cada quilõmetro, de
câmeras de vídeo e de sensores meteorológicos,
para controlar melhor o trânsito e as condições de
rolamento da pista. Além disso, uma estação de freqüência modulada será criada em cada extremidade
da estrada para transmitir informações 24 horas por
dia aos motoristas. A principal fonte de recursos
para essas obras é o pedágio, que passou a ser cobrado em 4 estações, ao longo da estrada.
A estadualização d~s rodovias federais é uma
outra opção para o Governo. Esse processo se daria
pela concessão, aos Estados, das rodovias federais.
Esses, por sua vez, criariam, com a colaboração da
iniciativa privada, pólos de transporte para racionalizar o uso dos recursos públicos. Por essa idéia de
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pólos de transporte, as empresas concessionárias
de estradas mais importantes se encarregariam também da conservação das vias adjacentes, de menor
tráfego, em cujas obras o Estado entraria como parceiro.
A privatização, porém, só representa uma solução para o problema das nossas estradas mais movimentadas, que propiciam um bom rendimento com
a arrecadação do pedágio. Os gastos, que mencionei anteriormente, necessários para a recuperação e
a manutenção de nossas rodovias, podem tomar a
administração da maioria delas pouco atraente para
a iniciativa privada
Isso se lê claramente em um artigo de Eduardo
Brito, editor de economia do Jornal de BrasOia, publicado em 10 de dezembro de 1995. Segundo
aquele jornalista, o executivo Luiz Fernando Santos
Reis, presidente do Sindicato Nacional da Indústria
de Construção Pesada, entidade que reúne as grandes empreiteiras do País, calcula que somente 15%
das estradas brasileiras reúnem condições para ser
privatizados, por terem um fluxo de tráfego compatível com os custos de sua manutenção. O cãlculo é
confirmado pelo então Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, Tarcísio Delgado.
Isso signifiCa que a única forma de se reconstruir e conservar nossas rodovias, num sentido mais
geral, é o investimento direto do Governo. Para isso,
segundo o DNER, com a concordância dos empresários, é necessário assegurar-se a vinculação de
recursos a essa finalidade, como se fez outrora com
o Fundo Rodoviário Nacional, extinto desde 1988, o
qual contava com recursos provenientes de uma
taxa cobrada sobre os combustíveis. Essa opção
recriar um imposto , porém, não se coaduna com a
proposta governamental de simplificação da estrutura tributária do País.
Por isso, é alvissareira a notícia publicada no
último dia 3 de abril no Jornal de Brasília, segundo
a qual o Governo, em parceria com o Banco Mundial
BIRD e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento
BID, pretenderia investir 1 bilhão e 250 milhões de
dólares na recuperação de 51 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Os primeiros Estados
beneficiados com esses recursos seriam Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Espírito Santo e Goiás.
A duplicação da Rodovia Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba, é outra boa promessa do
Governo. Há décadas campeã mundial de acidentes
de trãnsito, principal ligação entre o Sul e o Centro
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do País, essa estrada cresceu em importância estratégica com o advento do Mercosul e não mais pode
esperar essa melhoria. São 50 milhões de reais que
o Governo aplicará, nos próximos 2 anos, para duplicar todo o trecho paulista da estrada Até o início do
próximo século, espera-se que estará duplicada a ligação de São Paulo até Florianópolis.

exercício do poder até o final. Essa situação mostra
que a partir do momento em que o Pafs optou pelo
presidencialismo, (e o parlamentarismo ficou como
um sonho) optou por uma situação curiosa: a de que
a correlação de forças que elege o Presidente da
República nem sempre ou quase nunca é a que elege o partamento.

Essas, Sr. Presidente, são algumas das iniciativas do Governo no sentido de reverter esse quadro
de horrores que é o estado atual de nossas rodovias. Não tenhamos dúvidas: o peso dos transportes
em nosso País é uma parte signifiCativa do chamado
Custo-Brasil, e a qualidade das rodovias tem sido
um fator importante de aumento do custo de nosso
transporte de carga.
A era da competitividade chegou e vai retirar
do mercado o país que não otimizar sua infra-estrutura de escoamento da produção. Se já acordamos
para a necessidade de intermodalização dos transportes, dando a devida .importância a nossa rede fluvial, regularizando-a em hidrovias, a velha opção
pela rodovia ainda continuará a constituir uma boa
parte de nossa estrutura de transporte de carga.
Isso significa que a recuperação e a manutenção da
malha rodoviária são necessidades de primeira ordem, a que o Governo está dando a merecida atenção.

Este fato é o responsável pela crise constante
dos governos constitucionais brasileiros, a inexistência de maioria estabelecida através de alianças legítimas, feitas às claras.
O parlamentarismo opera exatamente na direçáo oposta. Neste, não é o governo que engendra a
maioria: é esta que engendra o governo. Também o
conselho de ministros é aprovado pelo parlamento,
saído dele inclusive: e, ao mesmo tempo o programa
de governo é aprovado pela maioria antes de ser
posto em prática.
O parlamentarismo parte, portanto, da certeza
de que, sem o estabelecimento de maiorias, a ingovemabilidade é a regra.
O presidencialismo não tem essa feição, e a
prática brasileira centralizou, na figura do Presidente, poderes muito fortes, o que gera para os Presidentes da República uma prática deletéria, nada
obstante presente na vida brasileira: a busca da
maioria pela cooptação. A busca da maioria pela
cooptação de quadros políticos é que induz, no fundo, a formas menores de comportamento político,
porque envolvem as chamadas práticas 'fisiológicas': apoio, na decorrência direta das benesses que
o Governo eventualmente possa dar aos que nele
votam. Volto ao tema da aliança.
Estamos tentando construir uma política de
alianças que, a meu juízo, é inovadora na vida brasileira. Ela não nasce agora, nem a experiência é original - outros países a exercem - mas na virtualidade presidencialista brasileira, nas condições, nas circunstâncias da nossa precária vida política, ela passa a ser nova.
Primeiro, foi urna aliança colocada em termos
de campanha eleitoral:
Segundo, é uma aliança feita às claras, diante
de todo o País;
Terceiro, é uma aliança que opera sobre partidos de relativa assimetria.
Esse é o ponto central do noticiário sobre a
matéria, da picuinha sobre a matéria, da dificuldade
de entendimento do verdadeiro significado de uma
política de alianças. O fato de que a aliança existe
exatamente entre visões que não são uniformes. En·

Muito obrigado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, por causa de
uma entrevista do Senador Pedro Simon, a sessão
de quinta-feira última do Senado, perdeu-se num cipoal de acusações e o tema central foi ainda e uma
vez a aliança entre o PSDB e o PFL À margem do
passionalismo e argumentos falaciosos com que o
tema foi tratado, desejo abordá-lo daqui com os leitores.

O País não possui a prática da política de
alianças.. Ternos um presidencialismo que nada mais
tem sido do que a véspera do golpe. De 1923 até os
dias de hoje, apenas dois presidentes civis chegaram ao fim do mandato. Ou, se quisermos olhar pela
ótica não de presidentes civis mas de presidentes
eleitos, também apenas dois eleitos chegaram ao
fim do mandato: Outra e Kubitschek, um militar e um
civil.
Portanto, de 1923 a esta data, são 74 anos
quase, a prática brasileira do presidencialismo demonstra que a inexistência de bases de alianças sólidas na sustentação dos governos tem sido a causa
fundamental de sua diluição, de sua dificuldade de
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tre visões de mundo semelhantes não haveria necessidade de aliança.
Tivéssemos um partido hegemõnico não haveria necessidade da aliança. A aliança se dá exalamente entre os diferentes, senão não seria aliança.

É quanto ao grau dessa diferença que se estabelece, hoje, no noticiário da imprensa, nos discursos, nas manifestações, um outro ponto de perplexidade. Como não é compreendida, confundem de
boa ou má fé, social democracia com neoliberalismo.
"Quais são as diferenças entre o PSDB e o
PFL?"- diariamente nos perguntam. Perguntam-nos
menos das diferenças entre o PSDB e o PMDB, até
porque esses, de certa forma, nasceram da mesma
fonte, possuem uma visão social-democrata na sua
origem.
Não é por se chamar Partido da Social Democracia Brasileira que o PSDB tem o monopólio do
pensamento social-democrata no Brasil. Ao contrário, ele é hoje um pensamento bastante extenso em
várias siglas partidárias.
A observação, a estranheza, a· interpretação
equívoca dá-se exatamente em algo que está por
cima das siglas partidárias, por cima de PSDB e por
cima de PFL Está na aliança entre tendências.
Duas tendências, hoje, se unem para pavimentar o caminho da govemabilidade: a tendência liberal
e a tendência social-democrata. Aqui está a novidade, a surpresa, a coragem.
Em relação à tendência liberal, há muitos equívocos. Elá é constantemente confundida com o reacionarismo - não que não esteja presente o reacionarismo em segmentos da tendência liberal; ela é
constantemente confundida com uma palavra que
hoje surgiu no noticiário e não é bem definida, nada
obstante corre o noticiário, correm os debates: a expressão "neoliberal", como se um neoliberal fosse
um liberal antigo e não um liberal moderno. E o liberal moderno é alguém com uma visão extremamente
aberta e ampla do processo social, que não significa
exatamente a mesma visão do liberal de antes. Unirem-se liberais modernos e sociais democratas, por
incompreendido que seja, é a grande novidade progressista da política brasileira. Porém só os politizados podem vislumbrar seu alcance.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDBMT) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há alguns meses,
nós, Senadores do Centro-Oeste brasileiro, vimos intensificando os contatos com as autoridades federais,
especialmente o Ministro do Planejamento e Orçamen-
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to, Antônio Kandir, para reivindicar maior presença
govemamental no esforço comum que visa a alavancar um surto de desenvolvimento em nossa região.
Em que pesem a boa vontade e o empenho do
Ministro Antônio Kandir, e até do Presidente Fernando Henrique Cardoso, as iniciativas do Governo Federal têm sido tfmidas diante das conhecidas carências e, ao mesmo tempo, das comprovadas potencialidades da Região Centro-Oeste.
Nessas condições, SrBs e Srs. Senadores, somos impelidos a reiterar a necessidade de providências urgentes, da parte do Poder Executivo, para
que nossa região se beneficie efetivamente dos mecanismos de desenvolvimento regional, entre os
quais destacamos o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste FCO.
Não custa lembrar que esse instrumento objetiva proporcionar o desenvolvimento socioeconômico
e, ao mesmo tempo, reduzir os desequilíbrios regionais, mediante o financiamento dos setores agropecuário, agroindustrial, industrial e mineral, com ênfase para os pequenos produtores e as microempre-

sas.
Instituído pela Constituição de 1988, em seu

art. 159, o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste vem-se aperfeiçoando ano após
ano. Assim é que as condições de financiamento
para este ano apresentaram ligeira melhora em relação às dos anos anteriores, devendo registrar-se
também a ampliação dos prazos para pagamento e
dos períodos de carência.
Essas alterações, ainda que bem-vindaS, têmse revelado muito tímidas para ensejar uma verdadeira transfonnação no setor produtivo, de fonna a
propiciar a multiplicação das riquezas e a geração
de empregos em número relevante. Assim é que nos
dirigimos ao Ministro Antônio Kandir, no final do ano
passado, para demonstrar que o FCO não é utilizado
na plenitude de suas possibilidades transformadoras.
Procuramos salientar, na ocasião, que o custo
dos financiamentos está em absoluta dessintonia
com a realidade do mercado, e que os mutuários,
em sua grande maioria, vivem penosa situação de
insolvência. Isso ocorre, nobres Colegas, porque
não. há corres]J<)f!<!ência_entre o. saldo devedor dos
empréstimos e o valor da produção que deveria permitir a liquidação dos compromissos. Não há correlação nem mesmo com os valores dos patrimônios dados como garantia, o que evidencia a necessidade
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de se redefinir o modelo de atuação do Fundo como
mecanismo de fomento do progresso.

dúvida, podem ser o ponto de partida para uma nova
etapa de desenvolvimento na região.

Já manifestamos, nesta privilegiada tribuna, a
satisfação de ver que as autoridades federais se têm
revelado sensíveis às necessidades da região. Na
condição de porta-voz das classes produtoras de minha região, tive a felicidade de registrar o acolhimento de sugestões, como a concessão de prioridade
aos financiamentos destinados à melhoria genética
da pecuária de corte; ou os incentivos para a recuperação de pastagens degradadas, em áreas de até
300 hectares.

Abrangendo 19% do território nacional, o Centro-Oeste abriga pouco mais de 1O milhões de habitantes, ou 6,5% da população brasileira. Após viver
a efervescência da exploração mineral, a região esvaziou-se economicamente, quando as atividade.<>
produtivas se concentraram na pecuária intensiva e
na agricultura de subsistência.

lnobstante tais acolhirne!'!tos, é mister uma
ação mais agressiva, direcionada e eficaz do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
para alterar definitivamente o panorama regional.
Essa eficácia operacional passa, necessariamente,
pela imediata implantação e pelo efetivo funcionamento do Conselho Deliberativo condição indispensável para a coordenação técnica e política do FCO.

Além disso, é necessário redefinir os setores
prioritários na destinação dos empréstimos do Fundo,
dadas a imensidão territorial da área a ser atendida e a
limitação dos recursos. A proposta que encaminhamos
ao Poder Executivo, levando em conta a vocação natural do Centro-Oeste, contempla os setores da agricultura, da agroindústria e do turismo.
Para o ano em curso, propusemos também a
revisão das normas operacionais, de forma a compatibilizar a atuação do FCO com a realidade de
uma economia em processo de globalização. Impõese rever, especialmente, os encargos financeiros, a
que já nos referimos, que têm elevado o custo dos financiamentos de tal forma, que chegam a comprometer tanto a lucratividade da empresa quanto o patrirnõnio do mutuário.
Numerosos mutuários, conforme assinalamos,
vêm-se tomando inadimplentes. Como os recursos
provêm de uma única fonte e de um único agente repassador, fica facilitada a renegociação dos contratos,
a qual se impõe por serem os encargos financeiros superiores ao retomo das atividades financiadas.
A renegociação, com o objetivo de sanar uma
situação de inadimplência quase generalizada, deve,
prefiminarmente, retroagir à data de securitização das
dívidas; em seguida, promover o expurgo dos encargos adicionais; e, finalmente, compatibilizar as obrigações contratuais futuras à realidade econômica dá região e às normas que vierem a ser adotadas.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, são algumas providências que, sem

Só mais recentemente o Centro-Oeste viria a

ser redinamizado, tomando impulso com a construção de Brasilia e com a expansão da fronteira agrícola. O desenvolvimento de pesquisas comprovaria
- a viabilidade de lavouras -no cerrado, comTnaiees de
produtividade em muitos casos superiores aos obtidos em outras regiões. Concomitantemente, verificou-se uma expansão da indústria de transformação
e beneficiamento de produtos primários, acompanhada pelo crescimento da indústria de bens de consumo.
Hoje, o Centro-Oeste responde por 7,7% do

nosso Produto Interno Bruto e revela um potencial
de crescimento jamais imaginado. Para que esse
crescimento se viabilize, Senhoras e Senhores Senadores, basta investir de forma adequada, conforme as diretrizes que orientam o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, que necessita apenas ajustar-se às novas condições da realidade económica.
O efetivo funcionamento do Conselho Deliberativo do FCO, a renegociação dos contratos com os
mutuários inadimplentes e a revisão das normas
operacionais desse mecanismo, tenho certeza, hão
de alavancar o progresso na região Centro-Oeste, a
qual conta, desde já, para corresponder a esse incentivo, com uma população obreira, um empresariado dinâmico e múltiplas riquezas naturais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) .
:- O Senhor Senador Romero Jucá enviou à Mesa requerimerdo cuja tlal•itação, de acordo com o ásposto no
art. 235, inciso III, alínea a, item 4, do Regimento lntemo,
deve1erinícionaHoradoExpsãetile.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinána de amanhã, às quatorze horas e
trinta minutos, a seguinte:
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ORDEMDODIA
-1PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 43, de 1997)
(Em regime de urgência, nos tennos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 1997)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo
Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2
69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas
respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providências, tendo
Pareceres proferidos em Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão
de Assuntos Econômicos, favoráveis aos Projetos
de Resolução n!!s 41 e 43, de 1997, e à emenda de
Plenário.

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 1997)
Votação, em turno único, Projeto de Resolução
n2 43, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de
1995, e dá outras providências,tendo
Pareceres proferidos em Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão
de Assuntos Econômicos, favoráveis aos Projetos
de Resolução n!!s 41 e 43, de 1997, e à emenda de
Plenário.

-aPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 13, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 13, de 1997 (n2 296196, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

pública do Chile, em Brasília, em 25 de março de
1996, tendo
Parecer favorável, sob n 2 266, de 1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 21, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 21, de 1997 (n2 336/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de
1996, tendo
Parecer favorável, sob n 2 267, de 1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 25, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 25, de 1997 (n2 347/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertiftcação
nos Pafses Afetados por Desertificação e/ou Seca,
assinada pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15
de outubro de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n 2 268, de 1997, da Comissão
- de Relações Extenores e Defesa Nacional.

-6PARECER N2 282, DE 1997
Discussão, em turno único, do Parecer n° 282,
de 1997, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
concluindo pelo arquivd!Tlento do processo Diversos n2
53, de 1996, através do qual garimpeiros de Serra Pelada encaminham expediente contendo a síntese histórica e cronológica daquele garimpo, bem como substões a serem apresentadas ao Presidente da República visando a adoção de medidas que examinem a situação da atividade naquela região.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh16min.)

_
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ATA DA 17' SESSÃO OEUBERATIVA ORDINÁRIA, REAUZADA EM 23 DE
JANEIRO OE 1997
(Publicada no DSF, de 24de janeiro de 1997)
RETIFICAÇÃO
Trecho de ata. à página n9 3004, que se republica para
reoordenação correta dos artigos do Projeto de Lei do Senado n 11 5, de 1997:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• S, DE 1997

Dispõe sobre a destinação de pt:centual da
arr~cadação das distribuidoras estrangeiras
no Brasil para o cmema nacional e diJ outrw·
providbtctas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1o As empresas distribuidoras de filmes estrangeiros no
Brasil deverão destinar 2% (dois por cento) ela arrecadação total ela
bilheteria de toda sessão cinematogrâfica comercial~ de cuja programação
constar :filme estrangeiro de longa-metragem, ao Fundo Nacional de Apoio à
Culturn, do Ministério ela Cultura.

Paragrafo único. O recurso será destinado exclusivamente ao
fmanciamento de projetes cinematográficos nacionais submetidos à
apreciação do Ministério ela Cultura.

Art.. z~ Ficam isentas do estipulado no art. 1g as sessões
cinematográficas de difusão cultural sem fins lucrativos ou as de natureza
filantrópica
Art. 3• O Ministério da Cultura. por intermédio de seus órgãos
de atribuição especifica. disciplinara a alocação do recurso captado, ouvida
a Comissão de Cinema.
Art. 4° O Poder Executivo re!,.'lllameruarâ esta Lei no prazo de
noventa dias, a partir da data de sua publicação.
Art. 5'" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6q Revogam-se as disposições em contrário.
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registro da realidade social, o cinema não tinha garantido. ate então. o
financiamento de sua produção.
Com o advento da Lei n° 8.685, de 20 de julho de !993 (que
"cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual ...) e com a recentisstma
edição da Medida Provisória 1.515, de 12 de setembro de 1996, (que
ampliou significativamente os limites de captação da legislação vigente, por
fotçã- do aumento da dedução do Imposto de Renda facultado aos
investidores em obras audiovisuais), o cinema teve resgatadas. cm parte.
suas fontes de financiamento.
No entanto. e tiJrçoso admtur. os recursos defifiíâos pela
legislação ainda se mostram insuficientes. ate por que a demanda dcstmada
aos projetes cinematográficos registrou expressivo aumento. certamente
motivado pelo novo momento vivido pelo setor.

Nesse sentido, com o intuito de ampliar essas fontes de
financiamento. vem o presente projeto de lei instinur a destinação, para o
cinema brasileíro, de 2% da arrecadação das distribuidoras de filmes
estraneeiros. referentes às bilhetêrias das sessões comerciais de cu1o
pro~a constar a exibição de longa-metragem esrrange1ro.
·
Ê nosso entendimento que a presente medida vem redimir u:na
situação de injustiça verificada em relação ao nosso cinema, tendo em vista
os altíssimos lucros obtidos pelas distribuidoras., uma vez que o cinema
estrangeiro - até mesm.o----por-oonta-aareceSSão-- e -quea.a-ae-quãlíaaaeapresentadas pela produção brasileira - ocupou praticamente todos os
espaços em nossas salas comerciais.

Nada mais coerente~ portanto, que parte desse lucro seja
destinada a suprir a demanda da cinematografia nacional, propiciando, pelo
próprio incremento dos recursos financiadores, maiores oportunidades para
as produções que estejam fora do tradicionalmente aqUinhoado ei<o Rio-São
Paulo.
A noticia da recente regulamentação da Comissão de Cinema.
órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, vem em boa
hora, na medida em- que, "enQUanto fonnuladora de direnizes e estraté'!!las,
poderá interVir positivamente na racional e eqüânime distribuição dos
recursos captados.
Dessa fonna,. por via de criação de um novo mstrumento legal
de fomento ao setor, parece-nos opomma e meritória a oporttmidadc de s_c
resgatar a vocação de legítima liderança demonstrada pelo cinema entre as
diferentes formas de manifestação cultural, definidoras da identidade
brasileira. Esperamos, pois, dos ilustres Pares. acolhimento para o presente
·
projeto de lei.

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997
/

.nJSTIFICAÇÃO

Sacrificado pelas sucessivas alterações observadas na
administração pública, sofrendo de perto com o desmantelo de órgãos
setoriais dele encarregados, o cinema nacional viu, em dias recentes,
escaparem as oportunidades de sua recuperação, tanto do ponto de vista
artistico, quanto mercadológico.
Fonna nobre de veiculação de unagmano e espelho da
realidade brasileira. nosso cinema, que havia passado por wna época
ponruada pelo sucesso de público e pela credibilidade internacional, entrou,
a partir dos anos 80, em crise sem paralelo em sua história.
Embora rivesse mantido intacto. aos menos aos olhos de seus
escassos interlocutores governamentais, sua importância docmnenta.l de

LEGISLAÇÃO CITADA
LEr N. 8.685- DE 20 DE JUUiO DE 1993
Cria meCanismos de ri::irnCrito b. tffiVidàd~.:
c dá outrns providêncitJ.S

audiuvisu<.~.l,

O Presidente da Repüblica.
Faço .so.bc:r que o Cons-n:!sso Naciono.l decreta c: c:u :s:lncu:mo a SC!:'I.Untc Lc1;
Art. 1• AtC o cxcrc:icio fiscal de 2003. inclusive. o~ contribu1r.tcs po<:icrào d<!·
duzir do tmposto sobre a Rcnd:l devido as quanll3J n::fcrcnt~s ~ Jnvesumcnt~ io!i·
tos na produção de obMls audiovJsuals CJnc:mntog'Mfieas br:lsllc:Jra~ de oroouc::J.o ln·
dependente, conforme definido :ao o.ru,eo ~. inc1sos li c lU. c no .artu:o JV. i:tctS()s
1 e II. da'l..ct n. 8.401' 1', de 8 de JOnCiro de 1992. medinntc a ::J;QUISIC:ii<l d.e ouoL.:&s re·
prcscntativns de: direJt.os de comct"CClllizne:i.o .sobre ns rcfcrJdas obras, Jcsde que c.s·
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tcs tnvcs.tuncnto.s scj:~m rcn(iwdos no mcn:ado de enpitai:s. cm

ativ~

previstos em

lei e.: ;tuuwa~o\du:.: pcl.a Cr.unis:si'to de Vulur-cs Mobiiilirios, c os prajct..os de pi"'dução tc-

nhõlm stdQ previamente oprovuclos pelo Ministéno d.o. Cultura.
§ P' A responsabilidade dos adquirentcs e limit:ldu D. intcL-ruiízução dll.l quotas subSCTJI.aS.
§ 2V A dedução prcvist.a neste ~li~:G est..â limit#du a tri:s por cento do impos•
to devido pelas pesso:~s !ísic:lS c a um per ct:nto do imposto dovido pelas pcsaona ju•
ridicos.
§ ~ Os valores nplic;ados nos investimentos de que t.r.l.ta o nrti~:o anterior
ser.ii o:
o) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos,
para as pessoas juridiea:s que a}:Jurnm o lucro menanl:
b) deduzidos do imposto devido na dcclar.o.ção de. njustc p11ru:
1 -as pessoas juridicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
eslimauva • .apur.am o lucro real anual:
2 - as pessoas fi10icas.
§ 4v A pessoa juridica tribuwda com b:.~se no luao real podcr.i. t:.:lmbém, obn·
ter o total dos tnvru;timcntos efe.tuodos no fomm desl.e artigo eomo de.spe&a opera•
c tona!.

~ 5Y
Os proj~tos especificas da ;i:rc:z audiovisual. cinematoc:r.:ificas de ~xibi·
çào. dtstnbuiçào e mfr::a-cstrutur:l tCcntca apresentados por empresn b:-::asiletra de
capital n.:tcton.al. poder:io ser crcdcnct:Jdo& pelos MinistCrios d.a Fazenda c dn Cul·
tura potra fruição dos tnccnttvos fiscuis de que Ll"ata o "c:~put'' deste artt!:D.
Art. 'JY O artl~o 13 do Dccrcto·L.et n. I.Oagm, de 2 de: m:arço de Hl70. ultc·
rado pelo .artic:o 1.. do DccrcLo·Lci n. 1.741':'1• de 27 de dezembro de 1979, p:tsall u
vtgornl" ~rn .a set,:ui.ntc rcdaçâo:

.. Art. 13. As 1mport:incias pnt,::ls, crcditudns, cmprc~:ndas. remetidos
ou cntre{:ucs aos produtores. distribuidores ou tfl.tcrmcdiririos no exterior. eomo rendimentos decorrentes da exploração de ob~ audiovisuais csLrangeiras cm todo o 'Ibrrit.ôrio Nucionui, ou por suu aquisição ou importnç:ão a pre•
ço fixo. flc:tm sujei(..;ls no 1m posto de 25% na fonte.''
Art.. 3" Os contribuintes do Imposto sobre a RcncW. incidentes nos lermos do
13 do Decreto· Lei n. 1.089nO. alterado pelo ort1go 2' dessa Lei, poderiio be~
nc:fiei!lr·se- de :~batimento de setenta pM cento do imposto devido. desde que invis·
t.nm nn eo·produção de obrna 11udiovisua1s cincmntoG"ró.facas brasilcir.:~a de produ•
çD.o independente, em projetas previamcn~c .nprovndoa pelo Minist.êrio da Cultura.
Art, ..;~r O contribuinte que opt:u· pelo w:o do.t incentiv011 previstos nos arti·
~:os lQ c 3v depositor:i.. dentro do ~razo legal fixado parn o rceolhimento do impoa•
to, o valor coJTCspondcnto 110 nbat1mcnto em eontn da o.plcicaç.ão financeira especial.
no Banco ~o Brasil S/A, cuja movimc:ntllç:iO: sujciLar·so•ã ã próvin c:omp.rovação jun•
to ao Mintst.Crio da Culturn de que se destina a investimentos em proJeto& de pro·
dução de obras audiovisuais cinemato~ficas brnsilcirns de produç:iio indep!!ndentc.
§ xv lu cont.lls díl! aplic:aç:iio finnnccira a que ao rcl'erc este nrti&'O scriio aber·
tas:
:trti~;o

:t) cm nome do produtor. para cnd:~ pro;eto, no caso do artigo 111;
b) em nome do contribuinte, no caso do artlç:o :!'.
§ '2" Os p~jc!tos a que se refere ~te artico dcvcriio nt.cnder cumulntivomcn•
te os se~;uint~s requlsit4':
a) cont.rnpartidn de n::cursos prôptioa ou de terceiros cozon:spnndcnto a 40% do
orçamento clob.o.l;
b) limite do :~porte de recursos objcto do.t Incentivos da 1.700.000 UFIR por pro•
jeto~

c) viabilid:ad~ têcniea c artiatica;
d) viabilidade c:OmC'rcial;
el apresentação de orçamento circunstanciado e de c:ronocrnma fi:sico das e:ta·
pas de rcnhznçào e de desembolso;
n pra<:o para conclusão.

§ 311 Os inve~mmentos a que se refere este artico n:lo paderiio ser utilizados
na produç::io das obrõls audiovisu!lis de naturc:z:a publicitãria.
§ 4~ A liber:tçâo de recursos fica condicionacia à rcali.:uçào du etapa anterior.
Art. 5.. Os valores nüo aplicndoa na (arma do nrtigo anterior, no prazo de 180
dins cont:~dos da data do depósito, ser.la aplicndos em projctoa de producão de fil·
mcs de cur-t..:1, media e longa metrn(:'Cm c Proi:Mlmns de npoio à produç:ic dnemato•
GTãfic::a a serem desenvolvido$ ntr:J.vCs do 1Mt1tuto I3ra:silciro de Arte e Cultura, me•
diante convCnio com a Sccrctnria ~ara o Desenvolvimento do .Audiovisual do Minis•
terio dn Cultura, confonne dispuser o rc;ul.nmento.
Art.. 6" O nào·cumprimento do projeto a que se referem o. .urti'-'O.S 1~. 3' e 5~
desta Lc1 c a nlio·efctivnç::io do investnnento ou a SUõl rcaliução cm dcsncordo com
o esUituldo 1m plicam a dcvolul;.:ic dos beneficio concedidos, acrescidos de corrcçli.o
mooctarta, JUros e dcmnts cnc:trgos previstos n:a lc~:isluçiio do Imposto aubrc a Renda.
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§ JV Sobre o dêbito corrigido incidirã mui tu de cinqücnt::a por cento.
§ ZV No caso de cumprimento de mais de setcntn por cento sobre o Võlior or•
do proJeto, .3 davoluç:i.o sct'".i proporcum:.~l ii purtc n:iu cumpr1du.
Art. 7v Os artí~s <I" e 30 da lcí n. 8.401. de 1992, p:tssum. a vigorar com a
se~umt.e redar;:io:
ç~do

"Art. 411
A produção c .:tduptação de obra oudiovisuul estr.:lnccira. no Bra·
si I. devera re::aliz.ar-se mcdinnw ct~ntrat.o com cmprClu& produtot'a br:tsilcira de
- § 111

capitul nac1onal, e utilizar, pelo menos. ur., terço de arustu5 c t.Ccnicos braai·
le!l"OS.

§ ~ O Poder Executivo J)04er3 reduzir o limite minimo• .a quo se rcCe·
re o panigrafo anterior. no caso de produções audiovisuais de natureza joma•
li#tico-noticioaa...

..Art. 30. Atti o ano 2003, inclusive, a:f emprcs.tU dist.ribuidorns de vi·
deo domi.süco deverão ter um pc~tual de obras brasileit'a.' audiovisual& ci·
nemotogrâficns e vidcofonog:rific.::ta entre seus titulo.t. obrignndo•se a lançâln5 comen:íalmertte.
§ ti' O percentual de lançamentos e títulos n que se refere este artigo
ser:i íixndo ::anualmente pelo Poder Executivo. ouvid:ts as entidades de ~rã·
ter nacional represent:Jtivas d:ts ntividndes de produção, distribuição e comer·
cializaçâo de obras cinemn.togrlifie:ta e videofono~;râficas.

-----·--··-·---····---·····-···········-···•.."
Art. 8' Fica instituido o depOsito obriçatôrio. nn Cinemateca nr.usilcira. de
côpia da obra audiovisun.l que resultar da utiliznção de recursos incentivados ou que
merecer prêmio em dinheiro concedido pelo Governo Federal.
Paaigrafo único. A Cinem:ltcca Brasileira poderã crcdcncinl" arquivos ou ci·
nemnteca:r, públicos ou privadoa, ~ara o cumprimento do disposto nesta artigo.
Art. gv O Poder Executivo fiscnliz.urã a e(ctiva cxcc:ução desta Lei no que ae
rdere ã realiuçio de obras audiovisunia c i .:1plicnç:lo dos recursos nela comprome·
tid011.
Art. 10. Sem prejuízo das snnçôes de n::attn'CZ:I ndministrativa ou fLSCal. COM·
tilui crime obter reduções de impo.~. utiliz:tndo-:Je frDudulentmncntc de qualquer
beneficia desta Lei, punivel com a pena de reclusàQ de dois .:1 sets meses e mulu de
dnqüenta por cento sobre o valor da redução.

§ pr No caso díl! pessoa jurídica, respondem pelo crime o tlCIOmsta ou o quo·
tisLn controlador e os .adminastradorca que pnrn ele tenham concor-rido, ou que de·
le ae tenham beneficiado.
§ 2" Na mesm:l pena incorro aquela que, recebendo rccur.:sos em runção dcst.a Lei, deixe de promover-, sem justn e.o.usa. a :ltividade objeto do mcentivo.

Art. 11. Fica .suícito a mulu, que variarA de 100 (cc:m) a 1.500 (bum mil e
quinhentas) UFlR. sem preJuízo de outrns s::mçõcs que couberem, aquele que de•·
cumprir o disposto nos .:~rtigos 4w c 30 d:a Lc1 n. 8.401. dei 1992. com- :a redação da·
da pelo artigo 7'1 desta Lei.

Art. 12. E estimõldo o mont.:lnte d:t renUncia fisev.l decorrente destil Lei no
exercício de 1993 cm CrS 200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de cruzciro11).
Art. 13. O Poder Excwtivo rc:ul.t~mcotar.i cst:l Lei no pr;~.zo de noventa dio.s.
Art. 14. Esta Lei entra cm v1gor n:a data de suo publicação.
Art. 15. Fica revo{:ndo o nrti!;Q 45 da Lei n. 4.131(~). de 3 de setembro de 1962.
Itamar Franco - Presidente d:t RepUblica._
Fernando Henrique Cardoso.
Antõnjo Bou:aus&.
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§ 1 ~o nlot do iDcamvo dalw!ickl <iurame o~ for .pmor ao cakultldo
baJ. DO \IIIPC)SIO ll$conQo na d.~ de IJ\IICfl aall.i. & d.lfertDç& ~ M:l' nx:oUzida DO _ ,
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1

COQ:I

~
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Art. 4

Sobre: o ~ele que C'W. o pangn.fo amenor
1
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Cerimônia de Entrega de Condecorações da Ordem do
Mérito Naval
Grupamenta de F~leiros Navais c;te Brasilia

será~ a~

F'!Cllm ~ oaatoS ~com bue aa Moaida ProYtsonl. rrl 1.515,

12:00

de U de 11'*0 de 1996

Sr. João Pedro Gouveia Vieira, Presidente do Sindicato
dos Distribuidores de Combustível e Lubrificantes

Art.5 1 Esta M.:.::=a PToYu0na caat UD "'ffC'UCiataóa -a pubic:cio.

BrUiia.. l2 de Mtaezo

del996:17Stda 1cdepeodi:tlr:DeiWdaR.epUblica.

FERNANDO Hl'N1UQUE CARDOSO
P~Malan

15:30

- Sessão Dellberatíva Ordinária do Senado Federal

Fnmcuco W'ef/tltt
Fl'tllfr.::~.c:o

Dontellu

Anronro Kandu

(À Comissão de assuntos Econõmicos- decisão terminativa)

17:30

Lançamento do livro "Nordeste - Estratégia para o
Sucesso", de autoria do ex-Governador de Sergi!!e, Dr.
João Alves Filho
Salào Negro do Senado Federal

---------------------~~~-~~~~~~~-
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Ata da 79ª Sessão Deliberativa Ordinária
el!112 de junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.Antonio Carlos Magalhães, Ronaldo Cunha Uma, Raviano Melo
Ney Suassuna, Ramez Tebet e Renan Ca/heiros

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES;
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães
-Antonio Carlos Valadares- Artur da Tavola- Bello
Parga - Benedita da Silva- Beni V eras - Bernardo
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -Carlos
Wilson - Casildo Matdaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Élcio Alvares - Emitia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emancles Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francetino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Meto - Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Jefferson Peres - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Agripino -José Alves - José Bianco - José Eduardo
- José Eduardo Outra - José Fogaça- José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marfuce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares -Onofre Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado- Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ronaldo Cunha
Uma - Sebastião Rocha - Sergio Machado - Vitson
Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Meto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da Hora do

Expediente da presente sessão será dedicado a ho-menagear os 175 anos da Maçonaria no Brasil, nos
termos dos Requerimentos n• 218 e 246, de 1997,
dos Senadores Esperidião Amin, Valmir Campelo e
outros Srs. Senadores. -

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, Srs. Senadores, de hoje a domingo próximo, acontecerá em Brasília o Congresso
Comemorativo dos 175 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, mais conhecido como Maçona-

ria.
O Grande Oriente do Brasil, cujos dirigentes
maiores em todo o País e de países da América Latina e Portugal encontram-se neste momento no plenário e nas galerias do Senado Federal, é a maior
potência maçónica da América Latina, com mais de
80 mil filiados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito que as
maiores autoridades maçónicas de Brasitia, do Brasil, de todas as grandes cidades brasileiras, de todos
os Estados brasileiros, dos países amigos, estão
presentes neste Congresso e nesta sessão.
Poucos brasileiros sabem que a Maçonaria
brasileira foi fundada em 17 de junho de 1822. E é
importante ressaltar que, num país jovem como o
nosso, um país que ainda hoje não cultua, como deveria, a sua história, celebramos aqui o aniversário
de 175 anos de uma instituição, de um segmento organizado da sociedade brasileira que, durante esse
período, teve participação ativa no processo de independência, sobretudo por intermédio de José Bonifácio, um de seus fundadores. A partir daí. influiu decisivamente em todos os acontecimentos históricos
importantes do nosso País, como, por exemplo, na
Inconfidência Mineira, não só através de Tiradentes,
que era maçom, mas no próprio espírito do movimento. Esteve presente também na Lei do Ventre Uvre, na Abolição da Escravatura e, depois, de forma
aiRda mais-ativa.~roclamaç-ãoda República.
A Maçonaria brasileira, o Grande Oriente do
Brasil, distingue-se, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, não só pela atuação histórica e pelas personalidades que marcaram esses 175 anos de traje-
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tória, mas por ter igualm~nte papel social relevante
vada e demonstrando ao País que é preciso que os
em todas as comunidade~ onde está organizada - e
esforços de complementação da aposentadoria,
isso quer dizer praticamente todo o território naciopara que ela seja digna, têm que nascer dos segnal.
mentos organizados da sociedade brasileira.
Neste ponto é preciso de todos nós uma refieSr. Presidente, Srs. Senadores, o Grande
xão: chegamos ao final do século conscientes de
Oriente - e isto é conhecido pela sociedade -criou o
que o aparelho de Estado, o que se convencionou
Plano de Assistência Nacional aos Carentes e, logo
chamar de Governo, nos seus três níveis - federal,
depois, passou a participar ativamente da Campaestadual e municipal -, revela-se absolutamente innha de Combate à Fome e à MISéria
capaz de cumprir todas as missões que a sociedade
É triste constatar que hoje, dia 12 de junho de
espera dele. Em uma sociedade como a nossa, ex1997, 16 milhões de brasileiros não almoçaram. É
tremamente desigual, que sofre ainda conseqüêntriste constatar que num País como o nosso, de ricias graves de diferenças entre as classes sociais, é
quezas potenciais incomensuráveis, de solo fértil e
importante, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a
água abundante, de clima fantástico, as desigualdaconstatação de que um segmento organizado da sodes econõmicas e sociais são ainda tão graves que
ciedade corno este trabalha há 175 anos- na maio16 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miria das vezes silenciosamente, mas sempre- para
séria.
O apoio da Maçonaria do Brasil à Campanha
aiminuir as nossas desigualdades_
de Combate à Fome e à Miséria tem sido decisivo
Digo mais, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, onde existe uma loja maçõnica- e sou testemupara, pelo menos, minorar o sofrimento de milhares
nha disso no Distrito Federal - dali nasce um agrue milhares de famílias de brasileiros.
pamento organizado de pessoas e de ações, que
Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e
montam creches, que fazem campanhas para dimiesta é uma constatação que sublinho, cl Maçonaria
nuir as desigualdades sociais, que recuperam pesfundou a Fraternidade de Apoio à Área de Queimasoas, que trabalham ativamente para diminuir as didos e o Banco de Olhos de Brasília Ora, só aqueles
ferenças entre as classes sociais.
cidadãos que têm deficiência visual, ou que têm, no
âmbito da sua família, um deficiente visual, uma pesE o que dizer a eles, neste momento, que há
175 anos passam, de geração a geração, as tradiçõsoa que não enxerga é que sabem dar importância a
es de disciplina, de ordem, de amor à Pátria e, prinessa iniciativa da Loja Maçônica do Grande Oriente
cipalmente, de determinação de trabalhar pelo País?
do Brasil. É impressionante a alegria, o sentimento
O mínimo que podemos fazer, em nome do Conde felicidade, o renascimento de um cidadão quando
gresso Nacional, em nome especificamente desta
ele, atendido por esse banco de olhos. consegue,
Casa, o Senado Federal, é dizer que a sociedade
através de um processo cirúrgico, voltar a enxergar.
brasileira sabe da importância desse trabalho e tem
Se todos os segmentos organizados da sociepela Maçonaria muito respeito.
dade brasileira seguissem não somente o exemplo
de boa vontade, mas, principalmente, o exemplo de
'Nos últimos anos, Sr. Presidente, o Grande
Oriente do Brasil engajou-se na campanha do desarorganização - não basta ter boa vontadà, é preciso
rnamento e criou o Plano Nacional de Erradicação
ter organização, disciplina, é preciso ter método para
do Analfabetismo. Af, mais uma vez, quero dar o tesque esses objetivos sejam cumpridos -, se todos os
temunho de que é impressionante o trabalho que a
segmentos organizados da sociedade brasileira, eu
Maçonaria brasileira tem feito para erradicar de vez
repito, tivessem iniciativas corno essa, posso afirmar
essa que é, ainda hoje, uma das nossas vergonhas:
que a sociedade brasileira seria hoje mais fraterna e
o analfabetismo. Trabalhando muitas vezes nos canmenos desigual.
teiros de obras, levando cidadãos, trabalhadores,
Há um número, Sr. Presidente, que dá bem a
para as suas lojas, enfim, fazendo cursos, indo atrás
dimensão desse trabalho social. A Maçonaria mandas pessoas nas periferias das grandes cidades,
tém, hoje, mais de 850 creches em todo o território
mas sempre com o objetivo de alfabetizá-las.
nacional. Mantém abrigos, orfanatos, asilos e, incluO Grande Oriente do Brasil também estabelesive, hospitais em pleno funcionamento.
Desta tribuna, Sr. Presidente, em nome desta
ceu o Plano de Previdência e Assistência, com ramificações em praticamente todos os Municípios-ao---. casa,-cito esses âãdõS pareque asoeieâade brasiPaís. Está aí mais um momento em que a Maçonaleira, atraves d<fs rrieiosâe diVOigaçãó oficiais e de
ria larga na frente, instituindo a sua previdência pritodos os outros meios de divulgação, tome conheci-
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mento deles e aumente o seu grau de respeito por

essa instituição, que, onde está plantada, tem a única preocupação de cultuar os valores da Pátria, de
multiplicar princípios de organização social e de fazero bem sem olhar a quem.
Neste momento o Grande Oriente do Brasil
reúne em Brasília representantes de todas as suas
lojas - Brasília está recebendo, Sr_ Presidente, orgulhosamente, praticamente dez mil pessoas neste final de semana-, vindos de todas as capitais brasileiras, sem nenhuma exceção, vindos de praticamente
todos os mais de cinco mil municípios brasileiros,
vindos de todas as regiões do País, da maior à menor cidade brasileira, do campo e das regiões urbanas, pessoas de todas as classes sociais - e isso é
importante que se afirme-, empresários, trabalhadores, profissionais liberais. É, portanto, uma instituição múltipla; é portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma instituição que agrupa e organiza brasileiros de todas as raças, de todos os credos, de todas as classes sociais, das mais diversas formações
profissionais; que reúne brasileiros de todas as regiões do País, para, juntos, dentro de um mesmo espírito, cultuando os mesmos princípios, trabalhar ativamente pela melhoria do perfil da nossa sociedade.
No momento em que o Grande Oriente do Brasil reúne em Brasília 1O mil pessoas, representantes
de todas as suas lojas, quero saudá-lo na pessoa do
seu Grão-Mestre Geral, o Desembargador Francisco
Murilo Pinto, e, ao saudá-lo, quero que este abraço
fraterno, respeitoso e de agradecimento seja o abraço desta Casa em todos os que estão em Brasília,
em todos os maçons deste País.
Mas, Sr. Presidente, não estou saudando ape-

nas aqueles 1O mil congressistas que, representando as suas lojas, estão aqui neste final de semana. Quero que este abraço esteja presente em
cada cidade brasileira, em cada loja maçónica, em
cada rincão deste País onde o Grande Oriente do
Brasil está presente, através do seu trabalho, do culto que tem à sua própria História e à História do nosso País. Que todos esses cidadãos brasileiros recebam, desta Casa, o nosso respeito, a nossa admiração e, principalmente, os votos de que continuem
trabalhando para que este País possa ter uma sociedade mais fraterna e possa, cada vez mais, cultuar
os verdadeiros valores da Pátria
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Concedo
o aparte ao Senador Esperidião Amin.

O Sr- Esperidião Amin -Nobre Senador José
Roberto Arrudéi, eu gostaria de deixar consignada,
sob a forma de aparte que ofereço ao discurso de V.
J:xil, em primeiro lugar, a minha satisfação pessoal
porque, tendo sido um dos subscritores dos requerimentos que, devidamente aprovados pela Mesa, ensejaram que se realizasse esta homenagem aos 175
anos da Maçonaria no Brasil, faço questão de assinalar que V. Ex" se desincumbe ou está a se desin. cumbir com brilhantismo e com propriedade da missão que lhe foi outorgada O pronunciamento de V.
EJtil salienta os aspectos de serviço, manifestação
direta do espírito púbflco da instituição maçónica ao
longo da História do Brasil. Finalmente, neste aparte,
desejo assinalar que o papel de todas as instituições, tanto no campo filosófico, no campo religioso ou
no campo do debate das idéias, num País essencialmente pluralista como o nosso, há de se desenvolver sempre dentro daquele espírito de tolerância,
que é a grande marca da sociedade brasileira. Dentre todos os patrimónios que a gente brasileira soube
amealhar ao longo da nossa História, a capacidade
de convivência, a capacidade de compreensão que
todas as instituições do Brasil têm desenvolvido - e
a Maçonaria é uma delas - são indispensáveis para
que a paz social se construa a partir de cada indivíduo, que deve, por si próprio, se converter sempre
num ente útil não apenas ao seu projeto pessoal, familiar, mas, acima de tudo, ao projeto da coletividade. Por isso, quero especialmente me congratular
pelas colocações que V. ExA fez quanto ao serviço
público, decorrência, como já disse, do espírito público da instituição maçónica, dos seus integrantes,
que todos nós, nesta cerimônia, queremos enaltecer
e estimular para o bem não apenas da Maçonaria,
mas especialmente para o bem da sociedade brasileira. Minhas congratulações pelo pronunciamento
de V. Ex&.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Esperidião Amin. Acolho o aparte
de V. ExA com muita satisfação, até porque V. ExA
preenche uma lacuna que deixei no meu pronunciamento. Realmente, é a Maçonaria do Brasil uma
Casa que pensa. O Grande Oriente do Brasil tem-se
relevado um fórum
debates importantes sobre os
grandes problemas da nacionalidade. Já tive oportunidade, por algumas vezes, de participar de encontros, de debates, de palestras, de seminários e sei o
tanto que é importante a reunião de cidadãos que
têm responsabilidades sobre os destinos do País,
discutindo, debatendô idéias muitas vezes até conflitantes, mas sempre com o objetivo de buscar con-
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vergências que possam construir, repito, urna sociedade mais justa.
O Sr. José Bianco - V. Exl me permite um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Concedo,
com muito prazer, um aparte ao Senador José Bianco.
O Sr. José Blanco- Senador José Roberto
Arruda, quero juntar-me a V. Exl nessa singela homenagem que o Senado presta à Maçonaria, quando completa 175 anos de atuação no nosso País.
Certamente muito singela a homenagem que prestamos em relação ao grande trabalho que essa instituição vem realizando no País nesses quase dois séculos. De qualquer sorte, quis o Senado reconhecer
a importãncia, reconhecer os inestimáveis serviços
que essa instituição já prestou e vem prestando ao
País. V. Ex" bem lembrou os muitos campos de
atuação da instituição Maçonaria no País, mas certamente o mais importante deles foi e tem sido a sua
intransigente e determinada luta pela democracia e
pela liberdade. Em razão disso, associo-me a V. Exl
para cumprimentar todos os maçons de nosso País.
É certamente um incentivo pequeno, humilde, mas
não poderia deixar de desejar que, corno instituição,
prossiga nesse trabalho da maior importância para o
nosso Brasil.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Senador
José Bianco, acolho o aparte de V. Exl com muita
satisfação. V. Exl sublinha um aspecto realmente
fundamental dos princfpios maçónicos: a luta pela liberdade e pela democracia.
O Sr. Epltacio cafeteira- V. Exl me permite
um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.

Ex" com prazer.
O Sr. Ep~ Cafeteira - Senador José Roberto Arruda, falo não apenas em meu nome, mas
em nome da Uderança do Partido Progressista Brasileiro para, somando as minhas palavras às de V.
Ex'l, dizer da nossa alegria na hora em que a Maçonaria festeja 175 anos de existência. Através dos
maçons que aqui estão a nos ouvir, mandamos uma
mensagem aos que aqui não vieram, no sentido de
que também estamos louvando o trabalho que vem
sendo realizado pela Maçonaria do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Epitacio Cafeteira.
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex4 me permite um ·
aparte?
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA um aparte ao Senador Ramez Tebet.

Conced-;;

O Sr. Ramez Tebet - Senador José Roberto
Arruda, V. Ex', nesta tribuna, interpreta os sentimentos do Senado. Mas é muito natural que cada um de
nós, diante da grandeza, da efeméride que comemoramos, queira também participar do pronunciamento
que V. Exl faz, porque, dessa forma, participamos
efetivamente da comemoração que esta Casa presta
à mais antiga instituição universal. Queria juntar a
minha voz à de V. Exl, é claro, até porque, Senador
José Roberto Arruda, sou um daqueles que há mais
de 30 anos conhece bem essa sagrada instituição,
que adotou os princípios da Revolução Francesa,
que tanto tem lutado pela igualdade, pela liberdade e
pela fraternidade. Uberdade em todos os sentidos: liberdade de religião e liberdade política, principalmente. É urna instituição que não sabe conviver com
o regime da força, com o regime da ditadura; é uma
instituição que preserva e luta pela igualdade entre
os seres· humanos; é urna instituição que procura
preservar os sagrados princípios que devem unir e
que devem ser basilares em todas as nossas famílias. É urna instituição de fraternidade, de solidariedade, que tem prestado esses relevantes serviços
públicos que V. Exl, em .seu pronunciamento, tem
assinalado. Portanto, nesta oportunidade, sem maiores delongas, quero também dizer do meu contentamento, do contentamento de Mato Grosso do Sul,
dos três Senadores do nosso Estado. Unimo-nos a
esta comemoração que a nossa Casa, o Senado da
República, em tão boa hora presta à Maçonaria do
Brasil, por intermédio do Grande Oriente do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer e a acrescentar ao pronunciamento de V. ExD.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Agradeço
a V. Exl pelo aparte que contribui com este pronunciamento.
O Sr. José Samey - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo
um aparte ao Senador José Samey.
O Sr. José Samey- Senador José Roberto Arruda, quero associar-me às homenagens que são
prestadas nesta tarde pelos 175 anos da existência
da Maçonaria. Quero também recordar um fato que
não pode ser esquecido nesta sessão: à Maçonaria
devemos, em grande parte, as articulações e a construção da independência do Brasil. Ela participou ativarnente nesse episódio, que é um dos fundamentos
da nossa Nação, e se mantém finne até hoje na de-
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fesa das grandes causas nacionais. É muito justa a
homenagem que se presta a essa entidade.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço
ao Senador José Samey pelo aparte, não só pelo
que S. EJc!l representa como Senador, mas principalmente por ser ex-Presidente da República, ex-Presidente do Congresso Nacional e também por saber
avaliar, como poucos, com a sua grande experiência
politica, a importância de uma Instituição como essa
para o nosso País.
O Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. ExA um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.
ExA com prazer.
O Sr. Mauro Miranda - Senador José Roberto
Arruda, em meu nome, no do Senador Onofre Quinan e também em nome do Senador Otoniel Machado, os três representantes de Goiás, venho comemorar, com júbilo, os 175 anos da Maçonaria no Brasil. Goiás, de modo particular, realizou um trabalho
conjunto e tem um entrosamento com a Maçonaria
em todos os níveis. Associamo-nos, pois, nesta hora
e, com certeza, todo o povo de Goiás, para prestar
homenagem a essa entidade tão importante, que
tem posicionamentos definidos inclusive em relação
à redemocratização do País. Sendo assim, mais
uma vez, manifesto a minha satisfação de estar endossando as palavras que V. Ex" já pronunciou.
Quero dizer que o povo de Goiás subscreve-as no

todo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Mauro Miranda
O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.
EJc!l com prazer.
O Sr. Nabor Júnior - Senador José Roberto
Arruda, no exercício eventual da Liderança do
PMDB no Senado Federal, na ausência do nosso LIder, Senador Jader Barbalho, expresso, em nome
da Bancada do PMDB nesta Casa, as nossas congratulações pelo transcurso dos 175 anos de existência da Maçonaria no Brasil. V. Ex", por meio de
seu pronunciamento, tem realçado a importância da
Maçonaria em todos os acontecimentos políticos e
sociais da nossa Pátria nos últimos dois séculos.
Como disse aqui o Senador José Samey, a Maçonaria desempenhou um papel preponderante no processo de Independência do Brasil. Lembro que na
Proclamação da República a Maçonaria também esteve presente. Mais recentemente, na transição do
regime autoritário para o regime democrático, a Ma-
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çonaria esteve atuante, pronunciou-se várias vezes,
publicou vários manifestos para que o Brasil voltasse
ao eixo democrático em tomo do qual hoje nos
orientamos. Por isso, quero somar as minhas palavras às palavras de V. ExA para ressaltar a importância dessa entidade na vida político-social do nosso
País. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Nabor Júnior.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Concedo
aparte ao Senador Ney Suassuna
O Sr. Ney Suassuna - Senador José Roberto
Arruda, solidarizo-me, em meu próprio nome e em
nome da Bancada da Paraíba - composta pelos Senadores Humberto Lucena e Ronaldo Cunha Uma -,
com essas festividades dos 175 anos da Maçonaria
no Brasil, dando o meu testemunho de tudo p que a
Maçonaria tem feito no plano social, no plano das
idéias. Tenho visto no nosso Estado o que tem sido
feito nesse sentido pela Maçonaria. Minhas congratulações a V. ExA pela saudação a uma Instituição
que completa 175 anos e que está tão sólida na nossa história como está o sentido de liberdade e independência na cabeça de cada um de nós. Obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Acolho
com muito prazer o aparte de V. Ex", Senador Ney
Suassuna Confesso de público que, quando coloquei a minha assinatura no requerimento para que
houvesse esta sessão de homenagem, movia-me,
em primeiro lugar, um certo sentimento de gratidão
por aquilo que o Grande Oriente do Brasil, especificamente aqui na Capital do País, tem feito no sentido de nos ajudar em relação ao futuro de Brasília,
aos grandes problemas brasileiros e, principalmente,
pela forma sempre ativa com que o Grande Oriente
sempre se coloca nos momentos mais difíceis na
busca conjunta de soluções. Esse sentimento de
gratidão me levou a fazer, junto com outros Senadores, esse requerimento.
Mas a grande realidade é que a Maçonaria no
Brasil tem uma presença tão marcante, corno foi ressaltado aqui pelo Senador José Samey e por tantos
outros Senadores, na história deste País, que valia a
pena até nos perguntarmos: quantas instituições
brasileiras têm 175 anos? A grande realidade é que,
num Pais como o nosso, uma instituição que consegue completar 175 anos e, mais do que isso, aos
175 anos deixar claro ao País que tem mais futuro
que passado, é absolutamente incomum. E é preciso
que isso seja aqui registrado.
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O Sr. Elcio Alvares- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.
Ex" com prazer.
O Sr. Elclo Alvares- Senador José Roberto
Arruda, a homenagem que está sendo prestada
hoje, aqui no plenário do Senado da República, precisa ser realçada com toda a intensidade, corno, de
fato, está acontecendo, porque a Maçonaria brasileira merece de nossa parte todo o respeito e toda a
admiração possível. Quero dizer a V. Exll, remontando ao episódio que marcou a minha vida pública,
que, nos idos de 1979, quando o Espírito Santo teve
oportunidade de viver uma das maiores tragédias climatéricas, uma enchente que inundou praticameAte
todo o Espírito Santo, todos os maçons do Espírito
Santo se solidarizaram com· o Governo numa campanha de fraternidade, numa campanha de compreensão humana em relação ao problema que nos
assistia, dando ao Governador da época todo o
apoio necessário. Os maçons foram incansáveis na
luta de 1979, para que os menos favorecidos tivessem de parte dessa entidade, que respeito, toda a
solidariedade necessária. E quero fazer um registro
que me toca no sentimento. Meu pai faleceu há pouco tempo com 95 anos de idade. E um dos maiores
orgulhos que meu pai tinha era ser grau 33 na Maçonaria. Meu pai, profundamente lúcido, sempre me dizia isso - e papai, que era um homem profundamente correto nos seus atos, na sua atitude de homem
modesto, mecânico que era: "Meu filho, o maçom só
pode passar bons exemplos para o seu filho". E me
cobrava até muitos posicionamentos. Inclusive agora, que estamos na iminência da votação da refonna
da Previdência Social, ele me dizia: "Olha a questão
dos aposentados, meu filho!". Essa imagem ficou em
minha lembrança, a imagem do maçom puro, que foi
meu pai, que neste momento relembro. Digo a V.
Ex" que as minhas palavras, singelas palavras que
não representam por inteiro o meu apreço e a minha
admiração à Maçonaria é também a homenagem da
Bancada do Espírito Santo, representada por mim,
por Gerson Camata e José lçsnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - O Senador Elcio Alvares traz aqui o lado da emoção, sem a
qual essa homenagem não poderia terminar. Sou
testemunha, não só da liderança que o Senador Elcio Alvares exerce sempre com companheirismo e
amizade nesta Casa, mas principalmente do amor
que S. Ex"sempre dedicou à figura do seu pai.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era comovedor
ver o Senador Elcio Alvares, nas manhãs de sexta-
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feira, correndo para o aeroporto e dizendo a todos
nós que, naquele dia, iria almoçar em VItória, com o
seu pai. Nós, que conhecemos essa sua admiração,
sabemos que S. Ex" trouxe a essa homenagem o
lado da emoção, parte importante daqueles que convivem no Grande Oriente do Brasil.
Finalmente, quero dizer que essa homenagem
se realiza em função de um requerimento subscrito
pelos Senadores Esperidião Amin, Valmir Campelo,
Ronaldo Cunha Uma, Emandes Amorim, Ramez Tebet, Beni Veras, Elcio Alvares e eu próprio. Gostaria
de dizer que essa homenagem não estaria sendo
realizada não fosse o acolhimento da Mesa Diretora
desta Casa e mais especifiCamente do Presidente
do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães.
A sr- Emília Fernandes- V. Ex" me concede
um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com prazer, ouço V. Ex".
A S ... Emitia Fernandes - Serei breve. As palavras de V. Ex" já ilustraram de fonna significativa o
momento e a homenagem que o Senado Federal
presta à Maçonaria em geral, abrilhantada, sem dúvida, pela presença maciça de senhoras e senhores
representantes dos diferentes recantos deste País.
Gostaria, neste aparte que V. Ex" me concede, em
nome do PTB - aqui representado no Senado Federal pelo ilustre Senador Valmir Campelo, do Distrito
Federal, signatário da solicitação desta homenagem
e Líder do PTB, pela Senadora Regina Assumpção,
de Minas Gerais, pelo Senador Andrade Vteira, do
Paraná, Presidente Nacional do .PTB, e por esta Senadora, Emitia Fernandes, do Rio Grande do Sul -,
de me associar à homenagem justa que está sendo
prestada hoje através de V. Ex".
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senadora Emília Fernandes.
o Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Se o Presidente me permite, concedo o aparte ao Senador
LevyDias.
O Sr. Levy Dias- Não poderia eu, Senador
José Roberto Arruda, deixar de participar desta homenagem que V. Ex" faz ao Grande Oriente doBrasil. Tenho, na minha vida pública, uma marca muito
profunda do significado de innandade da nossa Ordem Maçônica, a Ordem que congrega homens livres e de bons costumes; Ordem que põe a Pátria
acima de tudo. Disputava eu uma eleição em meu
Estado quando tivemos um problema muito sério de
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ameaças. Levei-o ao conhecimento da Ordem, que
fez um cinturão de apoio e o manteve durante todo o
período de campanha Fui eleito prefeito de Campo
Grande em 1973, com apoio total da Ornem, com a
sua solidariedade e com o espírito de innandade.
Aprendi, e cresci muito, com os irmãos que viviam
há mais tempo dentro da Ordem o significado da palavra Maçonaria. V. ExB foi muito feliz ao propor ao
Senado da República esta homenagem. Quero deixar aqui, em nome da grande loja do Estado de Mato
Grosso do Sul, minha homenagem ao Grande Oriente do Brasil. Somos urna innandade única e seguimos nosso caminho, desde o início da história do
Brasil, na mesma linha, com os mesmos objetivos,
com o mesmo espírito patriótico, com o mesmo sentido de lealdade, de honestidade, de correção e de
amor ao Brasil. Parabéns a V. ExB. Peço-lhe que deixe consignada, dentro de seu pronunciamento, minha homenagem ao Grande Oriente do Brasil.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Levy Dias.
Devo confessar a todos os senhores que estão
na tribuna de honra desta Casa e nas galerias que
poucas vezes um pronunciamento acolheu tantos
apartes. Sou testemunha de que isto se dá pelo
tema e não pelo orador. Portanto, esta é uma. forma
de esta Casa, o Senado Federal, e de o Congresso
Nacional manifestarem seu apreço por essa Instituição. Queria cumprimentar, também, todos os que
se empenharam pessoalmente para a realização
deste evento em Brasília. Desejo que ele se dê dentro dos ideais maçónicos, em ordem e com tranqüilidade, e, principalmente, com grandes resultados no
plano das idéias e das ações das suas lojas maçônicas.
Também desejaria solicitar ao Desembargador
Francisco Murilo Pinto, Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil, que, na solenidade de abertura
do congresso que se dará logo mais à noite, manifeste, em nome de todos os Srs. Senadores, de todos os Srs. Deputados Federais que vieram a este
plenário e que, com as suas presenças, marcaram
apoio a esta manifestação, enfim, em nome do Congresso Nacional, a todos os maçons brasileiros o
apreço do Poder Legislativo a essa Instituição.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quero agradecer a oportunidade de ter sido designado para interpretar, desta tribuna, o pensamento e a
manifestação de respeito do Senado Federal à Maçonaria brasileira.
Muito obrigado. (Palmas)

Durante o discurso do Sr. Jose Roberto Amrda, o Sr. Raviano Melo, 3!! Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna.
Durante o discurso do Sr. Jose Roberto Amrda, o Sr. Ney Suassuna deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Garfos Magalhães., Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-A Presidência do Senado se associa às manifesta-

ções do povo brasileiro, através desta Casa, às comemorações dos 175 anos da Maçonaria no Brasil.
Evidentemente, esse requerimento do Senador
Esperidião Amin, que teve o apoio de toda a Casa,
reflete bem o agradecimento do povo, através dos
seus Senadores, aos trabalhos efetivados ao longo
desse tempo pela Maçonaria em nosso País.
Sem qualquer problema ideológico, todos os
Partidos se manifestaram nesse aplauso que teve o
Senador José Roberto Arruda como intérprete do
Senado, traduzindo a nossa vontade e o nosso desejo de estimulá-los ainda a trabalhar mais pelo nosso País, como vêm fazendo os maçons do Brasil.
Honra-nos, portanto, nesta solenidade, juntar a
nossa palavra aos apartes e aos elogios de quantos
aqui, representando o nosso povo, disseram aos
maçons do Brasil o muito obrigado.
A Presidência ó Senado também agradece
essa presença que é uma tradução muito clara de
quanto ainda os senhores desejam trabalhar com os
representantes do povo brasileiro em benefício do
nosso País. Portanto, o Senado do Brasil, pelos
seus Senadores, em unanimidade, aplaude os 175
anos da Maçonaria e diz que queremos trabalhar
com os senhores para a grandeza do nosso Pafs.
Muito obrigado.
Suspendo a sessão por cinco minutos, após o
que prosseguirá o expediente dos nossos trabalhos,
para que todos os Senadores que queiram cumprimentar os maçons aqui presentes o façam.

Está suspensa a sessão por cinco minutos.
(Suspensa às 15h17min, a sessão é
reaberta às 15h22min.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Está reaberta a sessão.
O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
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EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N2 50197, de 9 do corrente, do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária, encaminhando as infonnações referentes ao Requerimento n2
408, de 1996, do Senador Ademir Andrade; e
N2s 252 e 253197, de 6 do corrente, do Ministro
de Estado do Planejamento e Orçamento, encaminhando as infonnações referentes aos Requerimentos nlls 269 e 216, de 1997, dos Senadores Mauro
Miranda e José Alves, respectivamente.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

PARECER
PARECER N2 304, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômi·s· n2 47, de 1997 (Ofí2
cio PRESI N 97/1626, de 11-6-97, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil encaminhando solicitação do Governador do Estado de São Paulo, para
emissão de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo- LFTP, destinadas
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível em junho de 1997.

cos, sobre o Ofício

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei
n2 2.376, de 25-11-87;
d} prazo: 5 (cinco) anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (SELIC);
f) características dos títulos a serem substituídos:

SELJC

Título

Yencimento

Quantklacle

521825
15-6-1997
327 704 974 520
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SELIC

Colocação

Vencimento Título

[)ata-Base

16-6-1997
15-6-2002
521825 16-6-1997
h) forma de colocação: através de ofertas pú-

blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
I) autorização legislativa: Lei n2 5.684, de 28-587 e Decretos n2 29.526, de 18-1-89 e 30.261, de

16-8-89.

Relator: Senador Gilberto Miranda
Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil encaminhando solicitação do Governo do Estado de São Paulo para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São PauiÔ (LFTP}, cujos recursos seiVirão ao giro de
sua dívida mobiliária com vencimento em junho de

O processo encontra-se adequadamente instruído, de acordo com as exigências do art 13 da
Resolução n2 69, de 1995.
O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre
a operação através do Parecer DEDIPIDIARE97/0418 de 11-6-97, no qual analisa as condições
para emissão dos referidos titulos, preconizando um
percentual de rolagem de 58,05%, em função dos limites dispc.~f'~"'os , ..,=-" o Estado de São Paulo, na
forma do ar:.:...: _:..referida Resolução.
Ressarta, ainda, o referido Parecer, que os títulos objeto da presente rolagem estão incluídos no
Acordo de Refinanciamento da dívida do Estado de
São Paulo com a União, assinado em 22-5-97, conforme dispõe a Medida Provisória n~ 1560-5,"de 15-

1997.

5-97.

O pleito está submetido aos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe
sobre limites globais e condições para as operações
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e suas autarquias, inclusive
o lançamento de títulos da dívida pública.
A emissão de LFTP, ora sob análise, apresenta
as seguintes características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n 2 3, deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal;
b) modalidade: nominativa-transferível;

A dívida mobiliária do Estado de São Paulo
atingiu, em fevereiro de 1997, o montante aproximado de R$ 19,366 milhões, representada por Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP. A presente rolagem representa um valor de
R$ 440.146.581 ,05, em 28-2-97.
A operação sob análise resultará em alongamento do perfil da dívida mobiliária daquele Estado
com vencimento dos títulos na seguinte proporção:
6,9% em 2002 e 0,9% em 2006.
É o relatório.
O Estado de São Paulo, mercê de significativas
dificuldades na gestão de suas finanças, promoveu à
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negociação de sua dívida pública com a União, nos
termos da Resolução n2 100, de 19-12-96, desta
Casa legislativa, tendo assinado os correspondentes contratos em maio de 1997, os quais incluíram
as pan::elas de sua dívida mobiliária constituídas em
datas anteriores a 31-3-96. Os referidos contratos
estarão sendo submetidos ao Senado Federal, nos
termos da Resolução n212, de 1997.
As demais disposições do Senado Federal sobre a matéria, contidas na Resolução n 2 69, de
1995, tem sido rigorosamente obedecidas pelo Estado, dentro da polftica geral de controle do endividamento do setor público.
EspecifiCamente no que se refere à dívida mobiliária estadual, a rolagem de títulos ora analisada
vem ocorrer em momento de significativas dificuldades no cumprimento das metas orçamentárias, no
que se refere à receita estadual, em decréscimo na
sua efetiva realização, fenômeno que tem sido também observado na maioria das unidades da federação, o que permite prever, para as finanças do Estado de São Paulo, um comprometimento efetivo, somente com a dívida fundada e as renegociações já
acertadas com a União, superior aos 11 o/o da receita
líquida real do Estado.
Assim, com base na avaliação da situação conjuntural que ora se apresenta, considero adequada a
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da parcela da dívida mobiliária estadual, vincenda em junho
de 1997, ao exemplo do que tem sido deliberado
nesta Casa, para os pleitos da espécie recentemente analisados.
Concluindo, pois, que se encontram atendidas
as condições estabelecidas na Resolução n2 69195,
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito
do Governo do Estado de São Paulo, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N273, DE 1997
Autoriza o Governo do Estado de São

Paulo a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP), destinado-se os recursos ao giro de sua dívida mobiflária
com vencimento em junho de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Governo do Estado de São Paulo
autorizado, nos termos da Resolução n2 69, de
1995, a emitir letras Rnanceiras do Tesouro doEstado de São Paulo (LFTP), para giro de sua dívida
mobiliária com vencimento em junho de 1997.

Art. 2" A ·emisSão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) Quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos mediante aplicação da Emenda Constitucional n2 3, no valor correspondente a 98% (noventa e oito por cento) do total;
b) Montante: nominativa-transferível;
c) Vencimentos: igual ao das letras Rnanceiras do Tesouro Nacional-lFTP pelo Decreto lei n2
2.376, de 25-11-87;
d) Prazo: 5 (cinco) anos;
e) Valor nominal: R$1,00 (SELIC);
F) Características dos Títulos a serem substituídos:
SEUC
Título
521825

Quantidlule

Vencjmento

15-6-1997

327 704 974.520

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a
serem emitidos:
SELIC
Colocação
16-6-1997

Vencimento
1&{t2002

Titulo

Data-Base

521825

1§..6..1997

n) Forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
I) Autorização Legislativa: lei n2 5.684, de
28.5.87 e Decretos n2 29.526, de 18-1-89 e 30261,
de 16-8-89.
Art. 32 A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997. José Serra - Presidente- Gilberto Miranda - Relator - BeiJo Parga - Pedro Simon - Levy Dias Joel de Hollanda - Waldeck Omelas - Beni Veras

- Onofre Quinan - Elclo Alvares - Ramez TebetNey Suassuna -José Fogaça - Espiridlão Amin.
SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha lima) - O
expediente vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha lima) Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretár;io em exen::ício, Senador Ney
Suassuna.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N2401, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2", da Constituição Federal e do art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
1. Quantos •grupos de trabalho" foram criados
e estão sendo pagos com recursos do Planafloro?
2. Quais seus objetivos, nomes componentes e
respectivos vencimentos?
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997. - Senador José Bianco.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 402, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, parágrafo 2", da
Constituição Federal, combinado com o artigo 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
sejam solicitadas ao Ministério da Educação e do
Desporto, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, as seguintes informa-

ções:
a) Quais os municípios do Estado de Roraima
que receberam verba para compra de merenda escolar?
b) Especificar o valor recebido, município por
município nos exercícios de 1996 e 1997;
c) Quais os municípios que ainda não prestaram conta da verba recebida para compra de merenda escolar?
d) Se existe qualquer paralisação na entrega
de recursos de merenda escolar, por conta desses
atrasos e quais os municípios penalizados?
Justificação
O Ministro da Educação e do Desporto declarou, conforme noticia o Estado de São Paulo do dia
2 de abril próximo passado, que deu prazo até o dia
15 de maio de 1997 para que as prefeituras e estados prestem contas das verbas recebidas em 1996,
para compra de merenda escolar, evitando que a
maioria das escolas públicas do País fique sem alimentação para seus alunos este ano. Até aquela
data, apenas 734 das 3.266 prefeituras com convênio para compra de merenda com o Ministério da
Educação e do Desporto - MEC e 8 dos 27 estados
prestaram contas dos gastos realizados durante o
ano passado. A não prestação de contas, após o
aviso dado, pode fazer com que a maior parte da
rede de ensino público fique sem a merenda.

Como representante de Roraima desejo conhecer a situação das prefeituras e do Estado com referência ao assunto.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997. - Senador Romero Jucá.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa, para decisão, nos termos do
inciso III, do art. 216, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N2 213/97
Brasília, 11 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Otoniel Machado,
como membro Titular, na Comissão de Assuntos Sociais-CAS.
Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência designa o Senador Otoniel Machado
para integrar, como membro titular, a Comissão de
Assuntos Sociais, de conformidade como o ofício
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. !2
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidos os seguintes:
OF.GLPMDB N2 214197
Brasília, 11 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Otoniel Machado,
como membro Suplente, nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacionai-CRE e de Educação, em substituição ao Senador lris Rezende.
Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N2 215197
Brasília, 11 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Otoniel Machado,
como membro Titular, na Comissão de Infra-Estrutura, em substituição ao Senador Iris Rezende.
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Colho a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de alta estima e consideração. Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação desta
Presidência, os Senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista .destinada a apreciar a
seguinte medida provisória:
MP N2 1576
Publicação DOU: 6-6-97
Assunto: Dispõe sobre extinção dos órgãos
que menciona e dá outras providências.
TitUlar: Osmar Dias
Suplente: Coutinho Jorge
Brasília, 12 de junho de 1997.- Senador Sérgio :\,-<achaâo, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência comunica ao Plenário que a sessão
especial destinada a registrar a passagem dos 300
anos de morte do consagrado orador e escritor Padre Antônio V~eira, realizar-se-á às 11 horas do dia
26 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência comunica que a sessão especial aprovada em 12 de setembro último por intermédio do
Requerimento n2 940, de 1996, do Senador Edison
Lobão e outros Srs. Senadores, destinada a homenagear o ex-Presidente Ernesto Geisel, realizar-se-á
no próximo dia 6 de agosto, às 11 horas.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) O Projeto de Resolução n2 73, de 1997, cujo parecer
foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa, durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, "f", do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
por permuta com o Senador Coutinho Jorge.
S. Exl' dispõe de até 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, assomo à tribuna
basicamente em cima da resposta dada pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente desta Casa, ao
ex-Presidente Itamar Franco a respeito de uma nota
do Sr. Itamar Franco publicada no dia seguinte.

JUNHO DE 1997

O Sr. Itamar Franco se dirige ao Presidente
desta Casa lamentando as agressões feitas contra
S. Ex", dizendo que não podia compreender, e falando da honorabilidade do seu Governo, e dizendo que
sobre a honorabilidade do seu Governo, o Sr. Fernando Henrique Cardoso e muitos Senadores desta
Casa, que inclusive serviram ao seu Governo, poderiam se manifestar.
Na ocasião, quando o Sr. Itamar Franco, ao frnal da reunião, me telefonou, eu disse que não era
necessário nenhuma manifestação. Que, desta
Casa, nesta tribuna, eu havia dito o necessário. Mas
a imprensa, no dia seguinte, deu um exagerado destaque, diga-se de passagem, às afirmações do Sr.
Antonio Cartos Magalhães em relação ao Sr. Itamar
Franco. E veio a nota e a resposta.
Ora, Sr. Presidente, fui Uder do Governo do
Sr. Itamar Franco nesta Casa, e muitos Parlament<tres ainda estão nesta Casa e colaboraram com o
Governo do Sr. Itamar Franco; e muitos não"mais
estão, mas estão lá na Presidência da República e
também colaboraram.
O Sr. Itamar Franco era vice-Presidente da República. Esta Casa fez uma CPI que investigou o Senhor Presidente Collor, que durante um longo período analisou ponto por ponto - a CPI, o pedido para
que a Câmara dos Deputados concedesse licença
para processar o então Presidente; o Senado Federal se transformando em tribunal e julgando o Presidente. Em todo esse período, o Sr. Vice-Presidente
da República não teve uma atuação, um ato, um
gesto sequer, no sentido de se envolver na CPI ou
no seu resultado. Ao contrário do Dr. Café Filho,
vice-Presidente do Sr. Getúlio Vargas, que, juntamente com os militares, coordenou o esquema para
derrubar o Sr. Getúlio Vargas para depois assumir.
Coisa que ele fez com o suicídio de Vargas. Um gesto que a história mostrará é o do Sr. Itamar Franco
se negando a discutir qualquer assunto referente à
CPI e ao lmpeachment do Sr. Collor. O Sr. Itamar
Franco, quando praticamente o impeachment estava certo, negou-se a discutir a formação de seu Governo. Tanto que quando o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, presidindo o Senado, chamou o
ex-Presidente Itamar Franco, dizendo que tinha que
assumir, porque o impeachment estava declarado,
S. ex- pediu tempo, de quinta para segunda-feira,
porque tinha que organizar o seu Governo.
Nunca me esqueço do saudoso Darcy Ribeiro,
que ali, na sala da Presidência do Senado - o Presidente era o Presidente do Supremo - disse: mas
quer prazo?! Nós, quando o Jango estava em Porto
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Alegre e o Presidente do Senado resolveu decretar a
vacância do cargo, dizendo que o Presidente estava
fora do Brasil -o que era uma mentira-, o Dr. Taocredo Neves pedia três horas, nos dêem três horas,
que o Presidente da República virá de Porto Alegre
a Brasília! E agora o Presidente pede três, quatro
dias para assumir!?
Isto é importante: não teve ação alguma, desde
o início, do Sr. Itamar no lmpeachment do Sr. Collor.
Assumiu o Governo. Desde a primeira hora o
Sr. Itamar Franco buscou um Governo de entendimento. Tenho aqui o seu Ministério. Vamos reparar
que s. exa foi buscar gente em praticamente todos os
partidos, para fazer um Governo de unidade, de mten-dimento, de transição, que, saindo daquele caos que
era o impeact.ment, levasse o País para a normalidade. Esse foi o Governo do Sr. Itamar Franco.
Alguns princípios que sempre o apaixonaram:
l1amar não queria um economista na Fazenda; nem
eoonomista, nem banqueiro, nem grande empresário. Todas as pessoas que ele indicou, desde o primeiro, para o Ministério da Fazenda, não tinham nenhuma ligação direta com a área econõmica. Itamar
não queria na direção do Banco do Brasil ou do Banco Central ou da Caixa Econõmica Federal ou do
BNDES nenhuma pessoa ligada a banqueiros, que
já tivessem servido em qualquer momento a instituições financeiras de dentro ou de fora do País. Preferia ele o funcionário aposentado do Banco do Brasil,
corno colocou. Preferia ele o funcionário aposentado
do Banco Central, corno colocou. Preferia ele pessoas as mais variadas, mas que não representassem o transporte de alguém que estava numa
entidade financeira para o Banco Central.
Ele, quando Senador, aprovou nesta Casa um
projeto de lei, fazendo com que houvesse um espaço, uma quarentena, para que quem fosse Diretor do
Banco do Brasil ou do Banco Central, por exemplo,
não pudesse ocupar cargo em instituições financeiras lá fora, corno é nos Estados Unidos. Esse projeto foi aprovado aqui e há anos está na gaveta da Câmara dos Deputados e de lá não sai. Essa era uma
determinação do seu Governo e isso foi seguido até
o úHirno dia A verdade é que foi o único Presidente
que fez isso.
Antes, ninguém havia feito; depois, também
não foi feito.
O que aconteceu foi que a
Elena Landau,
Diretora do BNDES, encarregada da privatização, ou
seja, a coordenadora, a orientadora de todo o plano
de privatização, enfim, a alma de todo o processo,

o.-.
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renuncia a seu cargo no BNDES e vai fazer uma palestra, numa empresa muHinacional de grande desenvolvimento financeiro, para orientar aqueles que
querem participar das privatizações, informando qual
a melhor maneira, a melhor forma e a melhor chance
de tirar vantagem nesse processo. Ela que estava
do lado do Governo, orientando o processo de privatização, vai para o outro extremo, orientar e coordenar corno eles podem participar do processo da melhor maneira.
Tenho que contar alguns fatos, Sr. Presidente.
A minha mágoa com o Sr. Fernando Henrique começou quando, ainda antes de assumir, através do Presidente Itamar Franco, Sua Excelência me convidou
para ser seu Líder. Agradeci, mas não aceitei, porque imaginava que não ia dar certo devido a esse
amplo leque de apoio que tinha. Mas disse a ele:
"Irei servi-lo melhor, Presidente, corno seu amigo e
corno seu aliado, independentemente de posição". A
primeira vez em que fui procurá-lo foi para continuar
um trabalho, que nõs tínhamos feito na Câmara e,
principalmente, no Senado.
Quando assumiu o Sr. Itamar Franco a Presidência da RepúbriCa, reuniram-se - ao que sei pela
primeira vez na história- todos os presidentes de todos os partidos com o Presidente da República no
Palácio da Alvorada. Por horas fiCamOS reunidos ali
debatendo, discutindo. O Presidente da República fazia questão de que aquele foro se reunisse e que qualquer líder de partido, do Governo ou da Oposição, convocasse ele, Presidente, ou seu Governo para uma
reunião corno aquela sempre que necessário.
Quando o Governo estava entrando, estava começando, nós fomos procurá-lo. Olha, tem denúncias muito graves! Fizemos urna CPI que cassou um
Presidente. Há denúncias gravíssimas envolvendo o
Congresso Nacional. Foi muito difícil a CPI do lmpeachment. Lembro-me corno se fosse hoje, no meu
gabinete, o Dr. Ulysses Guimarães com as mãos na
cabeça dizendo que eu tinha enlouquecido. Isso ele
disse tanto na época da CPI do impeacfíment quanto
na dos Anões do OJÇamento. Fui ao Presidente e ele
concordou. Isso aconteceu numa reunião em seu gabinete onde estavam as pessoas que dialogavam com o
Presidente- todos os presidentes têm um círculo de
pessoas com as quais dialogam.
Não sei quem são as pessoas que dialogam
com o Sr. Fernando Henrique hoje. Aliás, aumentou
o número daqueles que, em tese, poderão dialogar
com ele. O PMDB perdeu um membro e o PSDB ganhou um. O Sr. Nilo Coelho, ex-Governador da Bahia, pertencente aos quadros do PMDB, parece que
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está sendo recebido com festa e com pompa no
PSDB da Bahia. É o aliado do Sr. Antonio Carlos
agora- PFL-PSDB.
Lembro-me que, quando era Governador, o
Scalco e o Covas me procuraram no sentido de que
tínhamos que sair para fundar o PSDB. Um dos
exemplos que davam era no sentido de que eu não
podia ficar no PMDB exatamente por causa do Sr.
Nilo Coelho. Diziam: "Mas você vai ficar, Simon, com
o cidadão fulano de tal?" Naquela época não tinha
acontecido ainda o que todo o Brasil assistiu na televisão - fato a que assisti quatro vezes, o Jornal Nacional repetiu quatro vezes. Aquele carro jogado•••
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Urna) Sr. Senador, lamento interromper V. Ex& para informar que o tempo da Hora do Expediente está esgotado e temos que iniciar a Ordem do Dia. Mas me
permito prorrogar a Hora do Expediente por mais 1o
minutos, para que V. Ex& possa concluir o seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Todo mundo viu aquele carro partir para cima
do fotógrafo. Todo mundo assistiu àquilo. Deus me
perdoe, não quero julgar. Quem sou eu para julgar?
Mas a Nação assistiu àquele fato. Pois, hoje, talvez
um dos conselheiros do Presidente seja o Sr. Nilo
Coelho, que será o grande Lfder do PSDB da Bahia.
O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex& um
aparte, nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não, ouço o
aparte do nobre Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire- Senador Pedro Simon,
inicialmente, gostaria de dizer a V. Ex& da satisfação
de estar aparteando-o como Senador, mas também
como companheiro que fomos na liderança do Governo Itamar: V. Ex&, aqui no Senado; e eu, na Câmara. Quero dizer que há a satisfação também de
ter sido Líder do Governo Itamar por muito do que V.
Ex& vem dizendo, mas principalmente porque tenho
a consciência de ter cumprido com a responsabilidade, como um partido de esquerda que participou do
processo de impeachment do Sr. Fernando Collor e
que teve a consciência e a responsabilidade de saber que teríamos que dar govemabilidade àquele
Governo atípico, um Governo surgido de uma crise
institucional muito séria Isso já serviria para justificar
a nossa presença na liderança. Mas, hoje, depois de
passado algum tempo, começamos a perceber que
muito mais pudemos ter para justificar-nos. Inclusive
alguns que, na época, e até mesmo partidos coi!TTiáos nossos no campo da esquerda, não entendendo
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o papel daquele Govemo, hoje reconhecem e fazem
até absolvição do Governo Itamar e, por conseqüência. de nós que, muitas vezes, fomos incompreendidos por estarmos naquela posição. Isso acresce na
satisfação. V. Ex& comentou no discurso anterior, em
resposta ao Senador Antonio Carlos Magalhães, e
eu, num pequeno aparte, mostrei um pouco da diferença do que era aquele Governo, na questão da
corrupção. E não foi em relação apenas ao Sr. Antonio Carlos, quando foi chamado à presença do Presidente para dizer das suas denúncias. Foi na CPI
do Orçamento, quando o Governo não interferiu; ao
contrário. Quando denúncias foram feitas em relação
a ministros, nós, corno Uderes, junto ao Presidente,
apoiamos a tese de que eles teriam que se afastar
até o final da apuração, quando ficasse comprovada,
ou não, a sua inocência, ou, pelo menos, a sua nãoresponsabilidade. É importante deixar claro esses fatos porque se trata de uma demonstração de que
aquele Governo lidava com essas questões diferentemente do que se fez, corno prática, em governos
anteriores e corno se faz no atual. Corno também é
de fundamental importância ter a capacidade, de poder mostrar isso, num momento difícil, num Governo
que surgiu de uma crise institucional, um Governo
que não tinha sido escolhido, que era apenas um sucessor constitucional, e poder estar hoje sendo respeitado por toda a sociedade, até porque, falar-se
em corrupção do Governo Itamar Franco, não se falou quando ele era Governo. Muito pouco se disse.
Talvez agora, em função das eleições de 1998, comecem a criar exatamente esse fato, o que é uma
demonstração da força. da respeitabilidade que tem
o Presidente Itamar Franco.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex&,
Senador Roberto Freire.
O Sr. Itamar Franco, em primeiro lugar, concordou imediatamente em criar a CPI. Corno disse muito bem o nobre companheiro, líder na época como
eu, ele estimulou a CPI, ao contrário do que se fez
agora, quando o Governo, o PFL e o PSDB pediram
para os Parlamentares retirarem as assinaturas. Justiça seja feita - e o Deputado Benito Gama, ex-Líder
do Governo e Presidente da CPI, pode contar isso -.
em nenhum momento, durante a CPI do impeachment do Collor, o Presidente Fernando Collor interviu para boicotar, para difiCUltar, para impedir o seu
funcionamento. E, em nenhum momento, o Sr. Itamar Franco impediu que a CPI funcionasse, e ela
funcionou.
Como diz o Senador Roberto, lá pelas tantas,
apareceu o Chefe da Casa. Civil envolvido, e o Presi·
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dente não teve qualquer dúvida: exigiu que ele repaz, Evandro Gueiros leite, Francisco Batista Torres
nunciasse à Casa Civil, vindo [lepor como simples
de Melo, Miguel Jerônymo Ferrante, Modesto Souza
cidadão, e, ao ser absolvido, vori6u ao seu cargo.
Barros Catvalhosa e o único ministro, o único membro do Governo, o Ministro da Administração, o Sr.
A minha mágoa é porque, quando fui ao PresiRomildo Canhim. Essa comissão tintia plenos podedente lembrar que faltava o terceiro pé da mesa res para entrar e investigar qualquer ministério, popois já tintia havido a CPI do Executivo, do Congresderes totais para investigar qualquer denúncia de
so; faltava, então, a CPI dos Corruptores, que nem
cotTUpÇão feita no Governo Itamar Franco. E 47 caenvolvia o seu Governo mas, sim, os fatos que visos foram levados adiante, e, nos três últimos dias
nham inclusive do Governo Itamar Franco - Sua Exdo seu mandato, o Sr. Itamar Franco entregou ao
celência não autorizou. E alguns Partanientares foPresidente Fernando Henrique Cardoso esses dosram ao gabinete do Presidente retirar as assinaturas
siês. No dia 19 de janeiro, dezoito dias depois de
que já haviam sido dadas. Mas conseguimos as aseleito Presidente, o Senhor Fernando Henrique Carsinaturas, e os Líderes do PFL e PSDB até agora
não indicaram os membros para a CPI.
doso, por decreto, extingue a comissão. Comissão
para investigar a conupção dentro do Governo; coO Sr. Antonio Carlos Valadares -V. Ex- me
missão composta de técnicos, com responsabilidapennite um aparte?
de, sem cargo no Governo, para fazer a investigaO SR. PEDRO SIMON- Pois não.
ção.
O Sr. Antonio Cartos Valadares - Senador
Fui ao Presidente e disse-lhe que alguém o tiPedro Simon, considero que a retirada das assinatunha orientado mal. "Corno é que Vossa Excelência
ras realmente foi uma atitude antidemocrática, mas a
vai extinguir uma comissão como essa? Por que exCPI ainda não tinha sido instalada, notadamente
Está claro que pode tirar os nomes do Hatinguir?
porque os partidos polfticos não indicaram seus repmar,
mas
coloque os seus, pessoas que tenham a
resentantes - não querendo dizer que não deveria
sua credibilidade. Vossa Excelência tem muito mais
ter sido instalada. V. Ex& entrou com um número leconhecimento que o Hamar tinha, indique os nogal de assinaturas; então, essa CPI deveria ter sido
mes." Até hoje não indicou e extinguiu a comissão
instalada e deveria estar funcionando nonnalmente.
especial para apurar corrupção no Governo.
Com respeito à CPI dos Bancos, a situação foi muito
Como Líder do Governo, na época, eu não
pior: o Senado Federal a aprovou, com um número
aceitei o Gabinete de Líder e nem nomeei os cargos.
legal de assinaturas e, em seguida, a CPI foi instalaComo participei da comissão do impeachment, fui
da com a designação de seus membros por todos os
forçado a aceitar a liderança, mas não aceitei ser mipartidos políticos, e o próprio Senado Federal, a
nistro, não queria coisa nenhuma para que não dismando do Governo, elegeu seu Presidente, o Senador Esperidião Amin. A CPI dos Bancos foi derrubasessem amanhã que eu tinha participado da cassação do Presidente e tinha levado vantagem no goda por motivos polfticos, porque não queriam que o
verno seguinte, como aconteceu em 1954 e em
Senado Federal se debruçasse sobre um problema
1964 com os que derrubaram o Dr. Getúlio, derrubagravíssillJO, que eram as fraudes acontecidas no
ram o Jango e depois adonaram-se do poder.
Banco Econõmico, no Banco Nacional etc. De modo
que, não só com referência à CPI a que V. Ex& sereUm dia, o Dr. Itamar me chama à Presidência
feriu - a CPI dos Corruptores -, mas com relação à
da República dizendo que precisava de um favor
CPI dos Bancos, foi tão mais grave ou, talvez, mais
meu, que tinha um sobrinho - filho de seu irmão
grave do que aconteceu anterionnente. Muito obrigamais velho, médico, por quem tem profunda dedicadoa V. Ex&.
ção, porque esse irmão o ajudou, por ser órfão de
O SR. PEDRO SIMON - Mas, digo, Sr. Presipai, a se fonnar - e queria que eu o nomeasse no
dente: a CPI funcionou nonnalmente. Fui além, Srs.
meu gabinete. Esse sobrinho morava com ele no PaSenadores. Fui ao Presidente da República e propus
lácio, vindo a falecer, quando o Presidente era ainda
a Sua Excelência a criação da Comissão Especial
o Sr. Itamar Franco. Eu disse ao Sr. Hamar que, por
da Corrupção na Administração Pública, composta
ser Presidente da República, poderia nomeá-lo para
por pessoas que o Presidente aceitou. Nós temos
qualquer lugar. Mas, disse-me que não queria nodiscursos, inclusive o meu no Palácio, dando por inimear porque era Presidente. Se era Presidente da
ciado os trabalhos da comissão. O. Cândido Mendes
República e não queria nomear, eu também não
de Almeida era membro da Comissão, como tamqueria. Disse-me que eu tinha o Gabinete de Líder, e
bém eram Daniel Quintela Brandão, Emerson Karespondi que não havia nomeado ninguém no meu
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gabinete. E o jovem sobrinho do Sr. Itamar morreu
sem ser nomeado. Esse era o Itamar Franco.
Tenho certeza de que o Líder Elcio Alvares,
quando prestou solidariedade ao Presidente Antonio
Carlos em seu pronunciamento, dizendo que S. Ex'
representava o Senado, não quis se referir à corrupção no Governo Itamar. Acredito que o Sr. Elcio Alvares vai falar à Casa, dizendo o que pensa do Governo Itamar. Como tenho certeza também de que o
querido Senador Beni Veras, que não falou, falará o
que pensa do Governo Itamar Franco. O Líder do
PFL, Sr. Hugo Napoleão, também aparteou o Sr. Antonio Car1os, dizendo que falava em nome do Senado nas críticas ao Senador Pedro Simon. Mas tenho
certeza de que S. Ex', Ministro das Comunicações
do Governo Itamar Franco, não endossou a crítica
de que havia corrupção no Governo Itamar Franco.
Tenho certeza que o mesmo ditão os nobres Senadores José Eduardo, Coutinho Jorge e até o Senhor
Fernando Henrique Cardoso, que foi Ministro de Ita-

mar.
O Sr. Elcio Alvares- Permite V. Ex' um aparte, nobre Senador Pedro Simon, com a permissão
do Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-0 tempo de V. Ex' já excede 15 minutos. Entretanto, V. Ex' tem mais três minutos para finalizar, se assim o desejar.
O SR. PEDRO SIMON - Tirando o aparte; setão três minutos depois do aparte?!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Depois do aparte!
O Sr. Elclo Alvares - Senador Pedro Simon,
quero fazer um registro, principalmente de um momento em que vivemos nesta Casa, quando fui seu
V~ce-Lfder. Era V. Ex' o Líder do ex-Presidente Itamar Franco e et.t fui seu V!ce-Líder.
O SR. PEDRO SIMON - Da maior dignidade e
da maior competência.
O Sr. Elcio Alvares - E não poderia, Senador
Pedro Simon, em nenhum momento, por ser o estilo
da minha vida, negar ao Presidente Itamar Franco a
minha solidariedade pessoal no aspecto da integridade do seu Governo. E desse pensamento tenho
certeza que o ex-Ministro Beni Veras, já que V. Ex'
também teve condição de citá-lo, participa Ao longo
dos instantes em que o Presidente Itamar Franco se
afastou do Governo, tenho dado a S. Ex" demonstrações permanentes de amizade pessoaL
O SR. PEDRO SIMON -Sou testemunha disso.
O Sr. Elclo Alvares - E diria mesmo, principalmente perante V. Ex' que me cobrou: tenho certeza
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absoluta que V. Ex' foi um dos responsáveis pela
minha condução ao catgo de Ministro de Estado da
Indústria e Comércio e de Turismo, pela nossa amizade e pela nossa admiração.
O SR. PEDRO SIMON - O que é uma honra
para mim!
O Sr. Elcio Alvares - Mas, Sr. Senador Pedro
Simon, e eu falei claro, da mesma maneira que emprestei com muita lealdade a minha solidariedade ao
Presidente Antonio Car1os Magalhães quando debatia a questão e fiz uma crítica a V. Ex'- e o Presidente Antonio Car1os deu a resposta em nome do
Presidente Fernando Henrique, já o excluindo no fax
que remeteu ao ex-Presidente Itamar, do qual tive o
conhecimento na integra-. quero reiterar aqui neste
plenário, por uma questão de verticalidade de vida
pública, que tenho pelo ex-Presidente Itamar Franco
respeito e admiração. Não poderia deixar de dizerlhe isso, justamente neste momento em que inscrevo o meu aparte no seu discurso para man::ar uma
posição, que, com certeza, faz jus à vida pública do
ex-Presidente da República. Portanto, afirmo, de
maneira sincera e aberta, que a amizade de V. Ex" é
primorosa, em termos de relacionamento com o Presidente Itamar Franco, mas também, em compensação, não abrimos mão desse respeito, que é reiterado permanentemente, inclusive muitas vezes diante
de V. Ex", pois não apagamos, de maneira alguma,
aquilo que representa o fundamento da nossa vida.
Falei em nome do Senador Beni Veras porque S.
Ex' foi Ministro comigo, dividimos momentos de muita importância no Governo Itamar Franco, e sobre
esse assunto até havíamos conversado a respeito.
Tenho certeza absoluta que esse é o pensamento
do Senador Beni V eras.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex';
não tinha nenhuma dúvida nesse sentido, nem por
parte de V. Ex" nem dos demais Senadores. O Presidente Antonio Car1os, em sua resposta ao ex-Presidente Itamar, afirmou que lamenta, mas o Senhor
Fernando Henrique não concorda com sua opinião.
Tenho em minhas mãos o referido fax que, em certo
trecho, diz assim: • ...infelizmente não compartilhado
ou endossado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, de quem divirjo". Quer dizer, segundo o
nosso Presidente, o Senhor Fernando He..,rique cardoso não concorda com a opinião de que o Governo
Itamar Franco seja corrupto.
·
O Sr. Elcio Alvares- A própria ressalva foi feita pelo Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PEDRO SIMON - Só que eu entendo
que o Sr. Antonio càr1os Magalhães, como Presi-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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dente do Congresso, falou em nome do Congresso;
mas o Senhor Fernando Henrique Cardoso tem uma
amizade pessoal com o Sr. Itamar Franco, tem boca
para falar, pode falar•••
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V.
tem mais um rr1nuto para ler o meu fax na íntegra.
O SR. PEDRO SIMON -Mas assim V. ~ vai
ficar sem discurso. Vou deixá-lo ler o seu fax; não
vou tirar o seu discurso.
Entendo que o próprio Senhor Fernando Henrique deve falar e não deve fazê-lo através do seu Uder, que é V. Ex&. Ainda se fora, o Uder do Governo
na Câmara é o Deputado Luís Eduardo; fazê-lo através do Sr. Antonio Carlos Magalhães é até intromissão, porque S. ~ é Presidente de um outro Poder.
Creio que o Presidente vai falar.
Agora, Sr. Presidente, vou mencionar um fato
estranho que a imprensa toda comentou: O Presidente Fernando Henrique passou o fim de semana
na Bahia e a bandeira fiCOu hasteada no Palácio da
Alvorada. Em qualquer outro pafs, todos sabem, estando hasteada a bandeira, o Presidente está pre-

exa

sente.
A bandeira estava no Alvorada e o Presidente
estava na Bahia. Causou estranheza porque justamente quando houve o pronunciamento do Sr. Antonio Carlos chamando o Senhor Itamar Franco de
corrupto, o Senhor Fernando Henrique foi à Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Permita-me interromper V. ~. porque agora o
seu tempo se esgotou totalmente.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço, Sr. Presidente.
Só quero dizer que, como
não estava
em plenário, estava mais tranqüilo pensando que tinha mais tempo.
Gostaria ainda de ·esclarecer que, ontem, fiZ
com o Presidente Antonio Carlos a mesma gentileza
que S. ex- fez comigo. Quando o Presidente falou,
na semana passada, a sua assessoria telefonou
para o meu gabinete dizendo que S. Ex& iria falar.
Ontem, a minha assessoria telefonou para a assessoria do Presidente dizendo que eu seria o primeiro
orador a falar depois da homenagem à Maçonaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

v. exa

Dumnte o discurso do Sr. Pedro Si-

mon, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Cartos Magalhães,
Presidente.
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O SR. SEBAS11ÃO ROCHA -Sr. Presidente, gostaria que V. Ex& me inscrevesse depois para urna comunicação inadiável.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, também gostaria que V. Ex& me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Após a Ordem do Dia, V. Exls serão atendidos.
SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.534-6,
adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de Cargos de Direção e Funções Gratificadas das
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Centros Fedetais de Educação Tecnológica e dá outras

o

providências".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4R e Sl' do arl 22 da Resolução n2
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL
José Alves
Carlos Patrocínio

Joel de Hollanda
Hugo Napoleão

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSD3

José Roberto Arruda

Artur da Távola

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campelo

Regina Assumpção

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Cláudio Cajado
Paes Landim

Betinho Rosado

José Mendonça Bezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Maurício Requião
Saraiva Felipe

UdiaQuinan
Elcione Barbalho
PSDB

Oswaldo Solar

Roberto Santos
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Bloco (PTJPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado

PTB
Osvaldo Biolchi
Paulo Cordeiro
De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para' recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MaQãlhãesT
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.537-39,
adotada em 1O de junho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, 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§ 1 2 do art. 22 da Lei nl! 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes

PFL
José Agripino
JoséBianco

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

GersonCamata
Cartos Bezerra
PSDB

Lúcio Alcântara

Beni Veras

Antônio Ueno

Luiz Moreira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Edinho Bez
Pedro !rujo

Pedro Novais
Sílvio Pessoa
PSDB

Basilio Villani

Feu Rosa
Bloco (PTIPDTIPC do B)

Neiva Moreira

PSB
Sérgio Guerra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Sel'!hor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1..538-41,
adotada em 10 de junr:- ..;., -~-- '"u~licada no dia
11 do mesmo més c
:,.lÕe sobre a Nota
do Tesouro Naciom,: ·· ...• e sua utilização para
aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização - PND, instituído pela Lei n2 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 n 2
8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2 2
e 32 da Lei n2 8.249/91".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a materia:

Titulares

rm.dares

Arolde de Oliveira

Suplentes

PFL
Joel de Hollanda
Freitas Neto

Suplentes

PFL
Paudemey Avelino

Senadores

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sérgio Machado

José Alves
Jonas Pinheiro
PMDB

RamezTebet
Fernando Bezerra

Ney Suassuna
Mauro Miranda

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

~~~~~~~
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PSDB
Teotonio Vilela Füho

Geraldo Melo

SENADORES

Trtulares

Suplentes

PFL

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBJPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Valmir Campelo

Vilson Kleinübing
José Agripino

Francelina Pereira
Edison Lobão
PMDB

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PFL
Augusto Vrveiros
Abelardo Lupion

Ciro Nogueira
Jaime Fernandes

PSDB
Beni Veras

Geraldo Melo

Bloco Opos1ç;i~ .::·.,.- -=• c-.-:-.. ?SBIPPS)
José Eduardo Outra

Ricardo Rique
Wilson Cignachi
PSDB

Leônidas Cristina

Neiva Moreira

José Machado
PL

Valdemar Costa Neto

Epitácio Cafeteira

Luiz Buaiz

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Titulares

Suplentes

PFL
Manoel Castro
Osmir Uma

Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Artonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.539-32, adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no <fa 11 do
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a ~o
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências'.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Átila Uns
João Mellão Neto

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lino
' • .::~ir Micheletto

~:.::=f:i::;a

João Almeida
Sim?'? !:'"'""''

-·~

i ;n ..v ue castro

Wilson Campos

Bloco (PTIPDTIPC do B)

Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Danilo de Castro

Bloco (PTIPDTIPC do B)

Sebastião Rocha
PPB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Hennes Parcianello
José Chaves

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Neiva Moreira

José Machado

PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) .
- o Senhor Presidente da Repúbr!Ca enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1..540-25, adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no cfa 11 do
mesmo mês e ano, que '<fiSpéie sobre medidas co~le
mentares ao Plano Real e dá outras providências'.
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução na
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
RomeroJucá

Francelina Pereira
Hugo Napoleão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB
Jefferson Péres

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória rt21.541-25, ado-lada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao§ 3!1 do art.
52 da Lei rt2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que eispõe sobre a amortização, juros outros encargos decorrertes da extinção ou dissolução de entidades da Adrrinistração f'ública Federal, e dá outras previdências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, f1ca assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

e

SENADORES
SUplentes
PFL

Titulares

Bello Parga
Jo-el de Hollanda

José Alves
Freitas Neto

PMDB

PTB
Valmir Campelo

Emília Fernandes

DEPUTADOS
Suplentes

Tdulares

PFL
Francisco Horta
Luiz Braga
Betinho Rosado
Coraúci Sobrinho
Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Luís Roberto Ponte
Sílvio Pessoa

Jurandyr Paixão
Adelson Salvador
PSDB

José Aníbal

PSDB
Geraldo Melo

BeniVeras

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

José Machado
PMN

Basco França
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no-Congresso Nacional

Sebastião Rocha
PPB
Leornar Quintanilha

DEPUTADOS
SUplentes

Titulares

Arnaldo Madeira
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Neiva Moreira

Gerson Carnata
Carlos Bezerr

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Aracely de Paula
Antônio Ueno

OsmirUrna
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Antônio do VaRe
CésarNeuto de Conto

Djalrna de Almeida
Juranclyr Paixão
PSDB

Roberto Brant

Luiz Carlos Hauly
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Neiva Moreira

José Machado
PV

Fernando Gabeira
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De acordo com a ResoiiJÇáo nR 1, de 1989-CN,
~ndário para a trami-

fica estabelecido o seguinte
tação da matéria:

Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
AtB 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Senhor Presidente da RepúbrK:a enviou ao Con-

-o

gresso Nacional a Medida Provisória 11'1.542-23, ado1ada em 10 de junho de 1997 e pubrK:ada no dia 11 do
mesmo mês e ano, 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. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fJCa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Edison Lobão
Freitas Neto

Joel de Hollanda
Bello Parga

PMDB
GersonCamata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
NaborJúnior

PSDB
José Roberto Arruda

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

PPB

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista etnitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
da em 10 de junho de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção
e AssessoramenlO Superiores e de Funções Gmtilicadas existenteS nos órgãos da Adminis1Iação Pública Federal direta, autãrquica e fundacional. e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
2
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Emnia Fernandes

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Saulo Queiroz
Raul Belém
José Santana VasconcellosMauro Fecury
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
EdinhoBez
Mauro Lopes

Barbosa Neto
Valdir Colatto

Edison Lobão
Freitas Neto

AãvioAms

Bello Parga
José Agripino
PMDB

Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Gerson carnata
Carlos Bezerra
PSDB

José Roberto Arruda

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPOTJPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

PSDB
Luiz Fernando

SuplenteS
PFL

PTB
Valmir Campelo

no Congresso Nacional

- O Senhor Presidente da Rep(iJiica enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.543-23, ado1a-

Teotonio Vilela Filho

Sebastião Rocha

Fausto Martello

Pedro Correa

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

José Machado

Neiva Moreira

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Roberto Fontes
Leur Lomanto

Adauto Pereira
Lael Varella

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Saraiva Felipe
Regina Uno
João Magalhães
Edison Andrino
PSDB
Adelson Ribeiro

José Machado

PTB.
Philemon Rodrigues
José Borba
De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 1G-7-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.546-20, adolada em 10 de junho de 1997 e pubi"JCada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as contribuições
para os Progmmas de Integração Social e de Formação
do Patlimônio do Servidor Público- PIS/PASEP, e dá
oubas providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 22 da Resolução n"
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Bello Parga
Júlio Campos

José Agripino
Vilson Kleinübing
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Jefferson Péres

Gerson Camata
Carlos Bezerra

BeniVeras

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Emma Fernandes

Regina Assumpção

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Odmo Balbinotti

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Neiva Moreira

PSDB

PFL
lael Varella
José Rocha

Antônio Joaquim Araújo
Célia Mendes
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Olavo Calheiros
Maria Elvira

Dan:ísio Perondi
Nair Xavier Lobo
PSDB

Luiz Piauhylino

Marconi Perillo

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado
PSB

Sérgio Guerra

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 1G-7-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.54741, adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação ele Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de
Desefllllll n'lo de Atividade ele Proteção ao Võo, e dá ou-

tras providências••
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5" do art. 22 da Resolução n°
1189-CN, fica assim tonstitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Titulares

Suplentes

PFL
José Alves
Edison Lobão

Guilhenne Palmeira
RomeroJucá
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ças, controle, on;ameuto e planejamento, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4R e 5" do art. 2R da Resolução n2
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB
JáderBarbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezena
PSDB
Lúdio Coelho

Beni Veras

SENADORES

Titulares

Suplentes

PFL
João Rocha
Hugo Napoleão

Joel de Hollanda
José Alves
PMDB

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBJPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PPB
Epitacio Cafeteira

PSDB

leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

1:>FL
Aroldo Cedraz
Antônio dos Santos

Maurício Najar
José Carlos Coutinho

Beni Veras

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBJPPS)
José Eduardo Outra

Colbert Martins
Sandro Mabel
PSDB

João leão

Oswaldo Soler

Valmir Campelo

José Machado
PL

Valdemar Costa Neto
luiz Buaiz
De acordo com a Resolução n!1! 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
.
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação ela Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 1G-7-97- prazo no Congresso Nacional
SR. PRESilENlC {Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 11'1.548-32, adolada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade - GDP das atividades de finan-

o

EmRia Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

fEL
Rubem Medina
Euler Ribeiro

Bloco (PTIPDTIPC do 8)
Neiva Moreira

Sebastião Rocha
PTB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Zaire Rezende
Paulo lustosa

Gerson Camata
Carlos Bezena

JáderBarbalho
Nabor Júnior

Maurício Najar
Ademir Cunha

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Roberto Valadão
TetéBezena

lufs Roberto Ponte
Oscar Andrade

PSDB
Arthur V"U"Qillo

Jovair Arantes
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Neiva Moreira

José Machado
PPS

Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação ela matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão MISta
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final ela Comissão Mista
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Até 1D-7-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da Repúbf~ea enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n21.550-40, adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4g_e 52 do art. 22 da Resolução n"
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
TitUlares

Suplentes
PFL

Guilhenne Palmeira
Freitas Neto

Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

JUNHO DE 1997

Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 1D-7-97- prazo no Congresso Nacional
·o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.551-23,
adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante - AFf{MM e ao Fundo da Marinha
Mercante - FMM, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 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
Suplentes

Titulares

PSDB
BeniVeras

Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Augusto Viveiros
Francisco Rodrigues

Arolde de Oliveira
Júlio César

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Pinheiro Landim
José Luiz Clerot

José Machado
PMN

Bosco França
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Carlos Wilson

Beni Veras

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Emília Fernandes

Regina Assumpção
DEPUTADOS

SuplenteS

Titulares

PFL

Alexandre Santos
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Neiva Moreira

PMDB

José Priante
De Velasco
PSDB

Sílvio Torres

Edison Lobão
João Rocha

RomeroJucá
Hugo Napoleão

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PFL

Abelardo Lupion
Jaime Martins

Raul Belém
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Alberto Goldman
Oscar Andrade

Paulo Lustosa
Antônio Brasil
PSDB

Paulo Feijó

Feu Rosa
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m

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n 2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Çomissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso NacionalO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.553-16,
adotada em 10 de junho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, 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 indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89·CN, f1ca assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Romero Jucá
Vilson Kleinübing

Waldeck Omelas
Joel de Hollanda
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José lgnácio Ferreira
José Eduardo Outra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Oscar Goldoni
Roberto Paulino

Antônio do Valle
Aníbal Gomes

PSDB

Yeda Crusius

luiz carlos Hauly

Bloco (PT/POTIPC do 8)
José Machado

Neiva Moreira

PPB
QuiDs~rtoo

D~uS~ra~

De acordo com a Resolução n"1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ~ 1.555-1~,
adotada em 10 de junho de 1997 e publiCada no d1a
11 do mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 106.000.000,00, para os fins
que especifica".
.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e 52 do art. .2" da Resolução n"
1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha
leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Titulares

Edison lobão
Waldeck Omelas

Saulo Queiroz
limaNetto

Inocêncio Oliveira
SameyFilho

Odacir Soares
RomeroJucá
PMDB

JaderBarbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
cartas Bezerra
PSDB

Suplentes
PFL

Suplente8
PFL

PPB
Epitácio Cafeteira

e

'íT

Beni V eras

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS}
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

., ·-
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PTB
Emília Fernandes

Regina Assumpção

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
João Carlos Bacelar
Benedito de Lira

José S. de Vasconcellos
Mauro Fecury

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Paulo Ritzel
Mainardi

PSDB
Carlos Wilson

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PPB
Epitácio Cafeteira

Paulo Lustosalvo
Udson Bandeira
PSDB
Fernando Torres

João leão

Bloco (PTJPDTJPC do B)
Neiva Moreira

Chico da Princesa
Fernando Gonçalves
De acordo com a Resolução n'l1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão M~
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista·
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.556-11,
adotada em 1O de junho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença
do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Bello Parga
Francelina Pereira

João Rocha
José Alves

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
-pFL

Inocêncio Oliveira
Manoel Castro

José Machado

PTB

Sebastião Rocha

Antônio dos Santos
Saulo Queiroz

Bloco (PMDBIPSDJPSL)
EdinhoBez
Gonzaga Mota

Ricardo Rique
Paulo Ritzel
PSDB

José Aníbal

João Faustino
Bloco (PTJPDTIPC do 8)

Neiva Moreira

José Machado
PSB

Sérgio Guerra
Alexandre Cardoso
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiC8. estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
_ _
_
Dia 12-6-97- designação da ComiSSao M1sta
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória _n2 1.55~,
adotada em 1O de junho de 1997 e publicada no d1a
11 do mesmo mês e ano, que "altera a redação dos
arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n2 9.082, de 25 de j~lh~
de 1995, dos arts. 34, 35 e§ 42 do art. 53 da Le1 n9293 de 15 de julho de 1996, que dispõem, respecti~e. sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n2
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a; matéria:
SENADORES
TitUlares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
RomeroJucá

Waldeck Omelas
Jonas Pinheiro
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Regina Assumpção

Emma Fernandes

DEPUTADOS
TitUlares

Suplentes
PFL

lberê Ferreira
Francisco Horta

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Pedro Novais
Armando Abnio
Arnaldo Madeira

Roberto Valadão
Saraiva Felipe
PSDB
Veda Crusius

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado
PL

Valdemar Costa Neto
Luiz Buaiz
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-6-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-6-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-6-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
'Até 25-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-7-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador .Ronaldo Cunha Lima
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 403, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 336, alínea b, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Ofício S n2 40,
de 1997, que solicita autorização do Senado Federal
para que o Governo do Estado do Espírito Santo,
possa refinanciar a Dívida Mobiliária do Estado, as
operações de ARO e os empréstimos contraídos
junto à Caixa Económica Federal, inclusive os concedidos com amparo nos Votos CMN n2 162 e
175195, 122/96, 1 e 9/97 e suas alterações, na conformidade do Protocolo de Acordo firmado com o
Governo Federal, dentro do Programa de apoio à
Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- El-

cio Alvares - José lgnácio Ferreira - Nabor Júnior- José Eduardo Outra - i!';dis '~'""' Lobão.
O SR. PRES:o.:-.. . ..
_;,:!'"' :..;arJos Magalhães)
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerime,.t~ -· .-, ' erá !!do pelo Sr.

112 Secretário.,

S~,~·~....

--

·, :._:;na..

É lido o s..,,;.. ·>,
REQUERIMENTO N2 404, DE 1997
Requeremos urgência, nos tennos do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para o Ofício "S" 41,
de 1997, do Senhor Governador do Estado de Sergipe, encaminhando ao Senado Federal pedido de autorização para contratar operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento EconõmicO e
Social - BNDES, no valor de R$11.535.200,00, cujos recursos serão utilizados como contrapartida de
recursos no âmbito do convênio de financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB
para o Programa de Ação para o Desenvolvimento
Turístico do Nordeste do Brasil- PRODETUR.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997. -

José Eduardo Outra - Edison Lobão - Nabor Júnior- José lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

----
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 405, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n11 73197 que autoriza o Estado de São
Paulo~ emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeira do Tesouro do Estado de São Paulo LFPT, destinando-se os recursos ao giro da divida
mobiliária do Estado, vencfvel em junho de 1997.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- Elclo Alvares - José Eduardo Outra - Nabor Júnior
-José lgnáclo Ferreira- Edlson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
. As Srls e os Srs. Senadores que o aprovam
que1ram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 406, DE 1997
Requeremos urgência, nos termos do art. 336
alfnea b, do Regimento Interno, para a Me~
n2 7~, de 1997 (nR 293197, na origem), do Senhor
Presidente da República, solicitando autorização do
Senado Federal para contratar operação de crédito
externo
no
valor
correspondente
a
até
US$275,000,000.00, entre a República Federativa
do Brasil e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, destinada a financiar parcialmente o
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias

(BR-381)- ~ Etapa.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- Edlson Lobão- Nabor Júnior- Jol6lgnáclo Femtlra.
o SR. PRESI>ENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
. As Srls e os Srs. Senadores que o aprovam
queuam pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
que as matérias a que se referem esses requerimentos, que foram aprovados, serão examinados logo
após a Ordem do Dia, evitando-se, assim, a convocação de uma sessão.
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O SR. EPITAClO CAFETEIRA - Peço a palavra pela ordem, Sr. PI'Ê!Sidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-É sobre matéria da Ordem do Dia?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - É sobre a
questão dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Exl' a palavra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Há um requerimento na mesa, com 47 assinaturas dos Srs. Senadores, sobre o Projeto de Resolução nR 42.
Queria solicitar a V. ExB que o colocasse também em votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento refere-se a quê, Senador?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Refere-se à
reorganização do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-É o que aumenta o quadro dos gabinetes?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Aumenta em
uma parte e diminl!i em outra, é uma reestruturação
e já foi aprovada pela Mesa. Foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovada pela Mesa no dia 23 de abril. Portanto, já se passaram mais de 30 dias da sua aprovação e ainda
existe um requerimento de 47 Srs. Senadores pedindo que a matéria seja inclufda em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" será atendido, embora eu, pessoalmente,
não ache bom para o Senado a criação de novos
cargos para gabinetes de Senadores nesta oportunidade. Acho que vai ser um desgaste para a instituição, mas eu terei que cumprir a decisão dos Srs. Senadores. Se, realmente, esse é o interesse do Senado, eu votarei, lamentando, entretanto, que isso
ocorra, se o requerimento for aprovado, porque já fui
voto vencido na Mesa, em relação a esse assunto.
Acho que não deveríamos votar nesta oportunidade. Entretanto, terei que cumprir a vontade do Se-

nado.
OSR.EPITACI0~-Agradeçoa V.

Ex".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bemaldo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de 1995, do Se-
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nado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências,
tendo
·
Pareceres proferidos em Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão
de Assuntos Econõmicos. O primeiro pronunciamento favorável aos Projetas de Resolução nl!s 41 e 43,
de 1997; o segundo pronunciamento, ratificando parecer anterior, favorável à emenda n2 1 de Plenário,
oferecida ao Projeto n2 41.
O Sr. Relator, ao ser chamado a se pronunciar
sobre a Emenda n2 1, manifestou-se também favoravelmente, tendo encaminhado à Mesa, na ocasião,
parecer concluindo pela apresentação de emendas
em relação ac Projeto de Resolução n2 43, que se
encontra distribufdo aos Srs. Senadores.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia 1O do corrente.
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo
da Emenda n21, em turno único.
O Sr. Relator, ao ser chamado a se pronunciar
sobre a Emenda n2 1, manifestou-se favoravelmente
a ela, tendo encaminhado à Mesa, à ocasião, parecer concluindo também pela apresentação de emendas de redação ao Projeto de Resolução n2 43, que
se encontra distribufdo aos Senhores Senadores.
(Pausa.)

É a seguinte a minuta do parecer encaminhado à Mesa pelo Sr. Relator:
PARECER N2 , DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econ6mlcos, em Plenário, sobre os Projetos de
Resolução nR 41 e nR 43, de 1997, que
• Ac:rescentll dispositivo l Resoluçio nR
69, de 1995, do Seriado Fedenll, que diapõe sobre . . operações de cnSdito interno e externo dos Estados, do m.trlto Federal e dos Municrplos e de suas respec
tlvas autarquias, Inclusive con•=essio de
garantias, seus limites e condições de

autorização•.
Relator: Senador Esperidlio Amin

1- Relatório
Os Projetas de Resolução do Senado Federal
n2 41 e n2 43, de 1997, dizem respeito a alterações
na Resolução n2 69, de 1995. A tramitação em con-
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junto destes Projetas justifica-se plenamente na medida que, ambos, inovam ao criarem instrumentos e
procedimentos, que visam a garantir que as operações
de crédito realizadas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios não prejudiquem os cofres púbfiCOS, nem
fujam do controle do legislativo e da sociedade.
2. O Projeto de Resolução n2 41, de 1997, propõe que seja acrescentada a Resolução n2 69, de
1995, do Senado Federal, dispositivo que regulamente a fonna como será feita a colocação de títulos
públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a fim de garantir que sejam atingidos os
princípios constitucionais consagrados no artigo 37
da CF, quais sejam os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade na gestão da
Administração Pública.
3. Tendo em vista a necessidade de se evitar
que a colocação de títulos púbfiCOS pelos diversos
entes da Federação possa dar-se de fonna não
transparente, privilegiando algumas instituições financeiras com prejuízo ao erário público, o presente
Projeto de Resolução prevê que os títulos de emissão do Tesouro dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal serão lançados ofertados publicamente ou terão iniciada sua colocacão exclusivamente por meio de leilões púb!<;.:: ·'. :; .as:arte, caracteriza-se evidentemente a preocupação de que na
colocação de títt:!.;,s r:ubEccs seja obtida a maior
competitividade ~<Jssível visando não só garantir
maior retomo aos tesouros públicos, bem como que
todo o processo dê-se de forma transparente para
toda a sociedade.
4. Tal Projeto de Resolução vale-se do instrumento dos editais para garantir que todas as instituições autorizadas a operar no mercado financeiro venham a ter a possibilidade de participar da colocação dos títulos públicos. Isto reforça o caráter competitivo que deseja-se imprimir, sendo que necessariamente a seteção de propostas será baseada no
critério de maior preço para o Tesouro Público. Com
isto, garantir-se-é o maior retomo, em termos de rentabilidade, para os diversos governos.
5. Os referidos editais deverão conter necessariamente os juros, a correção monetária ou cambial,
quando a urna delas sujeito o título, os prazos e as
formas de pagamento dos juros, das amortizações e
dos resgates, assim como os limites máximos de
desconto, quando os títulos forem emitidos pelo cri-tério de \'alor de face de resgate. Desta forma, buscar-se-á evitar que as condições financeiras dos títulos fiquem sujeitas a discricionariedade absoluta do
Administrador Público, o que poderia ensejar prejuí-
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zos para o Estado, ao mesmo tempo em que seriam
criadas as condições para que pudessem ocorrer algum tipo de privilegiamento.
6. Cabe destacar que o Projeto de Resolução
n2 41 cria também um sistema centralizado de liquidação e custódia mantido pelo Banco Central do
Brasil, por intermédio do qual serão ainda creditados
os resgates do principal e os rendimentos. Assim,
fortalece-se a institucionalização do mercado destes
tftulos, garantindo maior operacionalidade e transpa.
rência nas diversas negociações.
7. Ressalte-se, por último, que a Emenda de
Plenário n2 1, apresentada ao Projeto de Resolução
n2 41, acrescenta dispositivo enriquecedor ao Projeto em comento, em que determina ao Banco Central
do Brasil que encaminhe, trimestralmente, ao Senado Federal, especificamente à Comissão de Assuntos Econômicos, relatório descritivo das operações
registradas no sistema centralizado de liquidação e
custódia responsável pelo registro dos títulos dos
Tesouros dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
8. Note-se a importância deste instrumento a
ser inserido na Resolução n2 69, de 1995, pelo fato
de que, com isto, passa a ter esta Casa Legislativa
acesso tempestivo às operações de crédito realizadas pelos diversos entes que compõem a Federação. Assim, a missão indelegável de acompanhamento das operações de crédito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, passa a dispor de
instrumento hábil, a fim de garantir a todos os Senadores, que as disposições firmadas nesta Casa não
sejam violadas no momento da execução.
9. O Projeto de Resolução n2 43 do Senado
Federal, de 1997, por sua vez, dispõe sobre alteração na Resolução n2 69, de 1995, vindo a incluir a
obrigatoriedade de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestem contas, trimestralmente,
sobre a aplicação proveniente das operações de crédito. Caberia ao Banco Central do Brasil a compilação destas informações. Isto ocorreria sem prejuízo
da função fiscalizadora dos Tribunais de Contas a
que estão subordinados os referidos entes federados.
10. Tal projeto,.de resolução poderia vir a conter vícios de inconstitucionalidade na medida que o
nosso Direito Constitucional consagra que compete
ao Poder Legislativo, por meio dos seus órgãos de
controle, a missão de receber a prestação de contas
dos diversos órgãos do Poder Executivo. Além do
mais, alegou-se que poderia também ocorrer uma invasão do princípio de reserva legal do Presidente da

República. na medida que se estaria alterando, por
Resolução do Senado Federal, a estruturara de atribuições de um órgão do Poder Executivo.
11. Uma forma de se sanar as aludidas inconstitucionalidade seria alterar o texto do Projeto de Resolução para a seguinte redação:
"Art. 20. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias informarão trimestralmente ao Banco Central do Brasil sobre a
aplicação dos recursos provenientes das operações
de crédito externo e interno, sem prejuízo da função
fiscalizadora dos Tribunais de Contas a que estão jurisdicionados os tomadores das referidas operações
de credito."
12. Destarte, a alteração redacional, além de
manter o espírito do projeto de resolução, qual seja
o de permitir que o Governo Federal tenha efetivo
acompanhamento das operações de crédito autorizadas, não invade a competência privativa dos órgã•
os de contas de ~eberem as prestações de contaS.
É o relatório.

li-Voto
A presente proposta visa a dar maior efetividade a competência privativa do Senado Federal, conforme dispõe o art. 52, inciso VIl e IX. da Constituição Federal, tendo completo amparo regimental e legal.
2. Do ponto de vista do conteúdo, servirá para
evitar uma série de impropriedades que estão sendo
apuradas na CPI dos Precatórios, garantindo simultaneamente maior transparência para a sociedade e
economia ao setor público.
3. Assim, conclufmos o nosso voto pela aprovação integral do Projeto de Resolução n2 41, de
1997, bem como da Emenda n2 1 apresentada em
Plenário. Concluímos, também, pela aprovação do
Projeto de Resolução n2 43, com a alteração redacional proposta
Sala da Comissão, 11 de junho de 1997. - Presidente, - Relator.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para encaminhar a votação?
O SR. JOSÉ SERRA - É uma preliminar sobre a

votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V.
quer a palavra para uma questão de ordem

ex-

sobre o projeto?
O SR. JOSÉ SERRA - Sim, é uma questão de
ordem sobre o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. ex- a palavra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Espero que o Senador Bernardo Cabral esteja me ouvindo ou a caminho do plenário, porque gostaria de fazer uma consideração a S.Ex-, aliás, compartilhada
pelo conjunto dos integrantes da Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal.
Temos seguido como critério, Sr. Presidente,
que nenhum projeto venha a' plenário sem passar
pela Comissão.
No caso deste projeto, especificamente, ele
está vindo ao plenário com a assinatura de urgência
dos Líderes, sem ter passado antes pela Comissão,
e ele propõe uma alteração da Resolução n2 69.'"Nãoentro, por ora, no mérito. N? entanto, já deram entrada, na Comissão, numerosos projetos que alteram a
Resolução n2 69 e outras resoluções sobre endividamento.
Por consenso na Comissão, nós não demos
seqüência a esses projetos. Por quê? Porque tivemos a idéia de consolidá-los, promovendo uma mudança mais ampla na Resolução n2 69, e de aguardar, no caso de Estados e Municípios, as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Penitencio-me, Sr. Presidente, por não ter esclarecido oportunamente ao Senador Bernardo Cabral esse consenso, essa diretriz que a Comissão
terminou assumindo e que, aliás, como me observa
o Senador Eduardo Suplicy, é uma homenagem à
CPI, que o próprio Senador Bernardo Cabral preside
e também à racionalidade dos trabalhos. A Resolução n2 69 precisa ser amplamente reformada e dificilmente vamos fazer isso com eficâcia consertando
apenas uma ou outra parte.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer um
apelo aos Lideres e ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Bernardo
Cabral, para que a urgência fosse retirada e o projeto pudesse voltar à Comissão. Eu queria fazer este
apelo.
Se oportunamente tivesse esclarecido o Senador Bernardo Cabral, tenho certeza de que ele teria
estado de acordo. FIZ um apelo a S. ex-, disse que
concordaria se o fizesse em plenário.
Com relação ao conteúdo, se fôssemos votar a
matéria, teríamos emendas a apresentar. Por exemplo, o projeto estabelece que o edital de leilão determine a publicação antecipada da taxa de desconto
máxima prevista para a venda final de títulos. Ora,
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se for publicada a taxa de desconto máxima antecipadamente, ela não será máxima; ela será mínima e
pnlticamente eliminará toda possibilidade de negociação. Essa é uma deficiência técnica que, evidentamente, poderia ser corrigida por emenda.
Outra questão é se devemos mandar para o
sistema Selic todos os trtulos estaduais e municipais,
ameaçando romper a l:nidade da política monetária
federal.

Mas essas questões de conteúdo mostram a
importância de uma reflexão maior a respeito do projeto. Apelo, portanto, ao Senador Cabral e aos Líderes, para que este projeto possa voltar à Comissão
de Assuntos Ecot IÕ!TiCOS, para lá ser exarrinado.
O SR. PRESDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Estando na situação em que se encontra, sem que
os Líderes se manifestem, não posso extinguir a urgência. Agora, no momento em que os Líderes solicitem a extinção da urgência, tudo será possível, inclusive o reexame da Comissão.
O SR. JOSÉ SERRA - Eu pediria ao Líder Elcio Alvares, que se encontra à esquerda do plenário,
que se pronunciasse.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Elcio Alvares, Senador Nabor Junior, Senador Edison Lobão, Senador José Eduardo Outra, Senador Jefferson Péres, que são os Líderes, solicito a
V.
que se pronunciem sobre este assunto.

ex-s

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC) -Sr. Presidente, a Liderança do PMDB concorda com as
ponderações do Senador José Serra para que seja
suspensa a urgência que foi soliéitada para esta matéria, a fim de que ela possa ser encaminhada para
audiência da Comissão de Assuntos Econõmicos.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bkx:a/PT-5E) Sr. Presidente, a Liderança do Bloco concorda com
a extinção da urgência.
O SR. JOSÉ SERRA- Senador Elcio Alvares,
eu ponderava a respeito do que jâ conversamos. V.
Ex- conversou com o Senador Bernardo Cabral, a
respeito da retirada da urgência Faço um apelo para
que a matéria volte à Comissão. Conversei e fiz este
apelo ao Senador Cabral e aos Líderes.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, eminentes colegas, evidentemente, a Liderança do Governo reflete o sentimento dos Líderes partidários. No caso em espécie, por uma tradição que
já se tomou fato permanente nas Lideranças, só damos urgência quando ele passa por uma comissão,

-

--~~

.

JUNHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

466

no mínimo. Essa tem sido uma regra acolhida aqui
sem contestação.
Logicamente, como Líder do Govemo, eu teria
de acompanhar o pensamento dos Líderes. E como
os Líderes estão de acordo e acho que vamos manter uma regra altamente salutar para esta Casa, estou inteiramente favorável ao retomo da matéria à
Comissão, mesmo porque já tomei conhecimento de
que o Senador Bernardo Cabral, num gesto que o
enobrece perante seus Pares, acordou inteiramente
com essa solução.
O SR. EOISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL obviamente gostaria de ter consultado
o Senador Bernardo Cabral. Mas aceitamos a palavra do Senador José Serra. Segundo nos informa S.
ExA, o Senador Bernardo Cabral está plenamente de
acordo. O PFL, por sua Uderança. nada tem a opor
à retirada do projeto.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr.
Presidente, o Senador Bernardo Cabral está ausente. Não gostaria de tomar nenhuma decisão na ausência de S. ExA. Entretanto, não posso deixar de
aceitar a afirmativa do Senador José Serra de que
tem a anuência do Senador Bernardo Cabral.
Sendo assim, o PSDB retira também a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Tendo o Senador Bernardo Cabral concordado e
os Líderes retirado a urgência, conforme salientou o
Senador José Serra, será lido pelo Sr. 1!! Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Lima, o requerimento com
esta finalidade que se encontra sobre a mesa.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 407, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento
Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para os Projetas de Resolução nºs 41 e 43, de
1997.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997. - Nabor Júnior - Edison Lobão - José lgnáclo Ferreira - Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, outro requerimento que será
lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO H!! 408, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o art.
279, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação dos Projetas de Resolução n% 41
e 43, de 1997, a fim de que sejam encaminhados ao
reexame da Comissão de Assuntos Económicos.
Sala das SessÕEis, 12 de junho de 1997.- Senador José Serra
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Diante das justificativas feitas anteriormente pelo
Senador José Sena, está em votação o requerimen-

to.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Retiram-se, assim, os itens 1 e 2 da pauta, que
serão encaminhados à Comissão de Assuntos Económicos para reexame.
São os seguintes os itens retirados da pauta:

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 43, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, •c•, do Regimento Interno Requerimento n2 368, de 1997)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo
Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2
69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito intemo e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas
respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providências, tendo
Pareceres proferidos em Plenário, Relator. Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão
de Assuntos Económicos, favoráveis aos Projetas
de Resolução n% 41 e 43, de 1997, e à emenda de
Plenário.

2

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 43, DE 1997
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Resolução n2 41, de 1997)
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, "c", do Regimento InternoRequerimento n2 368, de 1997)
Votação, em turno único, Projeto de Resolução
n2 43, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcânta-
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ra, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de
1995, e dá outras providências, tendo
Pareceres proferidos eniPienário, Relator. Senador Esperidião Amin, em substituição à Comissão
de Assuntos Económicos, favoráveis aos Projetas
de Resolução n2s 41 e 43, de 1997, e à emenda de
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem3:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n2 13, de 1997 (n2

296196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Brasília,
em 25 de março de 1996, tendo

blica Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
.
Parágrafo único. F1cam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Ajuste, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ttem4:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n2 21, de 1997 (n2

336196, na Câmara dos Deputados), que

Parecer favorável, sob n2 266, de
1997, da Comissão

aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Repúbrtca Federativa do Brasil e o Governo da
Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho
de 1996, tendo

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Parecer favorável, sob n2 2õl, de
1997, da Comissão

Discussão do projeto em tumo único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer SE!ntados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N213, DE 1997
(N2 296196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de

1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade
Agropecuária, celebrado entre o Governo da Repú-

- de Relações Exteriores e Defesa Na-

cional.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 21, DE 1997
(N2 336196, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Ser-

viços Aéreos, celebrado entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em
18 de junho de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12. Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova
Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de 1996.
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Parágrafo único. FIC81Tl sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem corno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.
Art. 22. Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

corno quaisquer ajustes compl~mentares que, nos
termos do incis9 I dq art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrim6nio nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIIJEtlre (Antonio Carlos Magalhães)

-Item&:
Discussão, em turno único, do Parecer

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

nR 282, de 1997, da Comissão de Serviços

-ltemS:

de Infra-Estrutura, concluindo pelo arquivamento do processo Diversos nR 53, de 1996,
através do qual garimpeiros de Serra Pelada

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nR 25, de 1997 (nR
347196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Internacional
de Combate à DesertifiCação nos Países
Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, em Paris, em
15 de outubro de 1994, tendo
Parecer favorável, sob nR 268, de
1997, da Comissão

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

encaminham expediente contendo a síntese
histórica e cronológica daquele garimpo,
bem corno sugestões a serem apresentadas
ao Presidente da República visando a adoção de medidas que examinem a situação
da atividade naquela região.
Discussão do parecer em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Arquivo.

É o seguinte o parecer aprovado:

pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
É o seguinte o projeto aprovado:

PARECER N2 282, DE 1997

Da Comissão de Senriçoa de lnfra..
Estrutura, sobre o mver- n2 53, de
1996, em que se apresenta •afnteae histórica e cronológica do garimpo de Semt
Pelada·.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
MI' 25, DE 1997

Relator: Senador Joel de Hollanda

(NR 347196, na Clrnara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção lnter•
nacional de Combate à ee-tificação
efou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, em Paria, em 15 de outubro de.

1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 FICa aprovado o texto da Convenção lntemacional de Combate á DesertifJCação nos Países
Afetados por DesertifiCação e/ou Seca, assinada
pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro
de 1994.
Parágrafo único. FIC81Tl sujeitos à aprovação
do· Congresso Nacional quaisquer ates que possam
188Uhar em revisão da referida Convenção, bem
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1- Relatório
1. Introdução
Foi encaminhado à Comissão de lnfra-Estrutura·do Senado Federal expediente contendo a síntese
histórica e cronológica do garimpo de Serra Pelada e
a sugestão de que a situação no local seja verificada
por Parlamentares, com o propósito de serem apresentadas sugestões visando a restrição da atividacfe
garimpeira naquela região.
processo é constituído dos seguintes documen-

o

tos:
• requerimento apresentado pelos garimpeiros

de Serra Pelada, relatando os acontecimentos históricos naquela regiãO;
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• ofício dirigido ao Presidente da República
pelo Vice-Presidente da Comissão de Defesa e
Apoio dos Garimpeiros da Amazônia, contendo uma
série de reivindicações;
• release do encontro dos garimpeiros com o
Presidente do Congresso Nacional e outras lideranças, ocasião em que foi determinada a criação de
uma Comissão Externa Mista para visitar o garimpo
e apurar a verdade dos fatos;
• o Projeto Serra Leste, Matriz Social, elaborado pela CVRD, que faz um histórico da região e um
apanhado das ações propostas para a região;
• documento elaborado conjuntamente pela
Coomigasp, pelo Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelada e outras entidades garimpeiras, contendo
as etapas de uma solução proposta e uma relação
dos problemas a serem enfrentados;
• recortes de jornais sobre os conflitos ocorridos no acesso a Serra Leste;
• lista de reivindicações dos garimpeiros, dirigida ao Senador Jader Barbalho e ao Presidente do
Congresso Nacional.

2. Histórico
A presença da CVRD na região data de 1974,
quando o Decreto de Lavra de n2 7 4.509 concedeu à
Amazônia Mineração S/A- AMZA, o direito de lavra
de minério de ferro numa área de 10.000ha. Em decorrência da incorporação da AMZA, essa concessão passou à CVRD, que assumiu todos os direitos
e obrigações da empresa incorporada.
Em 1980, afluíram milhares de garimpeiros
para Serra Pelada. A CVRD comunicou formalmente
o fato ao DNPM e solicitou as medidas cabíveis para
a desocupação da área e a conseqüente preservação dos seus direitos minerários. Apresentou também ao DNPM documentos relativos a um Plano de
Pesquisa de Ouro e um Plano de Aproveitamento
Económico do Ouro de Serra Pelada.
Ante a perspectiva de eclosão de uma crise social em Serra Pelada, o Governo Federal, contrariando a legislação minerária, optou pela não retirada
dos garimpeiros e, em 17-5-80, interveio no garimpo,
por intermédio do SNL
As datas estabelecidas para o encerramento da
garimpagem- a primeira delas em meados de 1981 foram prorrogadas até 11-6-84, quando o Presidente
da República sancionou a Lei n2 7.194184 que:
• desmembrou duas áreas do Decreto de Lavra n 2 74.509/74: uma área de 100ha destinada aos
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trabalhos de garimpagem, e outra de 750ha para
apoio logístico;
• fixou a profundidade máxima de 20 metros
para os trabalhos de garimpagem, ou seja, até a
cota de 190 metros acima do nível do mar;
• estabeleceu o prazo de 3 anos para o térmi-

no da garimpagem, caso a cota 190 não fosse atingida antes desse lapso de tempo;
• atribuiu competência ao Ministério das Minas
e Energia para a supervisão, coordenação e controle
dos trabalhos; e
• encarregou a Cooperativa de Garimpeiros de
Serra Pelada (atual COOMIGASP) de administrar os
trabalhos de garimpagem.
Em decorrência dessa expropriação, a mesma
lei arbitrou à CVRD uma índenização pela perda advinda do impedimento transitório do aproveitamento
económico da mina até a cota estabelecida.
Pouco antes de expirar o prazo de três anos
previsto na lei, o Presidente da República sancionou
a Lei n2 7.599, de 15-5-87, que fez as seguintes atteraçõe:: extinção da cota 190m como limitação física
da profundidade da cava. Desta feita, os trabalhos
de garimpagem seriam admitidos até a profundidade
em que fosse possível garantir os trabalhos dos garimpeiros em condições de segurança;
• prorrogação do prazo de garimpagem de 116-87 para 31-12-88, prazo este passível de novas
prorrogações por atos do Poder Executivo, isto é, independentemente de nova lei; e.
• possibilidade do Poder Executivo atte~r a
área de 100 ha anteriormente fiXada para as atiVtdades garimpeiras.
Assim é que, posteriormente à Lei n2 7.599/87,
o Presidente da República prorrogou por quatro vezes o prazo dos trabalhos de garimpagem em Serra
Pelada. Na quarta prorrogação, até 11-3-91, o Decreto n2 99.385100 determinou em seu artigo 22 que:
Art. 22 A Cooperativa de Mineração
dos Garimpeiros de Serra Pelada - COOMIGASP deverá apresentar ao Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM, até
11 de janeiro de 1991, projeto demonstrando
a viabilidade do prosseguimento das atividades de garimpagem no tocante ao aproveitamento racional do depósito, à segurança de
trabalho, ao adequado atendimento às normas ambientais e à disponibilidade de recur-
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sos técnicos e financeiros para a implantação das diretrizes nele preconizadas, observada a promoção económica e social dos
garimpeiros cooperativados.•
O documento foi analisado por uma Comissão
lnterministerial instituída pelo mesmo Decreto e julgado insufiCiente. Ele não atendeu às exigências do
Decreto n2 99.385/90 principalmente porque, ao invés de objetivar o prosseguimento das atividades de
garimpagem, procurava desvirtuar e derivar o aproveitamento do ouro que po!Ventura existisse em Serra pelada através de mineração industrial. A Comissão lnterministerial concluiu pela não aprovação do
projeto da COOMIGASP e recomendou a não prorrogação dos trabalhos de garimpagem.
Com o fim da inteiVenção governamental, com
os sucessivos desbarrancamentos da cava, vitimando muitos garimpeiros, e o posterior alagamento do
buraco por efeito das chuvas e dos lençóis subterrâneos, os garimpeiros foram indo embora e Serra Pelada foi saindo do noticiário.
Entretanto, considerando a questão social envolvendo cerca de 4000 garimpeiros que ali viviam,
foi admitida mais uma prorrogação da garimpagem
em Serra Pelada, restrita, entretanto, aos rejeitas
provenientes da atividade garimpeira anterior. Isto
porque o manuseio dos rejeitos ainda oferecia condições de segurança ao trabalho dos garimpeiros.
Em 12-6-91, Decreto estabeleceu que:
• a garimpagem poderia se estender até 11-292, limitada exclusivamente aos rejeitos oriundos da
cava principal do garimpo;
• a Cominasse deveria apresentar ao INPM o
detalhamento do projeto de aproveitamento desses
rejeitas, acompanhado da respectiva licença ambiental, conforme determina a legislação;
• seriam realizados, até 31-12-91, estudos vi·
sande o tomamento da cava de Serra Pelada, tendo
em vista a importância histórica e cultural.
Em 23 de março de 1992, c Presidente da República aprovou a Exposição de Motivos n2 019/92,
do Ministério da Infra-estrutura, restaurando a integridade do Decreto de lavra n2 74.509/74, em favor
da sua titular, a Companhia Vale do Rio Doce.
A titularidade do direito de lavra restou reconhecido à CVRD por sucessivas declarações do
DNPM, pela Procuradoria do Estado do Pará e pela
Consultaria Jurídica do Município de Curionópolis.
Também o Poder Judiciário já teve a oportunidade
de afirmar o direito da CVRD, não só pelo MM. Juiz
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de Direito de Curionópolis, mas através de conclusiva manifestação do egrégio Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, no Mandato de Segurança n2 21.401-~PA, que foi ajuizado pela própria Coomigasp

3. Eventos Recentes
A. Na região.
Hoje em dia, abandonado o ganmpo, restam
morando na pequena vila em tomo de cava cerca de
6800 pessoas, posseiros urbanos e rurais que desenvolvem atividades de mera subsistência, em precárias condições de trabalho, moradia, higiene, saneamento básico e educação. Para atender a essa
população, a CVRD elaborou uma Matriz Social, que
compreende um programa habitacional, indenização
pecuniária por posses e benfeitorias no povoado,
treinamento profissionalizante. geração de empregos
e atividades de apoio ao pequeno produtor rural. T-odas essas ações encontram-se, umas em ex~ção,
outras em ~ de planejamento, todas elas com recursos já assegurados. Delas participam os Governos do Estado e do Município, ora como beneficiários, ora como co-autores, junto com a CVRD.
No Programa Habitacional, a tamnia cadastrada no último censo, realizado em março de 1996
pela Prefeitura Municipal de Curionópolis, pode optar, sem qualquer ónus, por urna casa popular a ser
construída na sede do Município, em local provido
de infra-estrutura básica. Aderindo a este programa,
os beneficiários assinarão, no momento de escolha,
escrituras particulares de cessão de direitos e de
compra e venda de benfeitorias, que garantirão a
sua transferência para a nova residência logo após a
sua conclusão. Em não optando pelo programa de
habitação, a família cadastrada fará jus, a titulo de
indenização do seu imóvel e/ou benfeitorias, a uma
.mportãncia em dinheiro.
Em se tratando de atividade comercial, a
CVRD propôs urna justa avaliação e indenização
que possibilite ao interessado reerguer o seu ponto
de venda na sede do Município de Curionópolis. Estas pessoas, já estabelecidas comercialmente em
suas futuras sedes, terão, sempre que possível, priolidade nas compras realizadas pelo Projeto.
O morador cadastrado que for optando por um
iesses itens também receberá preferência nas vagas de empregos a serem criados ao longo da implantação e operação da mina de ouro de Serra Leste e nos demais projetes da CVRD.
No entanto, atraídos pelo anúncio da nova descoberta de ouro e os benefícios da Matriz Social da
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CVRD, os garimpeiros que ali haviam trabalhado iniciaram um caminho de volta A CVRD viu-se confrontada com a proposta, feita em nome de 22.700
garimpeiros, de que, para que pudesse prosseguir
nos trabalhos de prospecção e mineração, deveria
"indenizar" cada um com 30 quilos de ouro, perfazendo para o total, a importância de R$ 8 bilhões ou
R$ 374 mH per capita. A empresa rejeitou essa proposta mas manteve sua proposta de matriz Social.
Inconformadas, as Uderanças e algumas centenas
de garimpeiros iniciaram uma escala de violências
contra a CVRD e seus empregados.
Preocupados com prováveis fluxos migratórios
que possam ocorrer no sul do Pará pelo mau entendimento desta Matriz Social, a CVRD esclarece-que
apenas serão beneficiados os efetivos moradores
que foram cadastrados pela Prefeitura no último censo. Até 12 de agosto de 1996, das 1900 famílias cadastradas, 1142 famílias já haviam aceito a propos-

ta, faltando menos de 800.
Para melhor definir e explorar a nova mina, a
CVRD contratou trabalhos de sondagem e geologia.
Calcula-se que, no perfodo de 22 de fevereiro a 12
de junho de 1996, as paralisações de sonda, em
Serra Leste, devido a ação garimpeira, custaram
R$1.031.000,00 reais. A esse montante devem ser
acrescidos R$3.300.000,00 de lucros cessantes pelo
atraso da operação;
B. No Cenário Político
Em 28 de junho de 1996, o Presidente da Câmara resolveu constituir Comissão Externa para "levantar a questão do garimpo de Serra Pelada, da
Vale do Rio Doce e da área de exploração da jazida
de ouro da Serra Leste do Estado do Pará, no período de 12-7-96 a 15-12-96".
Em 19 de junho de 1996 foi apn>vada, no Senado, a criação de Comissão Especial Temporária
destinada a "apurar ln loco a situação dos garimpeiros em Serra Pelada, elaboração e apresentação de
relatório a ser encaminhado à Presidência da República, com subsídios que possibilitem resolver o atual
estado de conflito existente na região".
Antecipando-se à instalação ela Comissão, alguns Senadores e Deputados estiveram na região
em meados do mês de julho, onde se encontraram
com cerca de 6 mil garimpeiros. Os ânimos estavam
exaltados e alguns partamentares chegaram a dizer
abertamente que o fato de a lei estar do lado da empresa não signifiCava que justiça estava sendo feita
e que os garimpeiros deveriam se curvar diante das
decisões judiciais. Os parlamentares presentes prometeram encaminhar ao Presidente da República
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documento elaborado pelos garimpeiros, contendo
suas principais reivindicações. Destas, as mais importantes eram a demarcação da área pelo Exército
e a declaração de nulidade das decisões judiciais a
favor da CVRD.
Em seguida, no dia 17 de junho, houve uma
reunião infonnal no Senado Federal, presidida pelo
Senador Edison Lobão, que contou com a presença
de Senadores e Deputados e cerca de 95 garimpeiros. Nesta reunião foi recebido o documento dos garimpeiros.
Os lfderes dos garimpeiros, reunidos em Brasília, encontraram-se com o Presidente do Congresso
Nacional e solicitaram que fosse agendado um encontro deles com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Como o Presidente da República não se
dispôs a encontrá-los, eles foram recebidos pelo Ministro Eduardo Jorge, Secretário-Geral da Presidência.
O Ministro Eduardo Jorge, nesse encontro, revelou-se conhecedor do assunto e favorável à posição da CVRD, o que desagradou os garimpeiros e
fez esfriar o apoio de alguns parlamentares envolvidos na questão.
Vendo-se relativamente isolados, os lfderes garimpeiros voltaram para a região de Serra Pelada
Ao chegarem lá, constataram que a CVRD havia ganhado mais adesões ao seu projeto de Matriz Social:
agora já eram 1.142 famílias que haviam aceito a
proposta da Companhia Vale do Rio Doce. Inconformados por terem perdido espaço na região, retomaram a escalada de violência, seqüestrando, no dia 2
de agosto, 7 funcionários da empresa Campo, que
fazia o trabalho de medição e vistoria das áreas e
moradias cujos posseiros estavam interessados em
negociar a Matriz Social com a CVRD.
4. A Posição da CVRD
O direito de lavra sobre a área de 10.000 ha no
sul do Pará foi concedido à Companhia Vale do Rio
Doce pelo Decreto n2 74.509f74. Essa concessão,
por força do Código de Mineração, implicava a impossibilidade de outro interessado pesquisar ou explorar qualquer substância mineral dentro da área titulada Em 1984, para evitar represálias que pusessem seus empregados em risco, a empresa se retirou da área, sem que isso signifiCaSSe renúncia a direito seu.
Com a aprovação da Exposição de Motivos n2
19192, do Ministério da Infra-Estrutura, foi restaurada
a integridade do Decreto de Lavra n2 74.509f74, em
favor da CVRD. A empresa então voltou a fazer pesquisas na região.
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Os trabalhos de pesquisa de ouro na área foram executados em duas etapas, em 1980-82 e em
1994-96. Nesta última etapa, os dados oP!idos permitiram avaliar, através do método de simulações
probabilísticas, uma reserva geológica (indicada +
inferida) da ordem de 150 toneladas de ouro contido
(Serra Leste). Essa nova jazida foi descoberta a cerca de 2 Km da antiga cava, a uma profundidade de
400 metros, o que inviabiliza, ai~ a atividade garimpeira.
A CVRD considera que •os garimpeiros encontram-se no local em estado de ilegalidade, aproveitando-se do incidente ocorrido com os sem-terra no
Pará e o conseqüente torpor do aparelho repressivo
do estado, para restabelecer o império da lei e dar
efetividade às decisões das autoridades competentes, restabelecendo o estado de direito naquele espaço do território nacional".
Apesar de considerar direito seu explorar as riquezas da área, a "CVRD reconhece como compromisso social seu dar tratamento adequado às conseqüências da exploração das jazidas sobre os cidadãos que vivem na localidade, desenvolvendo, para
tanto, um projeto de ações coordenadas com o Governo do Estado e a PrefeitUra de Curionópolis por
meio de programa habitacional ou indenizaçáQ ao
superficiário, formação de mão-de-obra, geração de
emprego e promoção agrícola".
5. A Posição dos Garimpeiros
Conforme consta da justificação apresentada
pelo Senador Emandes Amorim no Requerimento n2
585196, que deu ensejo a Criação da Comissão Especial no Senado Federal, são as seguintes as reivindicações dos garimpeiros da região:
1) "demarcação definitiva das áreas da
CVRD e dos garimpeiros, observadas rigorosamente as coordenadas geográficas
constantes do alvará de lavra e pesquisa outorgado pelo Decreto n2 74.504174 à empresa e da Lei n2 7.194184, que criou a reserva
garimpeira;
2) que os trabalhos demarcatórios sejam realizados pelo Serviço Cartográfico do
Exército, com o acompanhamento de representantes das partes interessadas;
3) definidos os trabalhos de demarcação, seja reaberto o garimpo para os garimpeiros, na área que lhes pertence, primeiro,
por determinação legal e, a partir de 1988,
por imposição constitucional (CF Art. 174 §§
22,32 e 4 2 );

4) que seja respeitado o direito dos garimpeiros de escolher os seus parceiros para
exploração do garimpo, se verifiCada a impossibilidade de garimpagem manual;
5) liberação dos recursos bloqueados
na Caixa Econõmica Federal e no Banco
Central, referentes à sobra do ouro, paládio,
etC., que serão usados para execução de
obras de infra-estrutura em Serra Pelada; e
6) enquanto perdurar o levantamento
da situação pela Comissão Especial, o Governo Federal suprirá as necessidades mínimas de sobrevivência dos garimpeiros, com
atendimento à saúde, à educação e à alimentação.•

Os garimpeiros argumentam também que,
•muito embora a CVRD tenha anunciado que a jazida de ouro por ela descoberta esteja situada a 2 krns
do garimpo de Serra Pelada, em verdade, os trabalhos de sondagens estão sendo realizados dentro do
garimpo, quase à beira da cava, nos 100 (cem) hectares da reserva garimpeira".
a; Conclusão
Os garimpeiros de Serra Pelada pedem a demarcação definitiva da área, com base no Decreto n2
7.194/a4, mas. no pJC)Rri() dqcurnen1o enca111in~ado
por eles ao Senador Jader Barbalho, eles reconhecem que o prazo de vigência era de apenas 3 anos e
que ocorreram sucessivas prorrogações desse prazo. Reconhecem também que o Decreto s/n, de 126-91 "restringiu a atividade garimpeira em Serra. Pe. lada aos le]eitOs ciO
lfnPõs ó-fotriba.~Tienfo da
cava, pelos órgãos competentes•. Consta inclusive
da cronologia por eles feita, a aprovação da Exposi·
ção de Motivos n2 19/92, do Ministério da Infra-Estrutura, que •restaura em favor da CVRD a integridade do Decreto de lavra n2 74.509f74".
Os garimpeiros afirmam que a Constituição Federal lhes assegura o direito de trabalhar na área.
Diz o § 42 do art. 174:

ouro e

"Art. 174................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

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

§ 4" As cooperativas a que se refere o
parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra
dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21,
XXV, na forma da lei."
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Esse parágrafo não se aplica ao caso simplesmente porque a CVRD, desde 1974, já detinha o decreto de lavra para a área. Esse! dispositivo da Constituição só se aplica quando não há ainda qualquer
requerimento de pesquisa ou lavra.
Por outro lado, os garimpeiros querem ter o direito de associar-se a outros parceiros no caso de se
verificar a impossibilidade de garimpagem manual.
Em se tratando de uma jazida a 400 metros de profundidade, em cuja exploração a CVRO calcula investir US$250 milhões, não há a menor dúvida de
que a garimpagem manual seja impossível. Uma vez
que a garimpagem manual está descartada, não há
porque os garimpeiros terem qualquer preferência
Todos os "direitos• por eles recebidos de 1980 a
1991 só se justificaram porque eles pleiteavam fazer
a garimpagem manual. Se não for esse o caso, a
área obrigatoriamente terá de ser explorada por
quem primeiro obteve o decreto de lavra.

11- Voto do Relator
Face ao exposto entendemos que não cabe
qualquer providência sobre o assunto, pelo menos
no ãmbito de competência desta Comissão. Somos,
desta fonna pelo arquivamento do processo.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1997. -lris
Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, Relator - Joel de Hollanda - Vilson Kleinübing - Mauro Miranda -Regina Assumpção -José lgnácio Waldeck Omelas -Jonas Pinheiro - Marluce Pinto - José Agripino - Freitas Neto - Osmar Dias José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia
Sobre a mesa, redações finais que, se não
houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidas as seguintes:
PARECER N2 305, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
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o Governo da República do Chile, em Brasília, em
25 de março de 1996.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente Ronaldo Cunha Lima, Relator- Lucidio Portela Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N 2 305, DE 1997
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 Nº, DE 1997
Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de

1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Cientffica,
Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade
Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que posam resu~
tarem revisão do referido Ajuste, assim como qua15
quer ajustes complementares que, nos tennos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 306, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Decreto
Legislativo nR 21, de 1997 (n11 336, de
1996, na Câmara dos Deputados)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 13, de 1997 (n2 296, de
1996, na Câmara dos Deputados).

do Projeto de Decreto Legislativo n 2 21, de 1997 (n•

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 13, de 1997 (n2
296, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica,
em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e

336, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília,
em 18 de junho de 1996
Sala de Reuniões da Conu!.M.O 12 de junho
de 199i
Antonio Carlos Magalhães, Presidente

A ComiSS..\.1 úoretora apresenta a redaçao iollal
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- Haroldo Cunha Lima, Relator - Lucidio Portella
- Marluce Pinto.

deral, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

ANEXO AO PARECER N2 306, DE 1997

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1997

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senador Federal, nos
tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

Aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos
Países Afetados por Desertificação e/ou

Seca, assinada pelo Governo Brasileiro,

em Paris, em 15 de outubro de 1994.
DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997
Aprovo o texto do Acordo sobre

Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Nova Zelândia, em Brasília,
em 18 de junho de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Repúbr~ea Federativa do Brasil e o Governo da Nova
Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do art.
49 I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
COfll)romissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 307, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 25, de 1997 (02 347, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 25, de 1997 (n2
347, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional de Combate
à Desertificação nos Países Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro,
em Paris, em 15 de outubro de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho
de 1997. - Antonio Carlos Magalhães- Presidente
- Ronaldo Cunha Lima - Relator- Lucidio Portela
- Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N2 307, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
96,Presidente do Senado Fe-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto da Convenção Internacional de Combate à DesertifiCação nos Países
Afetados por Desertificação e/ou Seca, assinada
pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro
de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
tennos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-As redações finais vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senaaor Ronatdo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 409, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, pam imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 13, de
1997 (n2 296196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo
Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Fedemtiva do
Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- Ronaldo Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.

sertif!Caçáo e/ou Seca, assinada pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro de 1994.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- Ronaldo Cunha Uma.

O SR. PRESIDENTE (AntoniÓ Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

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

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N!!410, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo o!! 21, de
1997 (n11 336196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da RepúbriCa Federativa do
Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília,
em 18 de junho de 1996.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1997.- Ronaldo Cunha Uma.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A

matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
111 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É rido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N11411, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regmento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
áiSCUssão e votação do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo o!! 25, de
1997 (o!! 347196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por De-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carias Magalhães)
-Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, ao Senador Sebastião Rocha;
depois, ao Senador Antônio Carlos Valadares e, a
~uir, votaremos às urgências e terão a palavra os
oradores inscritos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BiocoiPDT-AP.
Para comunicação inadiável.) - .sr. Presidente, s..-s
e Srs. Senadores, falo em meu nome, na condição
de Líder do PDT, e em nome do Partido Democrático Trabalhista.
Registro na Casa o contentamento e a satisfação com que o PDT recebeu, na tarde de ontem, a
filiação do Deputado Federal Gervásio Oliveira, amapaense que integrava anterionnente a Bancada do
PSB. Ontem, teve sua filiação consagrada no PDT e
sua ficha homologada pelo Presidente Nacional do
PDT, Leonel Brizola.
Gervásio Orweira é amapaense, como eu disfoi Vereador
e, certamente, pela postura, pela sua conduta, por
seus aspectos morais, sociais e políticos, vem para
engrandecer as fileiras do PDT e para contribuir com
o nosso Partido na luta que desenvolvemos no Congresso Nacional em prol dos exclufdos, em prol de
melhores condições de vida para o povo brasileiro,
sobretudo das regiões mais carentes, lutando pelo
combate às desigualdades regionais, por uma maior
igualdade no atendimento dos problemas sociais do
povo brasileiro.

se. Tem uma tradição na política local,

Por isso, Sr. Presidente, nesta oportunidade, eu
não poderia deixar de registrar este momento, que,
para nós, é de muita satisfação, ao recebennos o Sr.
Deputado Gervásio Oliveira nos quadros do PDT.
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S. Ex- deve ter como garantia que a sua entrada no PDT fará com que o nosso empenho e o fortalecimento do nosso Partido se reflitam cada vez
mais tanto no Estado do Amapá quanto em nível nacionaL
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar também
a alegria e o júbilo com que nós, brasileiros, acompanhamos as vitórias de Gustavo Kuerten, o Guga,
no Torneio de Roland Garros, na França. Certamente, ele vem para elevar a auto-estima do povo brasileiro e aumentar as esperanças de glória num esporte há bem pouco tempo conhecido pelo povo brasi.
leiro.
Por último, eu gostaria de lamentar um fato triste que me comoveu bastante: a condenação do líder
dos sem-terra, José Rainha Lamentável até pelo
fato de que há indícios de que se cometeu uma
grande injustiça contra José Rainha.
Por isso, fica aqui registrada a nossa expectativa, no sentido de que o novo julgamento possa reverter essa situação e devolver a José Rainha a liberdade, sobretudo, restabelecendo a verdade a
respeito dos acontecimentos dos quais foi acusado.
Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) s..-s e
Srs. Senadores, no próximo domingo, assumirá a
diocese de Propriá, no Estado de Sergipe, o Bispo
Dom Mário Rino Sivieri. A sua sagração episcopal
ocorreu, na cidade de Lagarto, a 25 do mês de maio
do ano em curso, em meio a uma das maiores festas
religiosas que tive a oportunidade de assistir em
toda a minha vida
A solenidade da ordenação teve corno sagrante principal o Bispo de Estância Dom Hildebrando
Mendes Costa Mais de 25 mil pessoas, carregando
na sua face uma alegria esfuziante e no coração a fé
religiosa, se fizeram presentes à ordenação episcopal do Monsenhor Mário.
O entusiasmo com que se deu a sua sagração
como o mais novo 'Bispo da igreja Católica constitui
uma demonstração inequívoca de que o pároco de
Lagarto - onde desenvolveu o seu ministério sacerdotal por quase 30 - se trata de uma pessoa querida, e o seu povo ali esteve presente para dizer-lhe
também o quanto lhe era grato por tudo quanto reali-
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zou por aquela terra generosa e boa, seja corno padre, seja corno educador, seja corno benfeitor da juventude através da implantação de um serviço comunitário .para preservá-la do uso das drogas, inserindo-a, corno ser criado por Deus, com as suas virtudes e potencialidades no meio social.
Sr. Presidente, foi realmente um acontecimento
histórico a sagração do Bispo Dom Mário Rino Sivieri. À sua ordenação, compareceram bispos e religiosos de todas as partes, do Estado de Sergipe e de
outros Estados, assim como autoridades e lideranças de todos os partidos, transformando aquele
evento num cenário composto, acima de tudo, pela
fé, grandiosidade e respeito.
Uma figura humana romo é a de Monsenhor
Mário merecia aquela homenagem, que simbolizou a
consagração pública e o reconhecimento da Igreja
Católica aos seus méritos corno padre sempre voltado para o fortalecimento da fé religiosa do povo, a
quem ele serviu por tantos anos. E, ainda, porque~
desdobrou, além de suas forças, pelo engrandecimento, pelo progresso social da terra lagartense e
de todos os municípios cirounvizinhos, aos quais
Monsenhor Mário nunca deixou de dar-lhes, no seu
mister de pregador e cidadão identifiCado com os
seus problemas, o concurso de sua ajuda e assistência religiosa.
Faço questão, Sr. Presidente, de juntar ao meu
discurso os documentos em anexo, para os quais
peço a sua inserção no Diário do Senado, os quais
trazem um resumo do acontecimento religioso que
marcou a sagração do Bispo Dom Mário Rino Sivieri,
bem corno traçam um perfil do seu trabalho, desde a
sua ordenação, em julho de 1966, pelo Papa Paulo
VI, até a sua despedida emocionante da terra que jamais o esquecerá

Desejamos ao novo Bispo que consiga raalizar
em Propriá todos os seus objetiVos, e que aquele
povo honrado, religioso e trabalhador o receba com
as luzes da fé, da solidariedade e da confiança, assim como o fez com o Bispo Dom José Palmeira
Lessa, cujos serviços em Propriá e em toda a diocese deixaram a marca de sua sensibilidade para as
causas mais justas em defesa das populações excluídas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha
a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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SERVO DE TODOS
Segundo o Concilio Vaticano segundo. wo dom espiritual que os sacerdotes receberam na ordenação não os
prepara para uma missão limitada, e
restrita, mas para a missão amplfssima
e universal da salvação até os t:onfins
da·terra, pois todo o ministério sacerdotal participa da mesma amplitude universal da missão confiada por Cristo
aos apóstolos·.
Ordenado em 03 de julho de
1966. em Roma. pelo Santo Padre o
Papa Paulo VI. eis que há 29 anos chegava a nossa Lagarto. o nosso querido
Mons. Máno Rino Sivieri. para aqur exercer o seu ministério sacerdotal.
Corri a morte de Mons. Jason Barbosa Coelho. assumiu o comando da
Paróquia.
Escolhido por Deus para se colocar a serviço do povo, nos seus 30 anos
de vida sacerdotal, Mons. Mário tem
dado testemunho da sua missão entre
nós.
0$ seus méritos são reconhecidos por todos.
São 'imensuráveis os serviços
prestados em nossa Paróquia.
Agora. nomeado bispo, estende
para outras plagas o seu ministério.
Perdemos nós Lagartenses, com
a sua saida de nossa Paróquia.
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Ganha a Igreja particular de Propriá um autêntico Pastor.
"Os bi~os ao mesmo tempo que
pastores de seus rebanhos particulares,
são e devem sentir-se solidariamente
responsávers, em união com o Vigário
de Cristo. da caminhada e do dever missionário de toda a Igreja". (Decreto
Christus Dominus)
Sabemos o quanto o nosso Mons.
Mário está consciente da sua profunda
e altíssima responsabilidade
A serviço de todos, o seu episcopado estará voltado para a justiça, o
bem comum. a fraternidade, a solidariedade.
Que o Espírito Santo ·o ilumine.
nesta nova caminhada!
Que Maria. Mãe da Igreja, o ajude na condução do povo de Deus!

MAIS UNIDOS AINDA!
Vou embora, mas fico com vocês. Vou embora como
pároco, após 29 anos, dos quais agradeço a Deus e a cada um
de vocês.
Mas permaneço, como bispo. Todo bispo tem uma
missão universal. E, neste universo, a Paróquia de Nossa
Senhora da Piedade, tem um lugar especiaL
O motivo não é só por termos vivido aqui, mas pelo
que juntos construimos e por aquilo que ainda, com o novo
pároco, vão construir.
Estarei longe, mas permanecerei perto de cada um.
Cada farnilia é a .minl!a fauúlia,_ cada jovem é um irmão.
Cada vocação é uma alegria indefitúvel.
Estarei na Diocese de Propriá, mas não estarei
afastado de Lagarto. Na oração, na recordação, na unidade
em Cristo e com os vossos sacerdotes. sempre estarei com
vocês.
Quando não puder mais pronunciar nenhuma palavra.
gostaria de ainda poder dizer: "OBRIGADO, POR nJDO E
PARA SEMPRE'".

---------------------
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NOSSA SENHORA AUXILIADORA

6 Santfss1ma.e Imaculada Virgem Maria, temíssima
Mãe nossa e poderoso auxilio dos cristãos, nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo
serviço.
Consagramos a vós a mente com seus pensamentos,
o coração com seus afetos. o corpo com seus sentidos e
com todas as suas forças e prometemos querer sempre trabalhar para a maior glória de Deus e salvação das almas.
Vós, entretanto, 6 Virgem incomparável, que fostes
sempre a Auxiliadora do povo cristão, continuai por piedade, a mostrar-nos o caminho do bem, especialmente nestes
dias.
Humilhai os inimigos da nossa santa religião e frustai
seus perversos intentos.
Iluminai e fortificai os Bispos e Sacerdotes e cansevai-os sempre obedientes ao Papa, mestre infallvel.
Preservai a religiao e livrai do vício a incaut.a mocidade.
Promovei as santas vocações e aumentai o número
dos ministros consagrados, a fim de que, por meio deles,
conserve-se o reino de Jesus Cristo entre nós e se éstenda
até aos confins da terra.
Suplicamos-vos, também, 6 Dulcíssima Mãe Nossa,
lanceis, continuamente, vossos olhares piedosos sobre a
incauta mocidade rodeada de tantos perigos, sobre os pobres pecadores e moribundos. sendo Pi'ra todos. 6 Maria,
doce esperança, mãe de misericórdia e porta do céu.
. Também por nós, vos suplicamos, 6 grande Mãe de
Deus, ensinai-nos a copiar as vossas virtudes, e, de um modo
especial, vossa angélica modéstia, vossa humildade, a fim
de que, por quanto seja possível, com nossa presença, com
nossas palavras e com nosso exemplo, representemos ao
vivo no meio do mundo, a Jesus, vosso bendito Rlho e vos
façamos amado e conhecido por todos e possamos por esse
meio salvar mu1tas almas.
Fazei mais, ó Maria Auxiliadora, que estejamos todos
unidos debaixo do vosso maternal manto.
Fazei ainda, que nas tentações, vos invoquemos logo,
com toda confiança.
Fazei, por fim, que o pensamento de que sois tão boa,
tão amável e querida. a lembrança do amor que tendes aos
vossos devotos, nos conforte de tal modo que, na vida e na
morte. saiamos vitoriosos centra os inimigos de nossa alma
e possamos depois unirmos a vós no paraíso. Amém,

O EVANGELHO E MARIA
"Bem-aventurados os pobres em Espiritol Deles é o reino
doscéusl..
·
Maria deu à luz a Jesus numa hospedaria primitivà, consciente de que Jesus era mais importante que todos os recursos
técnicos! Ela sabia que ele não era de proveta!
"Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra"l
Maria sempre agiu com a paz de Cristo que transforma as
estruturas sem precisar apelar para a violência: prisão de padres franceses, conquista de terras por multinacionais, expulsão de posseiros e invenção de leis de segurança nacional.
"Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados!"
Maria, diante da aflição da fuga para o Egito, diante de seu
próprio filho crucifiCado, diante da covardia dos apóstolos. consolou-se na convicção de que Deus é amor, é esperança dos
pobres
"Bem""""ntu rados os que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados!"
.
Maria procurou. como cada um .:..;s cnstãos, ter fome e sede
de fazer do mundo politico, do mundo econOmico, do mundo
social, do mundo religioso, um mundo consciente e esclarecido de que Jesus Cristo, e sua mensagem, é mais importante
que a politica, a economia, a sociedade, a religião!
"Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!"
Maria lutou ao lado de homens imperfeitos, como Pedro, João.
Tiago, Tomé, que tralram, queriam ficar a direita ou esquerda
do poder. Duvidavam! No entanto, Maria tinha um "bom senso" de misericórdia que tudo suportava, tudo esperava, tudo
desculpava! Assim construia a Igreja na Fé, na esperança. no
amor!
"Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus!"
Maria promoveu a oração intima com o Pai através de sua
presença feminina num grupo de homens. Ela promov~u a
fidelidade após a morte do Deus-Homem que todos acrealtavam ter morrido. Ela promoveu a ressurreição no seu inicio.
Fez uma promoção da desacreditada. Ela promoveu a convicção que excede as aparências, ela foi uma verdadeira mãe e
filha de Deus!
"Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o reino dos céus"! .
Maria e seu grupo de apóstolos foram perseguidos pelo sistema religioso v1gente. pelo s1stema politico, foram operários de
um sistema econômico, viveram numa sociedade VIolenta!
Assim testemunharam. através de prisões, de crucificações.
de apedrejamentos, que a Igreja é diferente do mundc O sistema de fé. de esperança, de amor é ma1s importante que o
sistema de poder, de dinheiro. de prazer!
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BIOGRAFIA
MÁRIO RINO SIVIERI, filho de

t Osvaldo Sivieri e Natalina Mazzeto. nasceu em 15 de abril de 1942, em castelmassa (Rov1go) Itália. sendo ordenado
sacerdote em 03 de JUlho de 1966. em
Roma. pelo Papa Paulo VI.
Ainda na Itália. fo1 vigário Paroquial.
em Cossato. Trivero e Biella Piazzo. na
Diocese de Biella. no período de 1966 a
1968, ficando a partir dai. à serv1ço da D~
ocese de Estância.
De 15 de maio de 1968 à 26 de junho de 1976, exerceu seu ministério sacerdotal, como Vigário Paroquial de Lagarto, sendo designado Pároco, em 08 de
agosto de 1976, ficando nesta condição até
15 de maio último, quando se afastou. tendo em vista a sua nomeação para o episcopado.
ATIVIDADES PARAI E! AS
01 - VIgário Judicial da Diocese
02 - Coordenador Diocesano da Pastoral
Familiar.
03 - Membro do Conselho de Consultores
Dio~sano.

04 - Membro do Conselho Presbiteral.
05 - Assistente Espiritual das Comunidades da Fazenda da Esperança.
06 - Professor de Diretto CanOnico para
leigos da Diocese de Estância.
07 - Fundador e Ex-Diretor Espiritual Diocesano do Cursilho de Cristandade.
da Diocese de Estância.
08 - F4ndador e Ex-Diretor Espiritual Diocesano do Encontro de Casais.
09 - Ex-biretor da Caritas Diocesana.
10- Coordenador da Pastoral Familiar da
sub-regional 2. do NE-3.
TiTULOS
01 - Capelão de Sua Santidade Joao Paulo 11.
02- Cidadão Honorário de Lagarto.
03 - Comen'ãador da Ordem do Mérilo
Cenec1sta.
04 - C1dadão Honorário de Sergipe.
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OBRAS E SERVIÇOS
01- Compra de 06 carros para atender as
diversas pastorais da Paróquia.
02 - Construção de 20 capelas.
03 - Compra das Casas Paroquiais da CoiOnia Treze e Jenipapo.
04 - Restauração da Matriz N. Sra. da Piedade.
05- Restauração das imagens de N. Sra. da
Piedade, Santo Antonio. Sào Benedtto.
Senhor Morto e outras.
06- Restauração do quadro da Santa Ceia.
07- Cemttério Sr. do Bomfim (Reforma da
Capela, construção de 80 carneiras e45
ossários).
08 - Compra do terreno e construção do Cemitério N. Sra. da Piedade.
09- Centro de Recuperação para Tóxicodependentes (construção de 04 casas,
curral. aprisco, salao de jogos e quadra
de esportes).
1O- Informatização dos serviços da Secretaria Paroquial, com recuperação de todos os dados de batismo. crisma, casamento e óbtto.

CONGREGAÇOES REUGIOSAS
Todos sabemos do seu esforço em
implantar em nossa Comunidade, as Congregações das Irmãs Pias Mestras Venerinis e das Irmãs camilianas. .
Aluando na periferia de nossa Cidade, as lrmas Venerinis. desenvolvem ativ~
dades de assistência às crianças carentes, ao passo que as Irmãs Camilianas
exercem seu carisma JUnto aos enfermos.
particularmente aos que buscam o Hospi-

tal N. Sra. da Conceição.

SANTUÁRIO
Por Decreto de 04 de setembro de
1988, do Sr. Bispo da Diocese de Estância, a nossa Igreja Matriz, foi elevada à
condição de Santuário Mariano Diocesano.
Mais uma vez, registra-se o reconhecimento da autcridade Diocesana ao
trabalho desenvoMdo pelo nosso Vigário,
voltado para a glória e edificação da nossa Santa Madre Igreja, sob a proteção da
Virgem da Piedade
FAZENDA DA ESPERANÇA

EVENTOS
01 - Celebração do Congresso Eucaristico
Diocesano (1979).
02 - Coroação Canónica da Imagem de N.
Sra. da Piedade (Bula de Sua Santidade Joao Paulo 11, de 1979).

Destinada à recuperação dos jovens
drogados, dos alcoólatras e presidiários,
a Fazenda da Esperança tem prestado
inestimáveis seNJços não sô a Lagarto
como ao Brasil.

Ai também, se faz presente o trabalho do nosso VIQário.

A PARÓQUIA
O incansável trabalho do nosso operoso Vigário. Mons. Mário, deu uma nova feição à Paróquia de N. Sra. da Piedade.
Desde a organização dos serviços burocráticos. hoje informatizados. à construção
de 20 capelas pelos principais povoados e
periferia da Cidade, nota-se, sobremodo, o
seu traço de·adm1nistrador nato.
Vale ressaltar, o seu empenho na reativação dos diversos movimentos le1gos, bem
como na criação de tantos outros. objetivan'
do o crescimento espiritual dos seus paroquianos.

COLÉGIO LAUDEUNO FREIRE
A história da educação em nosso
Município, tem também marca do seu Vogário.
Preocupado em assegurar o acesso de todos à Escola, Integrou-se aos objetivos da CENEC. abrindo a oportunidade
de estudos a centenas de cnanças e jovens.
-~
Deve-se ao seu abnegado trabalho.
a construç!io do prédio onde hoje funciona o refendo Colegio, tendo sido seu Dire-

torpor vános anos.
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DOM MÁRIO: A LUTA QUE NÃO SE CANSA
Qualquer resenha que objetive um comentário a propósno da eS1ada
do hoje Dom Mário entre nós outrOs. nos direciona para dois grandes Pólos
norteadores das aç6es que o nosso Prelado executou nestas terras. Emister vislumbrar a Lagarto antes de sua chegada e a que aparece depois.
O aquilino olhar do sacerdote enxergou outras pairagens e bateu forte
nalguns campos como no da Educação. elencado entre suas ações nesta
celuna. de onde parte de decisões como a vinda da FENAME para Lagarto,
até a construção do prédio atual do COlégio "Laudeüno Freire".
Despede-se Lagarto de um filho cujo Pai lhe destinou almas a Quem
deve convergir o maná entranhado na palavra. mas numa inobediência pro..
pria dos que são inquietos no agir, se deu outras tarefas. mais elementares.
por que terrenas. não menos doloridas. por se alimentarem ctos limrtes Que
ernbasam a dor humana. O Sacerdote agora se volta para o hospital e ali
c:rava suas forças. suas convict;Oes. sua competência e se esconde atrás
do trabalho altruístico e santo das Camilianas para deixar. com a chegada
delas, a sua mão
Seu afastamento do calor deste povo. oxalá pudesse despertá-lo para
o execrável mundo habitado por alguns jovens do pais e principalmente da
nossa Lagarto, que numa hora infausta para si e familiares. enveredaram
por essa trilha de onde nem sempre se volta e para onde atualmente tanto
se vai. Ai é onde mais uma vez chega o Sacerdote. que num lampejo divino, pensa. amadurece. e faz brotar a Fazenda da Esperança. Ela abrigará
não os sem-teto. mas os com teta e. todavia, jogados pela família. pela
sociedade. por si próprios ...
A resolução de encontrar um Norte para as suas ovelhas obriga o
Pastor a não perdê-las de vista e a tragar possibilidades de aproximá-tas do
Senhor. Ai é onde ele aparece com as dezenas de capelas construídas nos
mais remotos redutos da Paróquia e se toma o vigário que mais Igrejas
construiu entre nós. E o vigâna recicla as ovelhas nos movimentos que
sacodem os cultos como os Focolarinos. o ECC. o C:.:rsilho. os Gruoos de
Jovens. as Mariápolis. os Encontros de Noivos ... O ConQressc E:.-~r.-:;: :·
Esta que foi a maior festa religiosa ;a ocorrida em Lagarto. com e soo o
olhar meticuloso do entaa Pe. Mário.
Nos im1nentes adeuses que daremos. incluir·se--âo que Pal::wras? Que
gesto nosso expressaria o reconhecimento de quase três aecaa(:ss c.:= ~~~
trega :à comunidade?
E inconteste que o reconhecimento é tão prenhe de- subjetivas convie·
ções! Mas. o que fazer quando só carregamos a possibilidade da articulação para agradecer?
Afasta-se daqui o homem. o sacerdote. o educador. o administrador•..
Suas marcas ficam. Pennanecerão na lembrança o seu espirita incansável.
seu aguçado tino futurista, sua inteligência, que tantas soluções singelas
encontraram para as nossas necessidades. Perman~erã o seu espirita
caridoso. que tantos lares encontrou para tantos descamisados. hoje criaturas com dignidade. com lar. principalmente com pais que amam.
Ficamos nós.
Convictos de que o mesmo Senhor. condutor deste Sacerdote para o
nosso lado do Atlãnlíco, para uma convivência tão duradoura e tão fugaz!,
hã de não nos deixar· perder de vista tudo quanto herdamos dele e eni
nosso nome abrigá~lo sob as asas divinas da paz, da harmonia, da sabedoria, e da caridade.
Se o Senhor quer que assim seja, regozijame.nos com a Diocese de
Própria.
Muito obrigado. Dom Mário!
Parabéns. Própna.
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O Sacerdote.

O Bispo.
Nilo importa.
Importa o serviço.
Serviço no amor.
Amor a todos.

Es!ado de Sergipe
PODER JUDUCfARIO
JUiZO DE DIREITO DA VAAA civEL DA COMARCA DE LAGARTO

MENSAGEM
Nomeado pelo Santo Padre João Paulo 11. como Bispo da
OKx::ese de Proprià. o Reverendissimo Monsenhor Mário Rino

Sivieri adatou como lema a ~ bibtica inspuada em I
Corintios • "SERVO DE TODOt".
Preocupado com os jovens que se envolvem no mundo
das drogas. o novo Bispo tem, enquanto vigário de Lagarto. desenvolvido um trabalho meritório objebvando recuperá-los e
integrá~os à sodedade.
Por outro lado. não tem sido menor o seu esforço em assegurar um futuro melhor para as aiancas carenles. trazendo.
inclusive. para esta Cidade a Co:-:• ..:•l•~ kengtasa das Irmãs
Pias Mestras Venerini
Como Juiz de ,., '
• "':":arca. posso
~-...
;, das cnanças e

II II

A escoma de. :e:m;~ :.:-:- .
. .:scopado. diz bem da sua
disposrção de servir a toeo~, parocutarmente dos.que estão a
merecer L.rna deàicacão esoecial.
·
: • :_..:o i~.. :;. ~euoto-o peta merecida escolha para integrar o coteg1o epcscopal brasiierro. suplicando ao Cnador que o
ilum1ne nessa nova tarefa.
Lagarta, 25 de ma1o de 199~

}tr/J/uu~ ~
JoSÉ P!iREIRA NETO
• JuiZ de Direito

-pOf' tudo que fez pela nossa terra, obrigado O. Màrio..
(Dr. Antonio lima)
-Por seu trabalho na área da educação. o nosso agrade·
cimento".
(Prof. Cláudio Monteiro)
-Por seu ministério sacerdotal voltado para o serviço, ele-

vamos a Deus o nosso pranlo de gratidão".
(Paulo Prata)
-Por sua dedicação e zelo ã frente da nossa Paróqura,
somos agradeddos".
·
,
(Vereador José Dias dos Santos)

BRASÃO DO 3° BISPO DE
PROPRIÁ
DOM MÁRIO RINO SIVIERJ

ESCUDO:

Ordenação Episcopal
do

Mons. Mário Rino Sivieri

Fundo azul
Estrela de ouro de oito pontas intercaladas com flores de I is.

INSIGNIAS: Episcopais; chapéu prelatício e
cruz processional.
LEMA:
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OMNIUM SERVUS (Servo de Todos) (1Cor. 9, 19)

SAGRAN I c

~KINCIPAL

DOM HILDEBRANDO MENDES COSTA
Bispo de Estância

COMENTÁRIO

CONSAGRANTES

O AZUL SIMBOLIZA:
~ mundo, campo da evamze!õ??.r-iõr •. ·
monizado pela civilização dv.
-o Rio São Francisco que !::anh?. a r:>:c•·:e:·:;
de Propriá em toda a sua extensão nort;:-.

DOM JOSÉ PALMEIRA LESSA

A ESTRELA É SIMBO!..O:
- do Santuário de Santa Maria, venerada
nos montes de Oropa na diocese de origem do
novo Bispo: BIELLA -ITÁLIA. Foi o Santo Bispo
Euzébio (Séc. IV) que levou a devoção mariana
naqueles montes. O mesmo bispo foi defensor
da divindade de Cristo, padecendo o exílio por
causa da fé e também promoveu a vida comum
do clero diocesano;·
- de Maria 55. Estrela da nova evangelização, Serva por amor até aos pés da cruz, lembrando o Santuário Mariano de N. Sra. da Piedade em Lagarto, onde o novo Bispo trabalhou
por 29 anos;
-do nascimento e Epifania de Jesus Cristo,
Verbo Eterno, que se fez carne no seio de Maria
há 2.000 anos (Novo Milênio).

COM MÁRIOZANNETA

AS FLORES DELIS PODEM SER SÍMBOLO:
- das bem-aventuranças.

· r'a
.·.. o,u ·SE

Bispo de Paulo Afonso- BA

PRESBÍTEROS ASSISTENTES

MONS. JOSÉ DE SOUZA SANTOS
Vigário Geral da Diocese de Estância

MONS. FERNANDO MARCHI
Vigário Geral da Diocese de Biella

-"Ainda que livre em relação a to·
dos, fiz-me o Servo de Todos a iim dC'
ganhar o maJor número possível".
11 Cor. 9-19•
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SAGRAÇÃO DE BISPO
O Culto cristão é a expressão de um povo
em oração, mas não é o povo que preside: a
assembléia litúsgica temum presidente, cujo
poder e autoridade não lhe vêm do povo, mas
de Cristo por meio do bispo.
Santo Inácio de Antioquia, em sua Carta
aos Esmirnenses (8, 1-2) afir~a que "a Eucaristia apenas seja tida por legítima, se feita sob
a presidência do Bispo ou daquele que por
ele for encarregado. Onde aparece o Bispo, aí
esteja a Comunidade, do. mesmo m..odo que
onde está Cristo, aí está a Igreja Católica".
O ritual da Ordenação do Bispo tem início após a proclamação d_o Evangelho, com a
solene invocação-do Espírito Santo, alma daIgreja, fonte de santidade e doador dos dons
que hão de acompanhar o Bispo no de5cempenho do seu ministério.
A seguir, o eleito apresenta a bula pela
qual o Papa o nomeia Bispo e sucessor dos
Apóstolos.
O Sagrante do novo Bispo dirige ao povo
uma longa alocução na qual apresenta o histórico do munus episcopal. derivado do poder que o próprio Cristo concedeu aos doze
Apóstolos e, por fim. exorta o novo Bispo a
considerar o .episcopado como serviço· a ser
prestado ao povo de Deus. seja governando
ou santificando.
Continuando, o Sagrante submete o eleito a um interrogatório sobre os compromissos
que assume diante da Igreja a que ele irá servir.
Para acompanhá-lo em seu ministério é
invocada a intercessão dos santos, para que
Deus derrame, com bondade e largueza, a sua
graça sobre o eleito, que permacece prestado
diante do altar.
Em seguida, o Sagrante principal impõe
sobre a cabeça do eleito o livro dos Ev_angelhos aberto, significando que sua missão é
ensinar todos os povos, pregando o Evangelho a toda criatura para que todos os homens
se salvem pela fé, pelo Batismo e pelo cumprimento dos mandamentos (Mt 28, 18; Me
16, 15-16;At26,17).
Para exercer tal missão o Bispo recebe a
plenitude do Sacramento da Ordem. A orde- _

JUNHO DE 1997

nação episcopal confere também os poderes
de ensinar e governar, os quais, no entanto.
por sua própria natureza, só podem ser exercidos em comunhãohierárquica com a cabeça e os membros do Colégio Episcopal. De
fato, consta pela tradi~o, manifestada no rito
litúrgico, que a graça· do Espírito Santo é
conferida pela iiTIJJOsição das mã()S e pelas
palavras da consagração e o caráter sagrad"o é
impresso de tal modo que os bispos representam de forma eminente o próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice,_e aluam em lugar d'Eie.
Manifestando esta total entrega ao serviço da Igreja, o Sagrante unge a cabeça do novo
bispo, ajoelhado diante dele.
Sinais exteriores da missão, que o novo
bispo vai desempenhar, são o anel, símbolo
de seu compromisso de fideliadde à Santa Igreja, esposa de Cristo, a qual se une
indissoluvelmente.
Recebe o báculo, símbolo do serv1ço pastoral, sinal de sua missão de pastor à frente do
. rebánho-que lne-ecorüiado.
-A mitra é sinal de sua dignidade pelo cargo que ocupa na-5afi.la igreja. ·
-A Diocese-aePropria; para maior bem
da grei do Senhor e continuidade de sua miss)fo.~varrece5er um novo bispo, que se responsabilizará pelo governo- do povo de Deus
que lhe foi confíado-no Espírito Sái1fo-.- ·-

MISSA DA SAGRAÇÃO EPISCOPAL
ACOlHIDA
Irmãos, estando reunidos em AsCom.:
sembléia festiva, para participarmos da Celebração Eucarística,
damos prova que temos fé e que
entendemos qual é o dom de
Deus, oferecido ao mundo, que é
o seu Filho Jesus Cristo, como alimento, Pão da Vida.
Comendo Sua Carne e bebendo
_sci.I_ 5an.8_ue,
a- vidà-em
nós. A E.ucariSt!a,·queéoprolon~
gamento e a atualização da Obra
do -Salva-dor, para ser legitima e
ter ioCio sentido ecresial, deve
ser presidida pelo Bispo ou pelo

tenfmos

o

Ministério do Presbítero, em comunhão corri ele. Recebamos, então neste momento os nossos Pastores, Bispos, Presbíteros e acolhamos, com alegria e ação de graças, de modo especial o nosso irmão, Mons. Mário Rino Sivieri,
que teve a felicidade de exercer o
ministério presbiterial por mais de
vinte e nove aos na Diocese de
Estãncia, Sergipe, e particularmente, teve a alegria de servir a este
querido povo de Lagarto.
Pela imposição das mãos dos Bispos, sucessores dos Apóstolos,
que lhe comunicarão a plenitude
do Sacramento da-ordem, hoje,
o Mons. Mário Rino Sivieri, vai ser
associado ao Colégio Episcopal.
Por isto tudo, agradecemos e louvemos sinceramente a Deus.

I -RITOS INICIAIS
ENTRADA SOLENE
1. MARCHA DA IGREJA

Glória a Ti, Igreja Santa
Ó Cidade dos cristãosf
Que teus filhos hoje e sempre
Vivam todos como irmãos.
1.
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Reunidos em torno dos nossos pastores,
Nós iremos a Ti.
Professando todos uma só fé,
Nós iremos a Ti.
Armados com a força que vem do Senhor,
Nós iremos a Ti.
Sob o impulso do Espírito Santo,
Nós iremos a Ti.

2.

De nossas fazendas e nossas cidades,
Nós iremos a Ti.
De nossas mo~tanhas e nossas baixadas,
Nós iremos a TL
De nossas cabanas e pobres favelas,
Nós iremos a Ti.
De nossas escolas e nosso trabalho,
Nós iremos a Ti.

. 3.

Curvados ao peso de nosso trabalho,
Nós iremos a Ti.
Curvados ao peso de nossos pecados,
Nós iremos a TC
Confiantes por se~mos os filhos de Deus,
Nós iremos a TC
Confiantes por sermos os membros de
Cristo,
Nós iremos a Ti.

SAUDAÇÃO
Celebrante: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.

Todos:
Amém
Celebrante: A graça de Nosso Senhor jesus
Cristo, o a,.,-c;~ cio Pai e a comu.... !... =···
. . . .:..tu.o estejam
Todos:

Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
RITO PENITENCIAL

2. ATO PENITENCIAL

Celebrante: Irmãos: Reconheçamos as nossas
culpas para celebrar dignamente esta Santa Missa, na qual o
Mons. Mário Rino Sivieri será
- ordenado Bispo para ajudar a
servir o povo de Deus na
Diocese de Propriá.
(pausa)
SENHOR, QUE VIESTE SALVAR

Igreja Santa, templo do Senhor,
Glória a Ti, Igreja Santa,
ó Cidade dos cristãos,
Que teus filhos hoje e sempre
Vivam todos como irmãos.

1.

Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos.
Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)

----------------------------------------- - - - - - - - - --------- ---------------------------
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2.

3.

-ó

Cristo, que vieste chamar os
pecadores humilhados.
Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)

Senhor, que intercedeis por nós
junto a Deus Pai que nos perdoa.
Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)

li-liTURGIA' DA PAlAVRA
I - lEITURA (Dt 4,32·34. 39-40)
Com.:

O Senhor é Deus lá no céu e cá
em baixo na terra, e não há outro além dele.

leitor:

Leitura do Livro do Deuteronômio. - Moisés falou ao povo,
dizendo: "Interroga os tempos
·antigos que te precederam, des-de o dia em que Deus criou o
-homem sobre a terra, e investiga
de um extremo ao outro dos
.céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante.
Existe, porventura, algum
povo que tenha ouvido a voz de
Deus falando-lhe do meio do
fogo, como tu ouviste, e tenha
permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher
para si um povo entre as nações,
por meio de provações, de sinais
e. prodígios, por meio de combate.s_CQ.rn mii.Q j~g.r.te. e._braçp estendido, e por meio de grandes
terrores, como tudo o que por ti
·o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos?
. Reconhece, pois, hoje, e
grava:o-em !eu coraÇão, que o
senhor é o Deus lá em cima no
céu e cá embaixo na terra, e que
não há outro além dele. Guarda
suas leis e seus mandamentos
que hoje te prescrevo, para que
sejasreliz, tu -e-te tis filhos depois
de ti, e vivas longos dias sobre a
terra que o Senhor teu Deus te
vai dar para sempre,._--=--Palavra
ao-Senhor:-GraÇas -a Deus!

Celebrante: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida
eterna.
Todos:

Amém.

3. HINO DE LOUVOR
GlÓRIA, GlÓRIA, NAS AlTURAS!
Glória, Glória pas alturas!
Paz e amor na terra aos homens!
Dêem-vos glórias criaturas!
Dêem-vos graças e louvores!
1.

Nós vos louvamos, ó Criador! _
Vos bendizemos por vosso amor!

2.

Nós vos louvamos, ~enhor jesus!
Vos aclamamos por vossa Cruz!

3.

Espírito Santo Consolador,
Vós que dais vida e sois Senhor.

ORAÇÃO
Celebrante: Oremos(pausa): Ó Deus nosso
Pai, enviando ao mundo· a Palavra da verdade e o Espírito
santificador, revelastes o YJJSS_Q_
inefável mistério. Fazei _que,
professando a verdadeira fé, reconheçamos a ·glória da Trindade e adoremos a Unidade
nnipotente 1 Por N. S. j. C.

Todos:

_4. MEDITAÇÃQ- TUA VOZ M_E FEZ REFlETIR
1.

Todos:

Amém.

Quando chamaste os doze primeiros
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Prá te seguir, sei que chamavas
Todos os que haviam de vir.
Tua voz me fez refletir
Deil::em tudo pra me seguir
Nos teus mares eu quero navegar. (bis)

5. ACLAMAÇÃO- BUSCAI PRIMEIRO
1.

Buscai primeiro o Reino de Deus
e a sua justiça
E tudo o mais vos será acrescentado, Aleluia, Aleluia.

2.

Quando pedistes aos doze primeiros
Ide ensinar, sei que pedias
A todos nós a Ev~ngelizar.

2.

Não só de pão o Homem viverá,
mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus,
Aleluia, Aleluia.

3.

Quando enviaste os doze primeiros
De dois em dois, sei que enviavas
Todos os que viessem depois.

3

Se vos perseguem por causa de
mim, não esqueçais o porquê
Não é o servo maior que o Senhor, Aleluia, Aleluia.

EVANGELHO ( Mt 28, 16-20)

li-lEITURA (Rm 8,14-17)

Pe. Manoel Luís: O Senhor esteja convosco.

Com.:

Todos:

leitor:

Todos:

Recebestes um espírito de filhos,
no qual todos nós ciamamQs:,
"Abá, Pai!"
leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos. - Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo
Espírito de Deus são filhos de
Deus. De fato, vós _não
recebestes um espírito de escravos, para recaírdes no medo, mas
recebestes um espírito de filhos
adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, Pai!
O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que
somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e ccherdeiros de Cristo; se realmente sofremos com ele, é para sermos também glorificados com
ele.- Palavra do Senhor.

Pe. Manoelluís : Proclamação do Evangelho
de · Jesus Cristo narrado por
Mateus.
Todos:

Glória a vós Senhor!

l'l_agt,J~Ie temp~..()~_onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que jesus
tinha indicadº.Quando viram jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram.
Então]es.Lis aproxi lllou-se e falou:
nToda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto~ ide e fazei discípulos
meus todos os povos, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei!
Eis que eu estarei convosco todos os dias, até
ao fim do mundo". -Palavra da Salvação.

Todos:

Glória a vós, Senhor!

Graças a Deus!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Com.:

Ele está no meio de nós.

Jesus envia os discíplos para
evangelizar e batizar: aclamemos sua Palavra.

III - liTURGIA DA ORDENAÇÃO
EPISCOPAl

Com:

Proclamado o E~angefho, começa o rito da ordenação episcopal,
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com a invocação do Uivino tspirito Santo.
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HOMILIA
. Dom Acácio Rodrigues Alves, bispo de
Palmares

RITO DA SAGRAÇÃO EPISCOPAL
6. CANTO- EU NAVEGAREI
Eu navegarei no oceano do Espírito
E ali adorarei ao Deus do meu
amor. (bis)
Espírito, Espírito, que desce
como fogo
Vem como em Pentecostes e
enche-me de novo. (bis)
7

Eu adorarei ao Deus da minha
vida,
Que me compreendeu sem nenhuma explicação. (bis)

3

Eu servirei ao meu Deus fiel,
Ao meu libertador, aquele que
venceu. (bis)

PEDIDO DA ORDENAÇÃO
EPISCOPAL
Mons. José de Souza Santos: Reverendfssimo Pai, a Igreja de Propriá pede
que ordenes para o Ministério
Episcopal o presbítero Mário
Rino Sivieri.
Celebrante: Tendes o mandato apostólico?
Mons. José de Souza Saritos: Aqui o temos.
Celebrante: Lede-o, por favor.
LEITURA DA BULA
Com:

Todos:

O presbítero, Pe. José Alves, passará a ler a Bula Papal nomean·do o novo Bispo. Ao final todos
respondem:

Graças a Deus!

Celebrante: A MISSÃO DO BISPO
Caríssimos irmãos e irmãs,
consideremos atentamente o ministério
que vai ser confiado na Igreja a este nosso irmão.
jesus Cristo, nosso Senhor,
enviado pelo Pai para salvar o gênero humano
enviou por sua vez os doze apóstolos ao mundo,
a fim de que, cheios do Espírito Santo,
anunciassem o Evangelho,
santificassem e conduzissem todos os povos,
reunindo-os num só rebanho.
Para que este ministério permanecesse até o fim
dos tempos,
os Apóstolos escolheram colaboradores,
aos quais, pela imposição das mãos,
que confere a plenitude do sacramento da Ordem,
comunicaram o dom do Espírito Santo,
recebido de Cristo.
Assim, ao lc·ngc : :'S gerações,
este dom in1ci.;; ioi sempre transmitido,
pela sucessão ininterrupta dos Bispos,
e a obra do Salvador se prolonga
e cresce até nossos dias.
No Bispo com os seus Presbíteros
está presente entre vós o próprio jesus Cristo,
Senhor e Pontífice eterno.
Pelo ministério do Bispo,
é Cristo que continua a proclamar o Evangelho
e a distribuir aos que
crêem os sacramentos da fé. F
Pela solicitude paternal do Bispo,
é Cristo que incorpora novos membros à Igreja.
Pela sabedoria e prudência do Bispo,
é Cristo que vos conduz nesta peregrinação
terrena,
até à felicidade eterna.
Acolhei, pois, com alegria e ação de graças,
este nosso irmão,
_que nós, Bispos aquipresentes,
anunciamos ao colégio episcopal
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pela imposição das mãos.
Deveis honrá-lo como ministro de Cristo
e dispensador dos mistérios de Deus,
pois a ele foi confiado testemunhar a verdade
do Evangelho
e o ministério do espírito e da santidade.
Lembrai-vos das palavras de_Cristo aos Apóstolos:
"Quem vos ouve a mim ouve:
quem vos despreza, a mim despreza
e quem me despreza, despreza aquele qu!!" me
enviou".
Quanto a ti, irmão caríssimo,
escolhido pelo Senhor,
lembra-te que foste tirado dentre seres humanos,
e colocado a serviço deles nas coisas de Deus.
O Episcopado é um serviço e não uma honra;
o Bispo deve distinguir-se mais pelo serviço
prestado
que pelas honrarias recebidas.
Conforme o preceito do Senhor,
aquele que é maior seja como o menor,
e aquele que preside, como o que serve.
Prega a palavra de Deus,
quer agrade, quer desagrade.
Admoesta com paciência e desejo de ensinar.
Orando e oferecendo o sacriffcio
pelo povo que te foi confiado,
procura haurir copiosamente da plenitude do
Cristo,·
as riquezas da graça.
Na Igreja que te é confiada,
distribui com prudência e guarda fielmente
os mistérios de Cristo.
Escolhido pelo Pai para dirigir sua famflia,
lembra-te sempre do Bom Pastor,
que conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido,
e que não hesitou em dar a vida pelo rebanho.
Ama com amor de pai e de irmão
todos aqueles que Deus te confiou,
especialmente os presbíteros e diáconos,
teus colaboradores no serviço de Cristo,
e também os pobres e doentes,
os peregrinos e imigrantes.
Exorta os fiéis a colaborarem contigo na missão apostólica,
e não recuses ouvi-los de boa vontade.

Mostra um zelo incansável
pelos que ainda não pertencem ao rebanho
de Cristo,
como se fs>ssem ~n_tregues a ti pelo próprio
Cristo.
Não te esqueças
de que fazes parte do Colégio dos Bispos
no seio da Igreja universal
unida pelo vínculo da caridade.
Desta maneira, estende tua solicitude pastoral a todas
as comunidades cristãs,
sempre disposto a ajudar as mais necessitadas.
Vela, pois, por todo o rebanho dos fiéis
a cujo serviço te coloca o Espírito Santo,
para reger a Igreja de Deus:
em nome do Pai,
de quem és imagem entre os fiéis;
em nome do F~lho,_
cuja missão de mestre, sacerdote e pastor
exerces;
e em nome do Espírito Santo,
que dá vida à Igreja de Cristo,
e fortalece a nossa fraqueza.

PROPÓSITO CO :.::..EITO
Celebrante: Conforme o costume dos Santos Padres, aquele que é escolhido para Bispo deve ser interrogado diante do povo, quanto à
fé e sua futura missão.
Assim, carfssimo irmão, Pe. Mário, queres desempenhar até à
morte a missão que nos foi confiada pelos Apóstolos, e que, por
imposição de nossas mãos, te
será transmitida com a graça do
Espírito Santo?
Quero
Eleito:
Celebrante: Queres anunciar o Evangef!·,~;<le
Jesus Cristo·com fidelidade e P-:."'1':- severança?
Quero
Eleito:
Celebrante: Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé,
tal como foi recebido dos Após-
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tolos e transmitido na Igreja,
sempre e em toda.parte?
Quero
Eleito:
Celebrante: Queres edificar a Igreja, corpo de
Cristo, e permanecer na unidade com o Colégio dos Bispos,
sob a autoridade do sucessor do
Apóstolo Pedro?
Eleito:
Quero
Celebrante: Queres obedecer fielmente ao
sucessor do Apóstolo Pedro?
Eleito:
Quero
Celebrante: Queres, com teus colaboradores,
presbíteros e diáconos, cuidar do
povo de Deus com amor de pai
e dirigi-lo no caminho da Salvação?
Quero
Eleito:
Celebrante: Queres, por amor a Deus, mostrar-te afável e misericordioso,
para com os pobres e peregrinos, e todos os necessitados?
Eleito:

Quero

Celebrante: Queres orar incessantemente
pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do
sumo sacerdócio?
Eleito:

Quero, com a graça de Deus.

Celebrante: Deus, que desde o início te inspirou, te conduza sempre mais à
perfeição.

LADAINHA DE TODOS OS SANTOS
Celebrante: Oremos, irmãos e irmãs, para
que Deus todo- poderoso derrame com largueza a sua graça sobre este servo, escolhido para o
serviço da Igreja.
O Eleito prostra-se e os demais
permanecem ·de pé.
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CANTO DA LADAINHA
SAGRAÇÃO 11 - LADAINHA DE TODOS OS
SANTOS
Senhor, tende piedade de nós.
(bis)
Jesus Cristo, tende piedade de
nós. (bis)
Senhor, tende piedade de nós.
(bis)
Ó Santa Mãe de Deus/Com o
esposo São José
São Pedro e São Paulo/São João
e Santo André
ROGAI POR NÓS, ROGAI POR
NÓS
ROGAI POR NÓS, ROGAI POR
NÓS
Aos anjos lá rlo céus/Pedimos
todo dia
Também a São Miguel/E a Inácio
de Antioquia.
ó Santos João Batista/Gregório e
Agostinho
Também Santo Atanásio/São
Bento e São Martinho.
Lembrai-nos São Francisco/E dános teu auxrlio
Lembrai-nos São Domingos/
Lembrai-nos São Basrlio.
Estevão e Lourenço/Sinais de
muita fé
ó Santo Cura d' Ars/E Francisco
Xavier.
Catarina de Sena/Santa Felicidade
Maria Madalen·alcom amor e
com bondade.
Por nós Santa Tereza/Perpétua e
Inês
Pedi a Deus dos céus/Que chegue a nossa vez.
Õ SENHOR, SEDE NOSSA F';t...:,.
TEÇÃO
. OUVI-NOS, SENHOR
Para que nos livreis de todo mal
Para que nos livreis de algum pecado
Para que nos livreis da morte
eterna
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Vos pedimos pela vossa
encarnação
Pela morte e· por sua ressurreição
Pelo Espfrito Santo de amor
Apesar de nós sermos pecadores
Conduzi e protegei a Vossa Igreja
Conservai o Santo Padre como
guia
Conservai nossos bispos, nosso
clero
Concedei vossa paz e união
Conduzi-nos em nossa pastoral
E pedimos a bênção para o povo
Renovai no batismo os eleitos
Tornai santa nossa fonte batismal
Por jesus Filho Eterno de Deus
vivo
JESUS CRISTO OUVI-NOS.
JESUS CRISTO OUVI-NOS.
JESUS CRISTO ATENDEI-NOS.
JESUS CRISTO ATENDEI-NOS.
Celebrante: Atendei, ó Pai, as nossas súplicas para que, ao derramardes
sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça
sobre ele a força da vossa
benção. Por Cristó, Nosso Senhor.
Todos:

Amém.

Celebrante: Levantai- vos!
IMPOSIÇÃO DAS MÃOS SOBRE O ELEITO
Com:

O Sagrante principal e os Bispos
consagrantes permanecem de
pé, diante de suas cadeiras, voltados para o povo. O Eleito ajoelha-se diante do Sagrante principal. O Sagrante principal irílpóe as mãos sobre a cabeça do
Efeito, em silêncio. Depois dele,
os Bispos Consagrantes.

IMPOSIÇÃO DO LIVRO DOS EVANGELHOS
SOBRE O ELEITO
Com:

O Celebrante impõe sobre a cabeça do Eleito o livro dos Evan-

gelhos aberto, dois presbíteros,
um à direita e outro ã esquerda,
seguram assim o livro dos Evangelhos até o fim da Oração
Consecratória.
ORAÇÃO CONSECRATÓR~
Celebrante: Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai de Misericórdia e Deus de
toda con.solação:
Vós habitais nos mais alto dos
céus;
e voltais o vosso olhar para os
humildes;
conheceis todas as coisas antes
que aconteçam;
pela v.ossa palavra estabelecestes
leis na Igreja;
e escolhestes desde o princfpio
um povo santo,
~escendente de Abraão, dandones chefes e sacerdotes,
que cuidassem de vosso Santuário, porque desde o princípio,
quisestes ser glorificado em vossos Eleitos.

A parte da Oração Consecratória
que segue é proferida por todos
os bispos consagrantes, de mão
unidas.
·
ENVIAI AGORA SOBRE ESTE
ELEITO A FORÇA QUE DE VÓS
PROCEDE, O ESPfRITO SOBERANO, QUE DESTES AO VOSSO AMADO FILHO, JESUS
CRISTO, E ELE TRANSMITIU
AOS APÓSTOLOS, QUE FUNDARAM A IGREJA POR TODA
A PARTE, COMO VOSSO TEMPLO, PARA A GLÓRIA E PERENE LOUVOR DO VOSSO
NOM[
Celebrante: Pai, que conneceis os corações
concedei que este vosso servo
Mário,
escolhido oara Bispo,

-------------------------------------------------------
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apascente o vosso rebanho
e exerça, de modo irrepreensível,
a plenitude do sacerdócio.
sirva dia e noite,
intercedendo junto a vós pelo
seu povo,
e oferecendo os dons da vossa
Igreja.
Pela força do Espfrito Santo,
que a plenitude do sacerdócio
lhe comunica,
concedei-lhe o poder de perdoar os pecados
segundo o vosso mandamento;
que ele distribua os ministérios
segundo o vosso preceito,
e desligue todo o vinculo
conforme o poder dado aos
Apóstolos.
Pela mansidão e pureza de coração,
que ele seja para vós oferenda
agradável por vosso Filho, Jesus
Cristo.
Por ele, ó Pai, recebeis com o
Espírito Santo
a glória, o poder e a honra,
na Igreja santa
agora e para sempre.
Todos:

Amém.

UNÇÃO DO ELEITO COM O SANTO CRis-

MA
Com.:

Terminada a Oração Consecratória os padres retiram o Livro
dos Evangelhos que seguravam
sobre a cabeça do Ordenado, e
o Celebrante unge com o Ô/~o
do Crisma a cabeça do Ordenado, dizendo:

Celebrante: Deus que te fez participar
da plenitude do sacerdócio de
Cristo,
~;
derrame sobre ti o bálsamo da
unção,
enriquecendo-te com a benção
da fecundidade espiritual.
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ENTREGA DO LIVRO DOS EVANGELHOS

Com.:

Ao terminar a Unção o
Celebrante lava as mãos e depois
entrega o Livro dos Evangelhos
ao Ordenado, dizendo:

Celebrante: Recebe o Evangelho,
e anuncia a Palavra de Deus
com toda a constância e desejo
de ensinar.
ENTREGA DO ANEL DO NOVO BISPO

Com.:

O Celebrante põe o anel no dedo
anular da mão direita do Ordenado, dizendo:

Celebrante: Recebe este anel, símbolo da fidelidade;
e com fidelidade invendvel,
guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus.
IMPOSIÇÃO DA MITRA

Com.:

Agora o Celebrante impõe em
silêncio ;:; mitra ao Ordenado.

Celebrante: Recebe a mftra
e brilhe em ti o esplendor da santiaade,
para que, quando vier o Príncipe dos pastores;
mereças receber a imarcescfvel
coroa da glória.
ENTREGA DO BÁCULO PASTORAL

Com.:

Por fim lhe entrega o Báculo Pastorai dizendo:

Celebrante: Recebe o Báculo, sfmbolo do
serviço pastorar, e-cuida de todo
o rebanho,
no qual o Espirita Santo te constituiu Bispo a fim de apascentares a !greja de Deus.
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Dá seu coração,
Com desejo grande de ser novo.

RECEPÇÃO NO CORPO EPISCOPAL

Com.:
Tendo entregue o Báculo ao
novo Bispo, este é recebido no Corpo Episcopal, enquanto todos os bispos presentes e alguns presbíteros o abraçam. Enquanto isso,
todos cantam.
CANTO- SERVO POR AMOR

1.

Uma noite de suor sobre o barco
em alto amar,
O céu começa a clarear a tua
rede está vazia,
Mas a voz que te chama te mostr.ará um outro mar,
E sobre muitos corações a tua
rede lançarás.
Doa a tua vida como Maria aos
pés da cruz,
E serás, servo de cada homem,
servo por amor,
Sacerdote da Humanidade.

2.

Caminhavas no silêncio esperando além da dor
Que a semente que tu lançavas,
No bom terreno ge;r:.masse!Mas
o coração exulta,
Porque o campo já está dourado,
O grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar.

IV - LITURGIA EUCARISTI<;'\
OFERTÓRIO - VIVO O OFERTÓRIO DE
MARIA
1.

Vivo o ofertório de Maria,
Dando aquele "Sim"
Sempre, até o fim,
Firme e fiel por toda a vida.
Eis-me aqui ó Senhor, Pai de
bondade,
Faça-se em mim tua vontade!
(bis}

2.

Vivo o ofertório deste povo,
Que no vinho e no pão
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Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que o
nosso sacrif{cio seja aceito por
Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhqr por tuas mãos
Todos:
este sacrifrcio, para a glória de
seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja!
ORAÇÃO

Celebrante: Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as
oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma
oferenda eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos:
Amém.
PREFÁCIO

Celebrante: O Senhor esteja convosco.
Todos:
Celebrante: Corações ao alto.
Todos:

O nosso coração está em Deus.

Celebrante: Demos graças ao Senhór, nosso
Deus.
Todos:

~

nosso dever e salvação.

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
.graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo- poderoso.
Com vosso Filho único e o Espírito Santo sois um só Deus e um
só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só
Deus. Tudo o que revelastes e
nós cremos a respeito de vossa
glória atribuímos igualmente ao
Filho e ao Espírito Santo. E, pro-
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clamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada
uma das pessoas, na mesma natureza e igual majestade. Unidos
à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos,
jubilosos, cantando a uma só
voz:
SANTO- VI QUE O SENHOR É SANTO
1.

Quando olhei o sol brilhar
- Vi que o Senhor é Santo!
Vendo estrelas no céu
- Vi que o Senhor é Santo!
Na imensidão do mar
-Vi que o Senhor é Santo!
No orvalho da manhã
-Vi que o Senhor é Santo!
O SENHOR É SANTO E ELE
ESTÁ AQUI.
O SENHOR É s.lNTO, EU P05SO SENTIR.: ~i!":

2.

Nas aves do c-'n
-Vi que o .::..:•mor t: .:-c.;i<v:
Na planta a florir
-Vi que o Senhor é Santo!
Na fonte a correr
-Vi que o Senhor é· Santo!
No irmão a sorrir
-Vi que o Senhor é Santo!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus
do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque, Jesus Cristo, Vosso Filho e
Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não
cessais de reunir o vosso povo,
para que vos ofereça em toda
parte, do nascer ao pôr-do-sol,
um sacrifício perfeito.
Todos:
Santificai e reuni o vosso povo!
Concelebrantes: Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pel:> Espfrito Santo as
oferendas que vos apresentamos

para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo + e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou
celebrar este mistério.
Todos:

Santificai nossa oferenda ó Senhor!

Concelebrantes: Ná noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus disdpulos, dizendo:
TOMAI, TODOS; E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu
a seus discfpulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE
É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
0 <;.A.I\JGU': !)A NOVA E ETER'···· . ~. , .... ,···;,..·'· ... ·~ ':!ORÁ DER'~1-.~,t.~,,-.
POR
_ ~, ..... ""' "-'-·, ,~_,Ão DOS
PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!

:

Todos:

r··' .

'c--,..:~

~..... ·...:.=;........

....,undo, salvai-nos,
.;ertastes pela cruz

í;.;:çao.

Concelebrantes: Celebrando agora, ó Pai, a
memória do vosso Filho, da sua
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças
este sacriffcio de vida e santidade.
Todos:

Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Concelebrantes: Olhai com bondade a
oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco e concedei
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que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um
só corpo e só espírito.
Todos:

Fazei de nós um só corpo e um
só espírito! '

Concelebrantes: Que ele faça de nós uma
oferenda perfeita para alcanÇarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, Mãe de
Deus, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na
vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita
Todos:
oferenda!
1° Concelebrante- Dom José Palmeira lessa:
E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da_nossa
reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a
vossa Igreja, enquanto caminha
neste mundo: o vosso servo o
papa João Paulo 11, e nosso bispo
Hildebrando, e o vosso servo Mário, que hoje ordenastes como
pastor da Igreja de Propriá, os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
Todos:

Lembrai-vos, 6 Pai, da vossa Igreja!

2° Concelebrante - Dom Mário Zanetta:
Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos
e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
Todos:

lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

3° Concelebrante - Dom Mário Rino Sivieri:
Acolhei com bondade no vosso
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reino os nossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida e todos
os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor Nosso.
Todos:

A todos saciai com vossa glória!

Concelebrantes: Por ele dais ao mundo todo
bem e toda graça. Por Cristo,
com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e
para sempre.
Amém!
Todos:
V- RITOS DA COMUNHÃO
PAI NOSSO
Celebrante: Cantemos confiantes, a oração
que o Senhor nos ensinou.
PaiN~sso queestais nos céus...
Celebrante: Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
- e-a::::~~"::: -. :::: :.:. ·.v;~;;- piü:. 1\ju~
dados pela vossa misericórdia,
sej;ijmos ~~mpre livres do pecado e pretegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do
Cristo Salvador.
Todos:

Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
RITO DA PAZ

Celebrante: Senhor jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a
paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima vossa Igreja;
daí-lhe, segundfo vosso desejo,
a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo!
Amém!
Todos:
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Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre
convosco!
Todos:

O amor de Cristo nos uniu!

Pe Manoellufs: Como filhos e filhas do Deus
da Paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna!

COMUNHÃO

Celebrante: Felizes os convidados para a Ceia
do Senhor! Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo!
Todos:

ABRAÇO DA PAZ- QUERO TE DAR A PAZ

Quern tP. dar a paz, do meu Senhor
com muito amor (2x).
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Senhor, eu não sou digno de que
.-entreis em minha morada, mas
dizei uma palavra e serei salvo!

CANTO COMUNHÃO I - HÁ UM BARCO
ESQUECIDO NA PRAIA

Há um barco esquecido na praia:
Na flor vejo manifestar o poder
da criação.
Nos teus lábios eu vejo estar o
sorriso de um irmão
Toda vez que te abraço e aperto
a tua mão.
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração.
2

já não leva ninguém a pescar

Lo-barco de André e de Pedro,
Que partiram pra não mais voltar.
Quantas vezes partiram seguros
Eofrentando os perigos do mar
Era chuva, era noite, era escuro,
Mas os dois precisavam pescar ...
De repente aparece jesus,
Pouco a pouco se acende uma luz
· É preciso pescar diferente
Que o povo já sente que o tempo chegou.
E partiram, sem mesmo pensar
Nos perigos de profetizar.
Há um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia!

Deus é Pai e nos proteje, Cristo
é o Filho e Salvação.
Santo Espfrito Consolador, na
Trindade somos irmãos
Toda a vez que te abraço, e aperto a tua mão
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração.

FRAÇÃO DO PÃO

2.

Há um barco esquecido na praia:
Já não leva ninguém a pescar
É o barco de João e Titlgo,
Que partiram pra não mais voltar.
Quantas vezes em tempos sombrios
Enfrentando os perigos do mar
Barco e rede voltaram vazios,
Mas os dois precisavam pescar•..

3.

Quantos barcos deixados na praia
tntre eles o meu deve estar.
Era o barco l:los sonhos que eu tinha,
Mas eu nunca 'deixei de sonhar.
Quanta vez enfrentei o perigo
No meu barco, de sonho a singrar.
jesus Cristo remava comigo:

CANTO -CORDEIRO DE DEUS

Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo
Tende piedade, piedade de nós.
(2X)

2

Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo,
Dai-nos a paz, dai-nos a vossa
paz.
A vossa paz, a vossa paz, a vossa
paz.
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Eu no leme, jesus a remar ...
De repente me envolve uma luz
.E eu entrego o meu leme a jesus·
É preciso pescar diferente
Que o povo já sente que o tempo chegou
E partimos pra onde, Ele quis.
Tenho cruzes mais vivo feliz!
Há um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia!

Vossos pais comeram o maná e
morreram.
Quem permanecer em mim viverá".
Daí-nos sempre Senhor deste
pão
Assim iremos viver como irmãos.

2.

Multidão faminta pede pão e
amor
Cristo olha em torno fala com
ardor:
MQue não se dispersem povo
abandonado,
Haja pão e vida, sou o Salvador".

3.

Que ninguém se perca, vós que
estais unidos
É o desejo ardente do meu pai
do Céu.
Onde eu estiver estareis comigo
Quem permanecer em mim viverá.

COMUNHÃO 11 -TE AMAREI
1.

2.

3.

Me chamaste pra caminhar na
vida contigo,
Decidi para sempre seguir-te,
não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito
e uma flecha na alma,
É diffcil agora viver sem lembrarme de Ti.
Te amarei, Senhor (bis).
Eu só encontro a paz e a alegria
bem perto de li. (2x)
Eu pensei muitas vezes calar e
não dar nem resposta,
Eu pensei na fuga esconder-me,
ir longe de Ti.
Mas Tua força venceu e ao final
eu fiquei seduzido,
É diffcil agora viver sem saudades de Ti.
Ó jesus, não me deixes jamais
caminhar solitário,
Pois conheces a .minha fraqueza
e o ,meu coração.
Vem ensina-me a viver a vida na
Tua presença,
No amor dos \rmãos, na alegria,
na paz, na união.

Quem me ver ~er tenha a vida
··
·
eterna
Foi determinado por )avé, meu
Pai. · ·
·E eu mandarei o amor-paráclito
Ele vos confirmará neste amor.
AÇÃO DE GRAÇAS- EI5-ME AQUI SENHOR

4.

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui
Senhor!
Pra fazer tua vontade, pra viver
no teu amor
Pra fazer tua vontade, pra viver
no teu amor
Eis-me aqui Senhor!
1.

O Senhor é o Pastor que me conduz ·
Por caminho nunca visto me enviou
Sou chamado a ser fermento, sal
e luz
E por isso respondi: aqui estou!

2.

Ele pôs em minha boca uma canção

COMUNHÃO III- SOU O PÃO DA VIDA.
1.

·sou o pão da vida que desceu
do céu.
Sou o pão de Deus pra vos salvar.
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Me ungiu como profeta e trovador
Da história e da vida do meu
povo
E por isso respondi: aqui estou!

3.

Ponho a minha confiança no Senbor
Da esperança sou chamado a ser
sinal
Seu ouvido se inclinou ao meu
clamor
E por isso respondi: aqui estou!

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Celebrante: Oremos: Possa valer-nos, Senhor
nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos
a nossa fé na Trindade eterna e
santa, e na sua indivisfvel tiõiélade. Por Cristo, nosso Senhor!
Todos:

-

Celebrante: Ol:iedecendo aos preceitos divinos,
livres de toda adversidade,
enriquecidos de todos os bens,
e seguindo a tua orientação,
gozem da paz neste mundo
e mereçam reunir-se contigo na
comunidade dos Santos.
Todos:

Celebrante: E a todos vós, aq~ reunidos,
abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai • Filho + Espfrito • Santo.
Todos:

Ave Maria cheia de graça
Deus é contigo Mãe do Senhor.
Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria
Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria cheia de graça
Deus é contigo, Mãe do Senhor
Ave, Ave
Ave Maria.
Bendita seja entre as mulheres,
Virgem das Virgens, Mãe de jesus.

CANTO - TE DEUM LAUDÁMUS - TE
DÓMINUM CONFITÉMUR
BENÇÃO EPISCOPAL DE DOM MÁRIO
RI NO SIVIERI AO POVO DE DEUS PRESENTE
,
PALAVRAS DE DOM MARIO
VI - RITOS FINAIS
BÊNÇÃO SOBRE O ORDENADO

Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria
Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria.

Celebrante: Que Deus te abençoe e te guarde,
e assim como te fez pontffice de
seu povo,
conceda-te ser feliz nesta vida
e participar da eterna felicidade.

Bendita seja entre as mulheres,
Virgem das Virgens, Mãe de jesus
Ave, Ave
Ave Maria.
AGRADECENDO A DEUS • OBRIGADO SENHOR
1.

Todos:

Amém!

Amém!

CANTO FINAL- AVE MARIA

Amém!

Todos:
Amém!
Celebrante: Conceda-te o Senhor governar,
com êxito por muitos anos,
com sua graça e tua solicitude,
o clero e o povo que ele reuniu.

Amém!

Obrigado, Senhor, porque és
meus amigo.

---
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Porque sempre comigo tu estás
a falar.
No perfume das flores, na harmonia das cores.
E no mar que murmura o teu
nome a rezar.

Escondido tu estás no verde das
florestas,
Nas aves em festa e no sol a brilhar
Na sombra que abriga, na brisà
amiga,
Na fonte que corre ligeira a cantar.

2

-
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Os desfgnios de Deus o trouxeram ao
Brasil, mais precisamente para Lagarto
Sergipe. Aqui, ficou como vigário paroquial
de 15/05/68 a 08/08/76, a partir desta data até
15/05/97 foi Pároco, empreendendo e realizando grandes trabalhos, como a restauração
da Igreja Matriz, aquisição e reforma da Casa
Paroquial, construção de Igrejas no interior do
município e periferia da cidade, reforma do
Cemitério Sr. do Bonfim, edificação do Cemitério N. Sra. da Piedade, da secretaria e salões
paroquiais, dentre inúmeros outros de suma
importância para a comunidade lagartense.
Conclt:!Cda a reforma, a Matriz foi elevada a Santuário Mariano Diocesano por decreto de D. Hildebrando Mendes Costa, em 04/
09/1988 sendo nosso Pároco designado Reitor.

Te agradeço ainda porque na alegria.
Ou na dor de cada dia eu posso
Graças aos seus constantes esforços e emte encontrar.
Quando a dor me consome, penho, não somente Sergipe, mas todo o nordeste foi beneficiado com a fundação de cenmurmuro o teu nome
tros
de recuperação para drogados, alcoólatras
E mesmo sofrendo, eu posso canque integram a Fazenda da Ese
presidiários,
tar.
perança São Miguel, no munidpio de Lagarto.

Dom Mário Rino Sivieri
Nasceu em Castelmassa (Itália), em 15 de
abril de 1942, fil'"to de Osvaldo Sivieri e Natalina Mazzetto
Após concluir os estudos, ocupou, na Itália, os cargos de coadjutor das paróquias de
Cossato, Trivero e Biella Piazzo, além de professor de religião da Scuola tvlédia Statale.

Incontáveis são os serviços prestados pelo
então Mons. Mário à comunidade lagartense,
devendo ser posta em relevo a informatizaçao
e recuperação do arquivo paroquial, a criação
do Conselho de Pastoral Paroquial e sua assistência espiritual aos diversos movimentos da
Igreja, também colaborou na educação, sendo diretor do Colégio Cenecista laudelino
Freire.
Lagarto, maio /1997.
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O SR!l'RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna
para uma comunicação inadiável.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, na semana passada ocupei a tribuna desta Casa para lembrar que
o Governo Federal, que tem passado por problemas
sérios na área financeira, tinha muito a receber, cerca de 310 bilhões.
Como Presidente da Comissão de Orçamento,
estou vendo a dificuldade que vamos enfrentar na
área da saúde. Com a queda do CPMF no próximo
ano, deveremos ter urna perda da ordem de seis bilhões. Neste ano, como foi parcial, recebemos qaatro bilhões; um bilhão e meio foi para o FAT, sobraram dois milhões e meio. O ano que vem, para manter o nível de atendimento de saúde de R$80 per capita, vamos precisar de pelo menos R$5 bilhões - o
que não é fácil de se conseguir, a não ser que o Governo encontre soluções novas.
Na semana passada, entramos com um projeto
de terceirização da cobrança. Como tenho dito nesta
Casa, pela terceira ou quarta vez, procurador não é
cobrador; procurador recebe no final do mês comodamente o seu salário, receba ou não do contribuinte, ao passo que, se·terceirizarrnos, as pessoas contratadas só receberão seu salário se conseguirem
receber o pagamento da dívida.
Desses R$31 O milhões, pelo menos 25% não
são dívida apodrecida. Poderíamos, assim, dar um
impulso ao caixa, permitindo que o Governo Fernando Henrique Cardoso fizesse obras importantes,
principalmente na área social.
Há dois anos, apresentei este projeto, mas não
fui ouvido. Pelo contrário, na margem do projeto, foi
feita a seguinte observação: é inconstitucional.
Como se, para outros assuntos, a Constituição não
pudesse ser mudada a todo instante!
A Argentina iniciou o processo bem depois de
nós, há apenas oito meses. Ontem fiquei impressionado ao obter das autoridades argentinas informações do desenvolvimento do processo. Segundo o
Chefe da Receita Federal argentina, o decreto federal já aprovado vai permitir a entrega das cobranças
federais a escritórios particulares de advocacia especializados em tributação. Cada escritório será remunerado mediante uma comissão, a ser fixada sobre o volume de impostos cobrados dos inadimplentes. E espera-se que, graças ao empenho dos novos
cobradores. haja um sensível aumento de arrecadação.
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Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a Argentina, que tem incrito, em sua dívida ativa, um
montante de crédito infinitamente inferior ao nosso,
já tornou providências para privatizar a cobrança E
o Brasil? Será que vamos continuar nesse passo de
tartaruga, devagar e sempre? Temos que agilizar o
processo de recuperação desses R$31 O milhões.
Estou convencido de que o Congresso Nacional tem um papel importante a desempenhar na busca de uma solução para agilizar essa arrecadação.
No próximo ano, •o problema de ter saúde" será
igual ao deste ano. Precisamos de R$6 bilhões. É
possível obter esse valor: só depende da nossa força de vontade, do nosso engenho, da nossa arte.
Por isso, ocupo a tribuna, neste momento.
Lembro os meus Pares que está em tramitação um
projeto que visa a implementar no Brasil um sistema
que já funciona nos Estados Unidos, no Canadá, em
inúmeros países. da Europa. Sempre que eu levanta·
va a hipótese de impJanfur es5e mesmo sistema
aqui, diziam que ele não servia para nós da América
Latina. Entretanto, quero dizer que ele já está funcionando no nosso vizinho companheiro do Mercosul,
Argentina. Espero que nós, que perdemos a primazia, sejamos o segundo e não o último a utilizá-lo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre à Mesa pareceres que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
PARECER N!! 308, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício •s• 40, de 1997, do
ExmR Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, encaminhando ao Senado Federal pedido de autorização para refinanciamento de dívida mobiliária do Estado,
das operações de antecipação de receita
orçamentária e dos empréstimos da caixa Econômica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CNM n.os
162195, 175195, 122196, 1197 e 9197, e suas
alterações firmado com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos

Estados.
RelatO..: Senador Gerson Carriata
I - Relatório
O Exm2 Sr. Governador do Estado do Espírito
Santo encaminha ao Senado Federal pedido de au-
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torização para refinanciamento de dívida mobiliária
do Estado, das operações de antecipação de receita
orçamentária e dos empréstimos da Qijlixa Econõmica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos
Votos CMN n.os 162/95, 175195, 122196, 1197 e
9197, e suas alterações, na conformidade do protocolo de acordo firmado com o Governo Federal, no
âmbito do programa de apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.
O referido parecer trata de operação de crédito
a ser firmado entre o Estado do Espírito Santo e a
Governo Federal com as seguintes características:
a) Saldo da dívida: R$387295.182,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, duzentos e noventa e
cinco mil, e cento e oitenta e dois reais), a preços de
18-4-1997, conforme informação do Estado;
b) Encargos:
-juros: 6"k ao ano;
- atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP - DI;
c) Prazo: 30 anos
d) Garantia: receitas próprias, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei
Complementar n2 87/96.
e) Condições de Pagamento:
- amortização extraordinária: equivalente no
mínimo a 20% (vinte por cento) do valor do financiamento da dívida mobiliária estadual, com recursos
de ativos privatizáveis, aceitos pelo BNDES, os
quais serão objeto de registro em uma coro9. gráfica
no T escuro Nacional, de responsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento;
- amortização: pela Tabela Price, limitadas a
13% da receita líquida real mensal do Estado.

11- Voto do Relator
A operação de crédito referida anteriormente
insere-se no âmbito do Programa de Reestruturação
e de Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Estados, levado a efeito pela União, e enquanto tal está subordinada às Resoluções n2 70, de 1995, e rt2 12, de
1997, do Senado Federal.
Exigem essas resoluções que os Estados observem os segu1ntes dispositivos da Resolução n2
69, de 1995, do Senado Federal, como condições
prévias à contratação do refinanciamento:
1) autorização legislativa para a realização do
refinanciamento;
2) certidões negativas de quitação de tributos
federais e de regularidade de situação do FGTS e

499

'Oeclaração de adimplência junto ao Sistema Rnanceiro Nacional e aos credores internos.
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei
Complementar n2 82, de 1995, assim como do pleno
exercício da competência tributária conferida pela
Constituição Federal.
Note-se, portanto, que a realização da referida
operação de crédito encontra-se dispensada do
cumprimento de uma série de exigências e condições estipuladas pela Resolução n2 69, de 1995, do
Senado Federal, noú-damente do cumprimento dos
limites de endividamento previstos em seu art. 42 , incisos I e 11.
Atendendo àquelas condições e exigências, o
Estado do Espírito Santo anexou ao pedido as certidões de adimplência e de regularidade do Estado
junto ao INSS, FGTS, Tributos Federais e ao Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o Governo do Estado apresentou declaração atestando o cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, bem corno do pleno exercício da competência

tnbutária.

O Governo do Estado do Espírito Santo decla·
ra ainda que despendeu 68,54% das receitas correntes com pessoal, no exercício financeiro de 1995,
excedendo ao limite de 60% fixado pela Lei Complementar n• 82, de 1995, que disciplina esses gastos.
Vale ressaltar que esse mesmo diploma legal assegura um prazo de 3 (três anos), contados a partir de
1996, para que os Estados que se encontram em situação de desacordo, retomem àquele limite.
Observe-se também que não há comprovação
pelo estado do cumprimento do limite de endivida·
mento definido no caput do art. 3" da Resolução n2
69, de 1995, e no art. 167, inciso III, da Constituição
Federal. Entretanto, corno expresso no parecer do
Banco Central do Brasil, •Ante aas características
peculiares da operação, na qual não haverá libera·
ção de novos recursos, mas apenas substituição dos
credores originais pelo Governo Federal, e tendo em
vista que as operações cumpriram as exigências regulamentares à época das contrações, entendemos
que a operação poderia ser realizada sem onerar o
limite estabelecido no art. 32 da Resolução nR 69/95,
do Senado Federal".
Mais ainda, corno destacado nesse parecer do
Banco Central do Brasil, a operação de crédito inserido no protocolo de acordo entre o Governo Federal
e o Estado do Espírito Santo "viabiliza o alongamento do prazo de amortização da dívida e a redução de
seus encargos, induz o ajuste fiscal, em decorrência
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dos compromissos do estado, consignados no protocolo de acordo. O prog~ tem como meta fiscal
básica a manutenção da dívida financeira total do
estado a valor não superior ao de sua Receita Líquida Real anual".
Ressalte-se assim que a operação de crédito
em exame trata, na verdade, de um processo de refinanciamento de dívidas já contraídas e, enquanto
tal, não implicará aumento no montante de endividamento do estado.
Nesse contexto, diante da natureza estratégica
que o protocolo de acordo entre o Governo Federal
e o Governo do Estado do Espírito Santo representa
para a sustentação do Programa de Estabilização
em curso, e para o ordenamento das finanças públicas estaduais, somos pela autorização deste Senado Federal à celebração da operação de crédito em
tela, nos termos do seguinte projeto de resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 74, DE 1997

Autoriza o Estado do Espfrito Santo

a contratar operação de refinanciamento
de dívida mobillária do Estado, das operações de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa
Económica Federal, Inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN n2s
162195, 175195, 122196, 001197 e 009197, de
suas alterações, na conformidade do protocolo de acordo firmado com o Governo
Federal, no imbHo do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de refinanciamento da dívida
mobiliãriá do estado, das operações de antecipação
de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa
Econõmica Federal,. inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN n2s 162195, 175195, 122/96,
001/97 e 009197, e suas alterações, na conformidade do protocolo de acordo firmado com o Governo
Federal, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) Saldo da dívida: R$387.295.182,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, duzentos e noventa e
cinco mil, e cento e oitenta e dois reais), a preços de
18-4-1997;
b) Encargos:
-juros: 6% ao ano;
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- atualizção do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP - DI;
c) Prazo: 30 anos;
d) Garantia: receitas próprias, as transferências constitucionais e os créditos de que trata a Lei
Complementar n2 87196.
e) Condições de pagamento:
- amortização extraotdinária: equivalente no
mínimo a 20% (vinte por cento) do valor do financiamento da dívida mobiliãria estadual, com recursos
de ativos privatizáveis, aceitos pelo BNDES, os
quais serão objeto de registro em uma conta gráfica
no Tesouro Nacional, de respànsabilidade do Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos financeiros idênticos aos do refinanciamento;
-amortização: pela Tabela Price, limitadas a
13% da receita líquida real mensal do Estado.
Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de junho de 1997. José Serra, Presidente - Gerson Camata, RelatorGilberto Miranda - Esperidião Amin - Carlos Bezerra- Onofre Quinan - Osmar Dias - Elclo Alvares- Ney Suassuna- Levy Dias- Waldeck Ornelas - BeiJo Parga - Beni Veras - Ramez Tebet -

José Fogaça.
PARECER NS! 309, DE 1997

Da Comissão de Assuntos Económi~-;. de 1997, do
ExmR Sr. Governador do Eslado de Sergipe, encaminhando ao Senado Federal pedido de autorização para contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social
- BNDES, no valor de R$11.535.200,00,
cujos recursos serão util~ como
contrapartida de recursos no âmbito do
convênio de financiamento finnado com
o Banco do Nordeste do BrasH - BNB,
para o Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste do Brasil- PRODETUR.

cos, sobre o Ofício ":::·

Relator: Senador Waldeck Ometas
1- Relatório

O Exm" Sr. Governador do Estado de Sergipe
encaminha ao Senado Federal, por intermédio do
Ofício •s• n2 41, de 1997, pedido de autorização
para contratar operação de crédito junto ao Banco
Nacional de DesenvolVimento Econômico e Social BNDES, no valor de R$11.535.200,00, cujos recur-

sos serão utilizados como contrapartida de recursos
no âmbito do convênio de financiamento firmado
com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, para o
Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico
do Nordeste do Brasil- PRODETUR.
A referida operação de crédito a ser firmada
pelo Estado de Sergipe terã as seguintes características financeiras:
a) valor: R$11.535200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais);
b) juros: 6"k a.a acima da Taxa de Juros de
Longo Prazo- TJLP;
c) garantia: cotas do Fundo de Participação
dos Estados - FPE;
d) condições de pagamento:
- do principal: em até noventa e seis prestações semestrais, consecutivas e iguais, após carência
de até trinta e três meses;
- dos juros: trimestrais na carência e mensais
na amortização.
11- Voto do Relator

Operações de crédito desta natureza estão sujeitas ao cumprimento das condições e exigências
estabelecidas na Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que, além de observância quanto aos
aspectos de natureza estritamente financeira, exige
que o Estado observe os seguintes dispositi\•os
como condições prévias à contratação do refinanciamento:
1) autorização legislativa para a realização do
financiamento;
2) certidões negativas de quitação de tributos
federais e de regularidade de situação do FGTS e
declaração de adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional e aos credores internos;
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei
Complementar n2 82, de 1995, assim como do pleno
exercício da competência tributária conferida pela
Constituição Federal.
Atendendo àquelas condições e exigências, o
Estado de Sergipe anexou ao pedido as certidões de
adimplência e de regularidade do Estado junto ao
INSS, FGTS, tributos federais e ao Sistema Rnanceiro Nacional.
Ademais, o Governo do Estado de Sergipe
apresentou certidão do Tribunal de Contas do Estado atestando o cumprimento do disposto no art. 212
da Constituição Federal, relativo aos gastos com
manutenção e desenvolvimento do ensino, bem
como do pleno exercício da competência tributária.

Quanto à obserVância do disposto no art. 27 da
Constituição Federal, declara o Tnbunal ter tornado
a Decisão n2 13.042196, mantida pelo Acórdão nº
792197, dando cumprimento ao estabelecido na referida norma constitucional relativamente à remuneração dos membros do Poder Legislativo local.
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
certifica ainda que o Estado despendeu 75,65% das
receitas correntes com pessoa~ no exercício financeiro de 1995, caracterizando extrapolação ao limite
máximo de 60% fixado pela Lei Complementar nº
82, de 1995, que disciplina esses gastos.
Vale ressaltar que esse mesmo diploma legal
assegura um prazo de 3 (três) anos, contados a partir de 1996, para que os Estados que se encontram
de desacordo retomem àquele limite. De acordo com
informações da Secretaria da Fazenda do Estado de
Sergipe, no exercício de 1996 foram despendidos
cerca de 68% das receitas correntes com pessoal,
sendo previsto ainda redução de mais de 14,5%
dessas despesas para 1997. Essas informações são
demonstrativas dos ajustes anuais promovidos pelo
Estado relativamente às despesas com pessoal, nos
termos previstos na referida lei complementar.
Relativamente às condições financeiras da
operação de crédito, confonne demonstrado no Parecer Dedip/Diare-971344, do Banco Central do Brasil, há cumprimento dos limites de individamento definidos pela Resolução nº 69/95, do Senado Federal.
Por outro lado, como destacado nesse parecer
do Banco Central do Brasil, em decorrência de protocolo de acordo firmado pelo Estado com a União,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Rscal dos Estados, o Estado de Sergipe
somente· contrataria nova dívida caso mantivesse
decrescente a relação dívida/receita na trajetória
pactuada no referido acordo. E, ademais, segundo
informações da Secretaria do Tesouro Nacional,
confonne Offcio n2 1.406, de 28 de abril de 1997, enviado ao Banco Central do Brasil, os Estados que firmaram os respectivos protocolos de acordo assumiram compromisso de não contratarem novas dívidas
internas.
- Daf, a solicitação da STN ao Banco Central do
Brasil, contida no referido ofício, para que "sejam
adotadas providências no âmbito desse Banco Central, visando assegurar a manutenção desses compromissos, mediante inibição de novos endividamentos por parte dos estados'. Daí, também, a manifestação do Banco Central do Brasil contrária à realização da operação de crédito pretendida pelo Estado
de Sergipe.
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Algumas observações se fazem necessanas,
relativamente a esses aspectos e manifestações do
Banco Central e da Secretaria do Tesouro Nacional:
1) a operação de crédito pretendida pelo Estado enquadra-se nos limites estabelecidos pela Resolução n2 69/95; enquanto tal, de acordo com o art. 19
da referida Resolução, compete ao próprio Banco
Central do Brasil decidir sobre sua contratação. Nos
termos da Resolução 69/95, o Senado Federal autoriza apenas as operações de crécftto externo, as de
dívida mobiliária, as concessões de garantia e as
operações de nature2:a interna que implicam descumprimento e extrapolação dos limites de endividamento estipulados no art. 4 2 , incisos I e 11, da mencionada Resolução;
2) a operação de crédito pretendida deverá ser
contratada com o BNDES, instituição financeira vinculada ao Ministério da Fazenda; portanto, injunções
no sentido de que sejam observados os compromissos assumidos pelo Estado com a União, nos termos de protocolo de acordo correspondente, podem
e devem ser realizados e resolvidas no âmbito do
próprio Poder Executivo.
3) o protocolo de acordo firmado pelo Estado
de Sergipe com a União prevê, em seu item 2'1, que
o Estado não contrairá nova dívida mobiliária até
que a sua dívida financeira total alcance valor correspondente ao de sua receita liquida real; prevê,
ademais, que a contratação de novas dívidas, incluindo empréstimos externos, somente poderá
ocorrer se mantiver sempre decrescente a relação
dívida/receita na trajetória acordada, e que •o governo federal não examinará pedido de aval ou autorização a qualquer empréstimo que seja proposto com
o descumprimento desta condição" (grifo nosso).
Note-se assim que, em conformidade ao protocolo de acordo, não há vedação absoluta à contratação de novas dívidas p;elos estados signatários; ao
contrário, o protocolo de acordo corresponde a instrumento que visa a estabelecer mecanismos de
controle do endividamento do estado que seja
abtangente, porém capaz de permitir algum grau de
autonomia ao estado, dentro de uma regra geral previamente estabelecida.
Lógico é que, ao Senado Federal, enquanto
poder representativo da União, compete fazer cumprir os compromissos que com ela são estabelecidos
e firmados pelos estados; entretanto, não são postas
à disposição desta Casa nem estão demonstradas
pelo Banco Central informações que caracterizem
esse descumprimento de compromissos por parte do
Estado de Sergipe. Ademais, como já frisado ante-
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riormente, o Poder Executivo dispõe de todos os mecanismos e de todas as condições para resolver sobre essa operação de crédito; o próprio protocolo de
acordo referido determina que •o governo federal
não examinará pedido de aval ou autorização a qualquer empréstimo que seja proposto com o descumprimento desta concflção" (grifo nosso).
Nesse contexto, diante da importância que a
operação de crédito representa para o Programa de
Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste
do Brasil, que conta com recursos do BID, e constituído o apoio do BNDES ao financiamento da contrapartida devida pelo Governo do Estado de Sergipe, somos pela autori2:ação do Senado Federal à celebração da operação de crédito em tela, nos termos
do seguinte Projeto de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 75, DE 1997

Autoriza o Estado de Sergipe, a contratar operação de crécflto junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico
e Social - BNDES, no valor de
R$11.535.200,00, cujos recursos serão
utilizados como contrapartida de recursos no âmbito do convênio de financiamento finnado com o Banco do Nordeste
do Brasil - BNB para o Programa de
Ação para o Desenvolvimento Turístico
do Nordeste do BraSil- PRODETUR.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Sergipe autori2:ado a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvofvimento Econômico e Social - BNDES,
no valor de R$11.535.200,00, cujos recursos serão
utilizados como contrapartida de recursos no âmbito
do convênio de financiamento firmado com o Banco
do Nordeste do Brasil - BNB para o Programa de
Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste
do Brasil- PRODETUR.
Art. 2'1 A operação de crédito referido no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) valor: R$11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais);
b) juros: 6% a.a. acima da Taxa de Juros de

Longo Prazo- TJLP;
c) garantia: cotas do Fundo de Participação
dos Estados- FPE;
d) condições de pagamento:
- do principal: em até noventa e seis prestações semestrais consecutivas e iguais, após carência
de até trinta e três meses;
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- dos juros: trimestrais na carência e mensais
na amortização.
Art. 32 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e
setenta dias, contados a partir da data de sua publi-

cação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação. - José Serra, Presidente - Waldeck Omelas, Relator - Joel de Hollanda - Pedro
Simon - C8rlos Bezerra - José Eduardo Outra Ney Suassuna - Ramez Tebet- Onofre Quinan Vilson Kleinübing - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -Levy Dias- Bello Parga - Gerson cantata
- Beni Veras -José Fogaça.

PARECER N11 310, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n2 75, de 1997
(Mensagem n11 293, de 11-3-97, na origem), do Senhor Presidente da República, solicitando autorização do Senado Federal, para COiibalar operação de crédito

externo, no valor equivalente a até
US$275,000,000.00, entre a República Federativa do Brasil e o Banco lnterameri-

cano de Desenvolvimento - BID, destinada a financiar parcialmente o Projeto de
Modernização da Rodovia Fernão Dias
(BR-381)- 2' Etapa.

Relator: Senador Eduat'do Malaiaz:zo SUplicy
1- Relatório
Através da Mensagem n11 75, de 1997, (Mensagem n2 293, de 11-3-97, na origem) o Senhor Presidente da República solicita ao Senado Federal autorização para contratar operação de crédito externo
no valor equivalente a até US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norteamericanos), entre a República Federativa do Brasil
e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento 810, destinada a financiar parcialmente o Projeto de
Modernização da Rodovia Fernão Dias (BR-381)~Etapa.

Trata-se de projeto inserido no Programa do
Governo "Brasil em Ação" com a finalidade de duplicar e restaurar a rodovia acima mencionada. A operação de crédito aprésenta as seguintes característi-

cas:
a) devedor: República Federativa do Brasil (Ministério dos Transportes);
b) credor: Banco lnterameriano de Desenvolvimento-BID;

c) valor: US$275.000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);
d) juros: sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a taxa anual para cada semestre a ser
determinada pelo custo, calculada pelo Banco para
dólares, dos Empréstimos Unimonetários QualifiCados tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescida de um diferencial, expresso em termos de
percentagem anual, que o BID fiXará periodicamente
de acordo """' sua política sobre taxa de juro&.
e) cvmissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir de 60
(sessenta) dias -~ a data de celebração do contrato;
f} prazo de desembolso: 3 (três) anos a partir
da vigência do contrato;
g) carência: até 6 (seis) meses após o úHírno

desembolso;
h) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo credor mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga na
primeira data em que deva ser efetuado o pagamen·
to dos juros, uma vez transcorridos seis meses contados da data P!'?vista oara o desembolso fmal do
empréstimo e a t;,urr.~ aré 26 de junho de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 26
de junho e 26 de dezembro de cada ano, a partir de
26-12-1997;
da comissão de crédito: semestralmente,
nas mesmas datas estipul~rl'is para o pagamento
dos juros;
I) comissão de inspeção e supervisão geral:
1% do valor do empréstimo, desembolsados em
prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
O custo total do projeto está estimado em
US$550,000,000.00 (quinhentos e cinqüenta milhões
de dólares), sendo US$275,000,000.00 (duzentos e
setenta e cinco milhões de dólares) fmanciados pelo
810, US$137,000,000.00 (cento e trinta e sete milhões de dólares) da União, US$110,290,000.00 (cen·
too e dez milhões, duzentos e noventa mil dólares)
de responsabilidade do Estado de Minas Gerais e
US$27,210,000.00 (vinte e sete milhões, duzentos e
dez mil dólares) a cargo do Estado de São Paulo. As
obras serão realizadas pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER. pelo DepartamentO de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG e pelo Departamento de Estradas

~

....

de Rodagem do Estado de São Paulo - DER-5P,
que para tanto deverão firmar Convênios de Obriga-

ções.
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O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGN/COF/N!-1'1369197) sobre o
aspecto da legarldade da minuta contratual salienta
que ela contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e que atende às determinações
da Resolução n11 96, de 1989, do Senado Federal,
que veda a existênccia de dispOsitivos atentatórios à
soberania nacional e à ordem pllblica contrária à
Constituição, ou quee impr~quem compensação automática de débitos e créditos.
A operação foi credenciada pelo Departamento
de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Bmsil,
por meio do ofício Firce/DiauVSucre-971030, de 3 de
fevereiro de 1997 o qual atendeu à Recomendação
Cofiex nll 400196.
Consta ainda do projeto sob exame o parecer
da Secretaria do Tesouro Nacional- STN (parecer
STN!Coref/Diref n2 63, de 28 de fevereiro de 1997)
informando que há previsão do projeto em tela no
Plano Plurianual da União para 1996/99 e que foram
destacados recursos no Orçamento Geral da União
para 1997 para o ingresso de recursos externos
(US$50,000,000.00). O mesmo parecer informa que
há margem nos limites de endividamento da União
para a contratação da operação de crédito, dentro
do estabelecido pelos artigos 22, 3" e 4 11 da Resolução n2 96189 já referida.
O parecer da STN destaca, ainda algumas
condições prévias ao primeiro desembolso que devem ser cumpridas para que se evite o pagamento
de comissão de compromisso:
"a) recebimento pelo BID de evidências
de que as Unidades de Coordenação do
Projeto (UCPS), estabelecidas no DNER, no
DER-MG e DER-5P serão mantidas até o final da Etapa 11;
b) recebimento pelo BID de evidências

de que o mutuário tenha contratado firma de
consultoria para a elaboração de estudos
sobre a exploração da rodovia e do edital da
concorrência para a concessão de sua operação e manutenção;
c) recebimento pelo BID de evidências
de que o mutuário tenha aditado os Convênios de Delegação de Poderes com os Estados de Minas Gerais e de São Paulo de
modo a incluir as obrigações do Presente
contrato."

Muito embora essas condições já tenham sido
entregues ao BID por Ç)Cal:lião das negociações, o
Banco ainda não se manifestou sobre elas.

É o relatório.

li-Voto
A operação de crédito objeto da Mensagem n2
75197 está contida nas competências privativas do
Senado Federal estabelecidas no inciso V, do art. 52
da Constituição Federal e regulamentada pela Resolução n11 96/89, restabelecida pela Resolução n11
17/92, que •dispõe sobre limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de
suas autarquias e demais entidades controladas
pelo poder púbriCO federal e estabelece limites e
condições para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno•.
O projeto vem atender à antiga necessidade de
duplicação e restauração da rodovia Fernão Dias de
intenso movimento, o que certamente contribuirá
para a diminuição do número de acidentes e dos
custos de ;ransporte.
cabe assinalar que o cronograrna de desembolso prevê duas parcelas de US$ 50,64 milhões no
exen::fcio de 1997, que deveriam ocorrer 30 de janeiro e 30 de julho, tendo em vista já se observar um
atraso na assinatura do contrato essas parcelas terão de ser deslocadas. Por outro lado, no caso de
ocorrer o desembolso de US$101,28 milhões ainda
em 1997, como não há previsão orçamentária, conforme assinalado pela STN, para fazer face ao ingresso dos recursos, será necessário a solicitação
de um créãllo sUPlementar.
De acordo com os dados complementares que
nos foram enviados pelo Ministério dos Transportes
verifica-se que os preços médios dos principais serviços em cada um dos lotes da obra são compatfveis
com os preços internacionais. Todavia os desembolsos efetuados para o pagamento dos serviços de
Gerenciamento, Supervisão e Meio Ambiente já ultrapassam a 5% do total pago. Considerando que o
DNER dispõe de larga experiência na construção,
supervisão e gerenciamento de obras desse porte e
até maiores, além de possuir um corpo técnico dos
mais gabaritados no que diz respeito a construção
de estradas, e considerando que nos países do primeiro mundo, quando tais serviços não são executados por servidores públicos seu valor não ultrapassa
a 3% do valor total da obra, com o intuito da melhor
utilização dos recursos públicos toma-se importante
limitar o percentual a ser desembolsado para tal finalidade.

-----------------------------------------
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Outro ponto importante refere-se ao fato de
que após a conclusão dessas obras de modernização e duplicação deverá ser feita umà' licitação
para a entrega da concessão da operação e manutenção da rodovia. Tendo em vista que o volume total de recursos programados nesse projeto atinge a
cifra de aproximadamente R$1,084 bilhão faz-se necessário que o Senado da República garanta que,
no mínimo, parte desses recursos retomem ao Tesouro.
O processo encontra-se adequadamente instruído, dele constando a documentação exigida na
Resolução n" 96189, restabelecida pela Resolução n"
17192.
Face ao exposto somos favoráveis à concessão da autorização pleiteada na Mensagem n"
75197, na forma do seguinte:
·
PROJErO DE RESOLUÇÃO N 2 76, DE 1997

Autoriza a União a conbatar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID,
no valor equivalente a
até US$
275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
destinados a financiar parcialmente o
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias (BR-381)- 2'1 Etapa.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 • Ftea a União autorizada. nos termos da
Resolução n" 96/89, restabelecida pela Resolução n"
17192, a contratar operação de crédito externo com o
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID,
no valor de US$ 275,000,000.00 {duzentos e setenta
e cinco milhões de dólares norte-americanos).
.. Parágrafo único. A operação de crédito autorlzada no Caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias {BR-381) - 2A Etapa.
Art. 2". A operação de crédito externo ora autorizada terá as seguintes características:
a) Devedor: República Federativa do Brasil;
b) Credor: Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID;
c) executor: Departamento Nacional de Estradas e Rodagem-DNER, Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado de Minas Gerais-DERIMG e
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado
de São Paulo-DER!SP.
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d) valor: US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
de principal;
e) Juros: sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a taxa anual para cada semestre a ser
determinada pelo custo, calculado pelo Banco para
dólares, dos Empréstimos Unimonetários Qualifteados tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescida de um diferencial, expresso em termos de
percentagem anual, que o BID fixará periodicamente
de acordo com sua política sobre taxa de juros;
f) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir de 60
(sessenta) ãi8S após a data de celebração do contrato·
'g) prazo de desembolso: 3 (três) anos a partir
da vigência do contrato;
h) carência: até 6 (seis) meses após o último
desembolso;
I) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo credor mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quando possível, iguais. A primeira prestação <:'?·r·o-i, ser paga na
primeira data em::;-..:~ deva ~.c· . . : .. :o pagamento dos juros. uma vez transcorridos seis meses contados ca c:;.: o:
' ·- -- · ··
. .;iõembolso final do
empréstimo e a ultirr.o. -·"' ..-....; ;:;e junho de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 26
de junho e 26 de dezembro de cada ano, a partir de
26-12-1997;
- da comissão de crédito: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros;
D comissão de inspeção e supervisão geral:
1% do valor do empréstimo, desembolsados em
prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 32 É vedado o pagamento, a qualquer título, de valor superior a 5% (cinco por cento) do valor
total da obra pela prestação dos serviços de Gerenciarnento, Supervisão e Meio Ambiente.
Art. 42 A concessão da operação e manutenção da rodovia BR-381 será feita mediante licitação
e o vencedor deverá destinar ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no edital, parte dos recursos arrecadados para efeito de amortização da dívida con-
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tratada pela União para execução dos serviços do
Projeto de Mordenização da: Rodovia Fernão Dias
(BR-381).
Art. 5" A Presente autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de publicação desta Resolução.
Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação
Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.José Sena, Presidente- Eduardo Suplicy, Relator
-José Fogaça- Esperidião Amin - Ramez Tebet
- BeiJo Parga - Elcio Alvares - Onofre Quinan Ney Suassuna- Beni Veras- Pedro SimonLevy Dias- Joel de Hollanda - Waldeck Omelas.

PARECER N2 311, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Económi-

cos, sobre o Ofício •s• n2 38, de 1997, do
Sr. Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD,
no
valor
de
US$100.000.000,00,
equivalentes
a
R$104.610.000,00, em 31-1-97, destinados
ao f'manciamento de parte do Projeto de
Conservação dos Recursos Naturais e
Combate à Pobreza e do ~odo Rural.
Relator: Senador Pedro Simon

1- Relatório
O Exm" Sr. Governador do Estado do Rio

Grande do Sul, por intermédio do Ofício •s• n2 38,
de 1997, solicita autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito externo, com garantia da iJnião, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor
de
US$100.000.000,00,
equivalente
a
R$104.610.000,00, em 31-1-97, destinados ao financiamento de parte do Projeto de Conservação dos
Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do ~o
do Rural - Projeto PRÓ-RURAL 2000.
O referido projeto objetiva contribuir para uma
efetiva redistribuição de riquezas, para a realização
da cidadania do homem do campo e para o desenvolvimento unifonne do setor econõmico, em conformidade às políticas de priorização da área agrícola
definidas pelo Governo do Estado do Rio Grande do
Sul.
De acordo com informações disponíveis, o custo total do programa está estimado em US$208,8 mi-
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lhões, sendo que, além dos recursos decorrentes
desse empréstimo pretendido, serão aplicados pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pelos
municípios beneficiados, respectivamente, cerca de
US$75,9 milhões e US$22.9 milhões corno contrapartida nacional.
Desta forma, a operação de crédito externo
pretendida será realizada nas seguintes condições:
a) Credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;
b) Garantidor. República Federativa do Brasil;
c) Valor: US$100.000.000,00 (cem milhões de
dólares
americanos),
'equivalentes
a
R$104.610.000,00 (cento e quatro milhões, seiscentos e dez mil reais), a preços de 31-1-97;
d) Juros: 0,5% aa acima da taxa equivalente
ao custo dos 'Qualified Borrowings' cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir
da data de cada desembolso;
f) Condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais,
iguais e consecutivas, no valor de US$5.000.000,00
cada uma, vencendo-se a primeira em 1-11-2002 e a
última em 1-5-2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 1-5
e1-11 decadaano;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.

11- Voto do Relator
Ao ofício acima citado, foi anexada a Mensagem nv 634, de 3 de junho de 1997, na origem, com
a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República solicita a autorização desta Casa para que possa a União conceder garantia ao Estado c,lo Rio
Grande do Sul naquela operação de crédito.
Essa modalidade de operação de crédito está
sujeita à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções de
n.os 96189 e 69/95, do Senado Federal, que disciplinam, respectivamente, as operações de crédito interno e externo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, às quais cabem os seguintes esclarecimentos:
a) os limites de endividamento da União, estipulados nos artigos 22, 32 e 4 2 da referida resolução
são atendidos, confonne é informado no Parecer
STN/Coref/Diref nº 113, de 27 de março de 1997.
Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, anexo ao processo em
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exame, contém os dados comprobatórios do cumprimento dos limites de endividamento da União, confonne exigido pela Resolução n2 96189.
b) o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGNICOF/n2 816, encaminhado ao Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta
contratual, conclui que as mesmas são admissíveis
e estão de acordo com a legislação brasileira aplicável a espécie, tendo sido observado o disposto no
art. 52 da Resolução n11 96189, que veda disposição
contratual de natureza política ou atentatória à soberania nacional e à ordem púbriCa..
c) relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetas constem do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, é informado que
os investimentos previstos no programa mencionado
encontram-se amparados na Lei Estadual n" 10.531,
de 2-8-95, que aprovou o Plano Plurianual do Estado
para o período de 1996-1999.
Ainda, a lei Estadual n" 10.889, de 19-12-96,
que dispõe sobre o Orçamento Geral do Estado para
o ano de 1997, prevê dotações específicas para a
cobertura do fluxo financeiro estimado para 1997 relativamente à operação de crédito pretenálda.

d) o Parecer do Banco Central do Brasil - De<frpiDiare-971346, anexo ao ofício encaminhado ao
Senado Federal, demonstra que o Estado do Rio
Grande do Sul observa os limites de endividamento
constantes nos arts. 311 e 411 da Resolução n" 69, de
1995, do Senado FederaL
Não é demais enfatizar que essa operação de
crédito foi credenciada pelo Banco Central do Brasil,
nos termos do expediente Fm::e/Diaut/Sucre-97/126,
de 29-4-97, evidenciando, portanto, que ela atende à
política de captação de recursos externos do País.

Ressalte-se ainda que, de acordo com cálculos
estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá
implicar um custo efetivo equivalente a 7,54% ao
ano, valor esse bastante favorável quando comparado ao custo mé<f10 efetivo de 9,12% aa verificado
para financiamentos contratados junto a bancos privados e/ou provenientes de emissão de títulos no
exterior nos últimos dois anos. Essa estimativa de
custo é indicativa das condições financeiras favoráveis da operação de crédito pretendida
As demais condições e exigências estipuladas
pelas Resoluções n.os 96189 e 69195 são atendidas
pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham o ofício
em questão.
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Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado do Rio Grande do· Sul encontra-se de acordo com
o que preceituam a Constituição Federal e as Resoluções n.os 96189 e 69195, do Senado Federal, devendo ser concedida a autorização para a contrata~ ção da operação de crédito externo pretendida, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 77, DE 1997

Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de créc:lito externo, com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD,
no
valor
de
US$1 00,000,000.00,
equivalentes
a
R$104.610.000,00, em 31-1-97, destinados
ao financiamento de parte do Projeto de
Conservação dos Recursos Naturais e
Combate à Pobreza e do êxodo Rural.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar operação de crédito externo, junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de US$
100,000,000.00, equivalentes a R$ 104.610.000,00,
em 31-1-97.
Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de crédito externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e Combate à Pobreza e do l:xodo Rural- Pró-Rural 2000.
Art. 22 A operação de crédito referida no art. 1"
deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) credor. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD;
b) garantidor. República Federativa do Brasil;
c) valor. US$100,000,000.00 (cem millões de dólares ameri::anos). equivalentes a R$104.610.000,00
(cento e quatro milhões, seis :entos e dez mil reais), a
preços de 31-1-97;
d) juros: 0,5% aa acima da taxa equivalente
ao custo dos •aualifJed Borrowings• cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal, a partir
da data de cada desembolso;
e) comissão de crédito: ("Commitment Carge"):
0,75"k ao ano sobre o montante não desembolsado,
contados a partir da data de cada desembolso;
t) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais,
iguais e consecutivas," no valor de US$5,000,000.00
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cada uma, vencendo-se a primeira em 1-11-2002 e a
úHima em 1-5-2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 1-5
e 1-11 de cada ano;
-da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros;
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 3" Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio Grande do Sul na operação
de créãtto externo referida no artigo 1" desta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada a que o Estado do Rio Grande do Sul vincule como contragarantia à União, as
transferências federais a que faz jus, complementadas por suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo
de débito automático em conta corrente.
Art. 4" O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.José Serra, Presidente - Pedro Simon, Relator José Fogaça - Esperidião Amin - Joel de Hollanda - Fernando Bezerra - Carlos Bezerra - Beni
Veras - Onofre Quinan - Gerson Camata- Vilson
Kleinübing - L.evy Dias - Waldeck Omelas - Gilberto Miranda - Ramez Tebet - Ney Suassuna José Eduardo Dutra - BeiJo Parga.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os pareceres lidos vão à publicação.
Os Projetes de Resolução n!!s 74 a
de
1997, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa, durante cinco dias úleis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, "f",
do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da
Resolução n" 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão o Projeto de Resolução n" 73, de
1997, que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária, com vencimentos em junho de 1997.
Tem parecer favorável.

n.

- ------==-=

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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte
PARECER N2 312, DE 1997
(Comissão Diretora)
R~finai~P~odeR~~

ção n2 73, de 1997
A Comissão Diretora apresenta a redação final

do Projeto de Resolução n2 73, de 1997, que autoriza o Estado de São Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em
junho de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidertte
- Rona~ Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocínio- Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N" 312, DE 1997
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 1997

Autoriza o Estado de São Paulo a
emitir, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras~ Tesouro do Estado de São
Paulo -

LFTP, destinanc:lo-se os recursos

ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento em junho de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de São Paulo autorizado,
nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP, para giro de sua dívida mobiliária com vencimento em junho de 1997.
Art. 2 2 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
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a) Quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante
aplicação da Emenda Constituicional nº 3, no valor
correspondente a 98% (noventa e oito por cento)
do total;
b) Modalidade: nominativa-transferível;
c) Rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) Prazo: cinco anos;
e) Valor nominal: R$1,00 {um real) - Selic;
f) Características dos títulos a serem substituídos:
SELIC

Título

Vencimento

Quantidade

521825

15-6-1997

327.704.974.520

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SELIC

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em discussão o Projeto de Resolução n2 74, que
autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar operações de refinancimento da dívida rnobiliária do Estado das operações de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa Econõmica
Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos do Conselho Monetário Nacional (n2 162 e nº
175195, n2122196, nº1197 e nºS/97 e ~uas alterações
na conformidade do protocolo de acordo firmado entre o Governo Federal, no âmbito de Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal dos Estados.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
EmvõtãÇãb.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação finaL (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,

Colocação Vencimento Título

Data-Base

16-6-1997

16-6-1997

15-6-2002

521825

h) Forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n 2 565, de 20 de
setembro de 1997, do Banco Central do Brasil;
i) Autorização legislativa: Lei n2 5.684, de 28 de
maio de 1987, e Decretos n.os 29.526, de 18 de janeiro de 1989, e 30.261, de 16 de agosto de 1989.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação daredação 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.)

pelo Sr~ 12 Secretário, Senador Ronaluma..

que será lido
·e~õCünha

É lido o seguinte
PARECER N2 313, DE 1997
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Proieto de Resolução n2 74, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 74, de 1997, que autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar operação
de refinanciamento de dívida mobiliária do Estado,
das operações de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa Econõmica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos
CMN n% 162 e 175, de 1995, 122, de 1996, 1 e 9,
de 1997, e suas alterações, na conformidade do protocolo de acordo firmado com o Governo Federal, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste FISCal dos Estados.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocínio - Lucídio Portella.
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ANEXO AO PARECER N" 313, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997

Autoriza o Estado do Espírito Santo

a contratar operação de refinanciamento
de dívida mobiliária do Estado, das ~
rações de antecipação de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa
Econõmica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN n2s 162 e
175, de 1995, 122, de 1996, 1 e 9, de 1997,
e suas alterações, na conformidade_do
protocolo de acordo firmado com o Governo Federal, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de refinanciamento de dívida
mobiliária do Estado, das operações de antecipação
de receita orçamentária e dos empréstimos da Caixa
Econômica Federal, inclusive os concedidos ao amparo dos Votos CMN n"s 162 e 175, de 1995, 122,
de 1996, 1 e 9, de 1997, e suas alterações. na conformidade do protocolo de acordo firmado com o Governo Federal, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Rscal dos Estados.
Art. 22 A operação de crédito terá as seguintes
condições financeiras:
a) saldo da dívida: R$387.295.182,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, duzentos e noventa e
cinco mil, cento e oitenta e dois reais), a preços de
18 de abril de 1997;
b) encargos:
-juros: 6% a.a (seis por cento ao ano);
- atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP-DI;
c) prazo: trinta anos;
d) garantia: receitas próprias, as transfe~ncias
constitucionais e os créditos de- que trata a Le1 Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
e)cond~õesdepagamento:

- amortização extraordinária: equivalente ~o
mínimo a 20% (vinte por cento) do valor do financiamento da dívida mobiliária estadual, com recursos
de ativos privatizáveis, aceitos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDE~,
os quais serão objeto de registro em uma conta gra-

fiCa no Tesouro Nacional, de responsabilidade do
Estado, cujo saldo devedor estará sujeito a encargos
financeiros idênticos aos do refinanciamento;
-amortização: pela Tabela Price, limitadas a
13% (treze por cento) da receita líquida real do Estado.
Art. 32 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e e~nd~ a maté~ ~ regime
de urgência, passa-se à 1rned1ata aprec1açao 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 (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão o Projeto de Resolução n2 75, que
autoriza o Estado de Sergipe a contratar operações
de crédito, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de
R$11.535.200,00, cujos recursos serão utilizados
como contrapartida de recursos no âmbito do convênio de financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, para o Programa de Ação
para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste Prodetur.
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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- ·~Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Renaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte
PARECERN" 314, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 75, de 1997.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 75, de 1997, que autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Q,esenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, n valor de
R$11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta
e cinco mil e duzentos reais), cujos recursos serão
utilizados como contrapartida de recursos no âmbito
do convênio de financiamento firmado com o Banco
do Nordeste do Brasil - BNB para o Programa de·
Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste
do Brasil- Prodetur.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho
de 1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocínio- Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER

N2

314, DE 1997.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e

eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES, no .valor de

R$11.535.200,00 (onze milhões; quinhentos e trinta e cinco mH e duzentos reais),
cujos recursos serão utilizados como
contrapartida de recursos no âmbito firrnado com o Banco do Nordeste do Brasil
- BNB para o Programa de Açã<> r'!ra o
Desenvolvimento Turístico do NOl"a..ste
do Brasil- Prodetur.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Sergipe autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
no valor de R$11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), cujos
recursos serão utilizados como contrapartida de recursos no âmbito do convênio de financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB
para o Programa de Ação para o Desenvolvimento
Turístico do Nordeste do Brasil - PRODETUR.
Art. 22 A operação de crédito terá as seguintes
condições financeiras:
a) valor. R$11.535.200,00 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais);
b) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano) acima
da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP;

~

c) garantia: cotas do Fundo de Participação
dos Estados- FPE;
d) condições de pagamento:
- do principal: em até noventa e seis prestações semestrais, consecutivas e iguais, após carência
de até trinta e três meses;
- dos juros: trimestrais na carência e mensais
na amortização.
.Arl 32 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e
setenta dias, contado a partir da data de sua publicação.
Arl 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães}
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da rsdação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
r..::~_:
._.-.. ::sça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matér1"' vai à t:romulgação.

•. ~ .-: ;Antonio Carios Magalhães}
- Em c:;;c._:..~c ~ c ~rojeto de Resolução n2 76, que
autoriza a União a contratar operações de crédito
-·:-·:mo junto ao Banco lnteramericano de DesenvolVImento - BID, no valor equivalente a 275 milhões
de dólares norte-americanos, destinados a financiar
parcialmente o Projeto de Modernização da Rodovia
Fernão Dias (BR-381), segunda etapa
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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães}
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte
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PARECER tp 315, DE 1997
(Da ComiSsão Diretora)
~fiMI®P~o~Rad~

ção n2 76, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 76, de 1997, que autoriza a União a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento
BID,
no
valor
equivalente
a
até
US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinados a financiar parcialmente o Projeto de Modernização da
Rodovia Fernão Dias (BR-381) - 21 Etapa.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho
de 1997.- Antônio Carlos Magalhães, Pres1dente
- Ronaklo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocínio- Lucídlo Portella.
ANEXO AO PARECER N2 315, DE 1997
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 2

,

DE 1997

Autoriza a União a cor1balar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de DesenvoMmento - BID,
no
valor
equivalente
a
até
US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos}, destina®s a financiar parcialmente
o Projeto de Modernização da Rodovia
Fernão Dias (BR-381)- 211 Etapa.

,O Senado Federal resolve:
Art. 12 É a União autorizada, nos tennos da
Resolução n2 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de crédito externo com o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor
de US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco
milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada destina-se ao financiamento parcial do Projeto
de Modernização da Rodovia Fernão Dias (BR-381)
-2" Etapa.
Art. 2" A operação de crédito deverá ter as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) Credor. Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID;
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e) Executor. Departamento Nacional dEi Estradas de Rodagem - DNER, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais DERIMG e Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo- DERISP;
d) Valor: US$275,000,000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
de principal;
e) Juros: sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a
ser determinada pelo custo, calculada pelo Banco
para dólares, dos Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo BID durante o semestre anterior, acrescida de um diferencial, expresso em termos de percentagem anual, que o BID fiXllrá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa
de juros;
f) Comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do financiamento, contada a partir de sessenta dias após a data de celebração do
contrato;
g) Prazo de desembolso: três anos a partir da
vigência do contrato:
h) Carência: até seis meses após o último desembolso;
I) Condições de pagamento:
- principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo credor mediante pagamento de prestações
semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível,
iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento
dos juros, uma vez transcorridos seis meses contados da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 26 de junho de 2017;
dos juros: semestralmente vencidos, em 26
de junho e 26 de dezembro de cada ano, a partir de
26 de dezembro de 1997;
-da comissão de créãlto: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos ju-

ros·

' D Comissão de inspeção e supervisão geral:
1% (um por cento) do valor do empréstimo, desembolsadas em prestações trimestrais, tanto quando
possível iguais.
Parágrafo único. As datas estipuladas para pagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 32 É vedado o pagamento, a qualquer títu·
lo, de valor superior a 5% (cinco por cento) do valor
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total da obra pela prestação dos serviços de Gerenciamento, Supervisão e Meio Ambiente.
Art. 4 2 A concessão da operação e manutenção da Rodovia BR-381 será feita mediante licitação
e o vencedor deverá destinar ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no edital, parte dos recursos arrecadados para efeito de amortização da dívida contratada pela União para execução dos serviços do
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias
(BR-381).
Art. 5" Esta autorização deverá ser exercida no
prazo de quinhentos e quarenta dias contado da
data de publicação desta resolução.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da 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 (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
relatório da Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo n" 19, de 1997.
Sobre à mesa parecer que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Urna.

É lido o seguinte:
PARECER N2 316, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n" 19, de 1997 (n" 318,
de 1996, na Cãmara dos Deputados), que
•Aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas, que Incorpora os parágrafos 4, 5 e
6 ao artigo V do Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Argentina, em Buenos Aires, em 17 de novembro de 1995.•

Relator. Senador Pedro Simon

1- Relatório
Em atenção ao disposto no inciso I do art. 49

da Constituição, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, por meio de Mensagem n2 638, de
4 de julho de 1996, o texto do Acordo em epígrafe,
que estabelece um ajuste ao instrumento original sobre os procedimentos de construção de uma ponte
entre os territórios do Brasil e da Argentina.
Constituiu-se o referido Acordo do termo da
correspondência oficial, trocada entre o Embaixador
do Brasil na Argentina e a Chancelaria daquele País,
através do mecanismo consagrado no Direito dos
Tratados corno "troca de Notas", utilizado normalmente para protocolos adicionais ou acordos mais
simples. No caso presente, adicionam-se cláusulas
sobre incidência fiScal e partilha tributária nos gastos
com equipamentos utilizados na obra e sobre acesso ao trabalho do pessoal técnico de ambos dos países.
A Mensagem iniciou sua tramitação na Câmara
dos Deputados, onde recebeu aprovação, consubstanciada no Projeto de Decreto Legislativo que ora
vem ao Senado, após ser acolhida, previamente,
nas comissões de Relações Exteriores, de Constituição, Justiça e de Redação, e de Defesa Nacional.
Encaminhada à Câmara dos Deputados em 4
de julho de 1996, o Projeto de Decreto Legislativo
resultante foi aprovado r? '·' :enário daquela Casa,
em redação fina!, :~: ... :: .J de fevereiro de 1997,
tendo sido encaminhado ao Senado, através do Ofício Ps-GSE/028;97, em 26 de fevereiro seguinte. No
Senado Federal, o presente Projeto foi distribuído à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
em 28 de fevereiro, e a este Relator, em 17 de marçode1997.
É o Relatório.

li-Voto

O Acordo em apreciação trata·se de um termo
aditivo ao Acordo entre a República da Argentina e a
República Federativa do Brasil para a Cons_trução de
uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de
São Tomé e São Borja, texto firmado pelos dois governos em 22 de agosto de 1989, definindo a intenção de se construir esta ligação rodoviária ~ !"stituindo o quadro jurídico para disciplinar esta atividade.
Propõe-se agora, por meio de t~ de Notas
diplomáticas, o aperfeiçoamento do refend~ ~co~o.
de modo a contemplar aspectos sobre matena tributária e acesso de pessoas e equipamentos ao canteiro de obras. Basicamente, o acordo autoriza o ingresso e saída de equipamentos na área, com isen-
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ção de impostos de importação, sejam originários de
ambos os países ou de terceiros países; autoriza o
ingresso e saída de pessoal técnico contratado; e
define a partilha dos custos fiscais, de modo que o
cálculo dos tributos seja distribuído em 50"k para
cada um dos países.
Uma vez que o presente acordo destina-se a
viabilizar a edificação desse importante equipamento
de integração física no âmbito do Mercosul, somos
de opinião favorável à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n2 19, de 1997, tendo em vista a
conveniência técnica e a oportunidade de assunto,
além de enquadrar-se com pertinência em nossos
cânones legais e constitucionais.
Sala da Comissão, 10 de abril de 1997. -José
Samey, Presidente - Pedro Simon, Relator - Bernardo Cabral - Benedita da Silva - José Agripino
- Joel ele Hollanda - Abdias Nascimento - Lúdio
Coelho - Bello Parga - Casildo Maldaner - Carlos Wilson - Roberto Freire- Romeu Tu ma.
REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 19, DE 1997.(Projeto de
Decreto Legislativo n2 318-A, de 1996,
na Câmara dos Deputados)
(Mensagem n 2 638196)

Aprova o texto do Acordo, por Troca
de Notas, que incorpora os parágrafos 4,
5 e 6 ao artigo V do acordo para a Construção da Ponte São Tomé e São Borja,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em 17 ele novembro de
1995.
Autor: Poder Executivo.

Relator: Deputado Júlio Redecker.
Relatório
(Nos termos do art. 22 da Resolução n11 1, de
1996-CN)
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional, por meio da
Mensagem n2 638196, acompanhada de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por Troca de Notas, que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao artigo V
do acordo para a Construção da Ponte São Tomé e
São Borja, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em 17 de novembro de 1995.

Apreciado na Câmara dos Deputados, pelas
atualmente fundidas Comissão de Relações Exteriores e Comissão de Defesa Nacional, bem com pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o
acordo em epígrafe foi posteriormente aprovado, em
20 de fevereiro de 1997, pelo Plenário da Câmara
Baixa, e remetido à Câmara AHa
Distribuído à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, onde foi
relatado pelo ilustre Senador Pedro Simon, o acordo
em questão e o respectivo Projeto de Decreto Legislativo que o aprovou, na Câmara dos Deputados, receberam parecer favorável, em 1O de abril de 1997.
Remetido à Presidência do Senado Federal
para a respectiva apreciação em Plenário, esta decidiu, com base no disposto no inciso I e §§ 12 e 22 do
artigo 22 da Resolução nº 1, de 1996-CN, encaminhar o referido acordo à Representação Brasileira na
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul para
que esta comissão produzisse um relatório sobre o

mesmo.

O acordo internacional considerado foi firmado
pelos governos do Brasil e da Argentina, por meio de
troca de notas diplomáticas, com o propósito de implementação do acordo principal que visa à construção da ponte entre as cidades de São Borja e Santo
Tomé.
Enquanto que o acordo principal já mereceu a
anuência do Congresso Nacional e também foi ratificado pelos dois países, o acordo de caráter operacional ora considerado, destinado a regulamentar as
atividades práticas relativas à construção da obra,
que ora nos é submetido, obteve aprovação na Câmara dos Deputados e na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal.
Contudo a proposição pende ainda da apreciação do
Plenário da Câmara AHa
Ora, a proposição em tela iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em 5 de julho de
1996 - com o recebimento da Mensagem Presidencial pelo Presidente da Casa, que a distribuiu às comissões competentes - antes portanto, da vigência
da Resolução n2 1, de 1996-CN, aprovada a 21 de
novembro de 1996. Não houve por isso o encaminhamento prévio da matéria à Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, para que essa elaborasse o relatório preliminar
estabelecido pelo artigo 22, inciso 11 §§ 12 e 22 da
Resolução n2 1, de 1996-CN.
Não obstante a falta desse relatório, a proposição pode prosseguir normalmente sua tramitação
nas duas Casas do Congresso Nacional em virtude
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do ·disposto no § 1Q do art. 22 da citada resolução, o
qual garante a apreciação da matéria pelas Comissões das Casas do Congresso independentemente
da emissão do relatório da CPCM.
Ainda assim, a Presidência do Senado Federal
decidiu pela pertinência e necessidade de apresentação do Relatório por parte da CPCM - o qual não
servirá, no caso, de subsídio para o estudo da matétja jJelas demais comissões, conforme o § 22 do art.
22 da Resolução n2 1, de 1996-CN - de forma a sanar a sua falta na tramitação da matéria e cumprir a
disposição genérica contida no inciso I do mesmo
art. 22, mesmo que não caiba argüir-se defeito ou vício de tramitação, eis que esta se iniciou anteriormente à norma que criou a necessidade de emissão
do relatório da CPCM e, de outra parte, o mesmo diploma legal que o instituiu, estabelece que a emissão do relatório não prejudica a apreciação da matéria pelas comissões do Congresso Naciona~ conforme expusemos acima
Quanto ao mérito, nada temos a obstar quanto
à inclusão dos parágrafos 4, 5 e 6 ao Acordo para a
construção da Ponte entre as cidades de Sã Borja e
Santo Tomé. Trata-se, conforme já constatado pelas
comissões da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, de dispositivos que disciplinam procedimentos operacionais relativos à execução da obra. Absurdo seria manifestarmos qualquer oposição aos
mesmos, urna vez que consideramos a ligação sobre o Rio Uruguai como sendo maior importância
para o avanço da integração económica engendrada
pelo Mercosul. Esta e outras obras físicas são imprescindíveis à formação e consolidação do men:ado comum e por isso, quanto antes se conc1eliza( tal
obra, tanto melhor será pam o Mercosul e seus Estados.
Ante exposto, considerando a singeleza da matéria, a par de sua importância, consideramos desnecessário circunstanciar em relatório sobre as vantagens decorrentes da aprovação do acordo. Queremos porém consignar nossa crença de que agiu bem
o Congresso Nacional ao anuir a adoção das normas adotadas pelo Acordo por Troca de Notas, da
mesma forma que o fez ao manifestar-se favoravelmente à construção da ponte intemacion~ por força
do Acordo principal.
Sala da Comissão, de de 1997.- Deputado
Júlio Redecker, Relator.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N!! 19, DE 1997

Relatório da Comissão
A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, unanimemente, o Relatório do Depu-
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tado Júlio Redecker oferecido ao Projeto de Decreto
Legislativo n!! 19/97, no Senado Federal (n11 318, de
1996, na Câmara dos Deputados), concluindo pela
aprovação dos termos do Acordo, por Troca de ~
tas, que incorpom os parágrafos 4, 5 e 6 ao artigo V
do Acordo para a Construção da Ponte São Tomé e
São Borja, celebiado entre o Governo da República
Fedemtiva do Brasil e o Governo da República Argentina, em 17 de novembro de 1995.
Estivemm presentes os Senhores Parlamenta-

res:
Senador lúdio Coelho e Senadoia Marluce
Pinto; Deputados Paulo Bomhausen, Júlio Redecker, Paulo Ritzel, Dilceu Speraftco, Miguel Rossetto,
Luiz Mainardi e a Deputada Veda Crusius.
Sala da Comissão, 7 de março de 1997.- Deputado Paulo Bomhausen, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA, ·

PElA SECRETARIA GERAL DA M_ESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

··-···-··················-·········-·····························-···'"····-····
Das Atribuições 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 patrimõnio nacio-

nal;

............................................. _...............................-....... _......................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer lido vai à publicação.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportundamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há omdores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do omdor.)
- Sr. Presidente, sr-s e SIS. Senadores, não é a primeim vez que divido com o Plenário as minhas preocupações com a situação da agricultum. brasileira,
particularmente a de Mato Grosso. Pelo visto, também não será a última, pois as autoridades não têm
demonstrado o interesse necessário para resolver a
questão. Essa atitude do Governo, em vez de nos
fazer desanimar, mostra o quanto é necessário evidenciar as contmdições da política agricola do Governo Federal, se é que ele tem urna.
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Sr. Presidente, o Mato Grosso tem tido um dos
melhores desempenhos agrícolas do País nos últimos anos. Sendo um Estado cuja economia está
centlada na agropecuária, tem-se esfOrÇado para
obter os melhores resultados possíveis, e muito se
tem alcançado. Cidades têm nascido do nada, e algumas delas ainda nem estão no mapa, como Sapezal e Nova Mutum. Milhares de hectares de soja têm
ocupado a cada ano o cerrado; tecnologias têm sido
produzidas com o apoio das agricultores locais,
como foi o caso da soja de cerrado, desenvolvida
em parceria da Embrapa com plantadores locais.
Desse esforço, tivemos como resultado o crescimento acentuado da produtividade, pois, se há 20 anos
obtínhamos 22 sacas de soja por hectare contra 29
da média nacional, hoje produzimos 42, ao passo
que a média nacional não passa de 39.
Mato Grosso tem contribuído significativamente
para o superávit que o setor agrícola tem conseguido na balança comercial, principalmente com a soja,
o principal item da pauta de exportações brasileiras.
Para avaliarmos a contribuição de meu Estado, em
1997, o Brasil deve exportar 8 milhões de toneladas
de grãos e mais de 9 milhões de toneladas de farelo
de soja Com certeza, os 7 milhões e meio de toneladas desse produto colhidas em Mato Grosso fazem ãtferença na balança. No entanto, os pródutores
mato-grossenses não têm colhido os frutos que deveriam do seu esforço. Por exemplo, não se beneficiaram com a alta do preço da soja, cuja saca alcançou entre R$13,00 e R$14,00 reais, porque haviam
negociado a saca por R$8,00 antes da safra, para
poderem comprar adubo, fertilizantes e defensivos.
Os plantadores tiveram a esperança de que os
problemas das dívidas fossem resolvidas com a securitização. É bom que se diga que a securitização é
mais uma farsa da política econômica brasileira. O
patamar é tão alto que os agricultores não vão ter
condições de honrar seus compromissos. Mais um
ano, dois anos, e o Governo terá de renegociar novamente essas dívidas da securitização, cuja responsabilidade, aliás, é do Governo Federal, único
responsável pela calamidade que atingiu o setor
agrícola do País, com os planos do Governo Collor e
do atual, que atingiram profundamente a economia
do setor agrícola do País.
Os plantadores tiveram a esperança de que os
problemas das dívidas fossem resolvidos com a securitização. Mas isso não aconteceu, e o crédito continua difícil e escasso. Em primeiro lugar, deve-se
considerar que o limite de securitização das dívidas,
de R$200 mil, é muito baixo para as proporções das
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propriedades no Estado, onde as consideradas pequenas ocupam, em média, mil hectares.
Eis aqui outro absurdo que este País vem cometendo há 400 anos. Este País é um continente.
Toma-se uma medida única para todo o Brasil, que
vale do Rio Grande do Sul ao Acre, quando as realidades são diferentes.
No meu Estado, oitenta por cento dos produtores foram atingidos pela securitização. No entanto,
eles representam apenas 20% da produção, e os
20% não atingidos representam 80% da produção
agrícola do Estado.
Em segundo lugar, os agricultores comprometeram suas garantias com a securitização e não têm
novas para dar aos agentes financeiros. Conclusão:
continuam sem acesso ao crédito.
Fazer o crédito chegar aos produtores é fundamental. E aqui cabe analisarmos as possibilidades
de custeio da safra 1997/1998. As fontes de custeio
são os recursos das exigibilidades bancárias e aqueles captados no mercado externo. O volume dessas
duas fontes é razoável e seria suficiente para financiar boa parte da safra, se não fossem os problemas
que tais fontes apresentam.
Esperava-se maior oferta de crédito agrícola
com dinheiro das exigibilidades com o advento da
CPMF, que fez aumentar de R$14 bilhões para
R$22 bilhões os depósitos à vista No entanto, os
25% proporcionais não têm sido ofertados pelas instituições financeiras. Além disso, o custo desse dinheiro ainda é muito alto, pois as taxas de juros prafocadas têm girado em tomo de 12"k anuais para um
custo de administração que não chega a 3"k no
mesmo período. Já os recursos externos têm entrado com alguma generosidade: de cerca de US$1 bilhão em 1995, aumentaram para quase US$5 bilhões em 1996, e devem continuar no mesmo patamar
este ano. Ocorre que seu custo também é muito
caro: cerca de 20% ao ano, incluída a variação cambial, numa economia que tem inflação de menos de
10%, e com tendência a baixar.
Para solucionar essa questão do crédito seriam
necessárias várias ações concertadas do Governo
Federal, que apontassem uma vontade política de
mudar o atual quadro. Em primeiro lugar, é preciso
fazer chegar dinheiro novo aos agricultores. Isso poderia ser feito se os bancos aceitassem a penhora
da safra como garantia. Em seguida, é necessário
baixar o custo do financiamento, tanto dos recursos
oriundos das exigibilidades quanto daqueles vindos
do exterior. As taxas pagas pelo dinheiro das exigibilidades bancárias poderiam ser de 3% para os mini-
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produtores e de até 6% para ,médios e grandes.
Para completar, deve-se permiti~ que cooperativas e
similares captem recursos externos para baratear o
custo do agricultor.
Embora o crédito seja um insumo dos mais importantes, o fator tecnologia é fundamental para uma
agricultura que precisa de ganhos de escala para se
tomar rentável. Como sabem V. Exõ's, Sras e Srs.
Senadores, por estar longe dos centros consumidores e dos portos, Mato Grosso precisa de uma agricultura altamente rentável. Até o momento, boa parte do financiamento foi feita às expensas dos próprios agricultores pioneiros, que já trouxeram de
seus Estados de origem as técnicas de plantio, fator
que permitiu a rápida expansão da soja no cerrado.
Mas é hora de o Governo Federal atuar com mais
afinco, sob pena de· os agricultores perderem as
condições de plantar com rentabilidade.
Observo, com satisfação, que uma medida defendida por mim há muito tempo acaba de ser tomada pelo Governo Estadual: trata-se de um audacioso
programa de incentivo ao plantio do algodão, lançado recentemente, estabelecendo como meta transformar o Estado no maior produtor nacional, substituindo a necessidade de o País importar o produto.
Várias indústrias têxteis já manifestaram interesse
em se instalar em Mato Grosso, que, no entanto, só
será concretizado se a plantação der os resultados
esperados.
Rondonópolis, no sul do Estado, é hoje o maior
produtor de algodão do cerrado. Essa região será o
grande pólo têxtil do País e em curto espaço de tempo. A agricultura mecanizada do algodão no cerrado
é uma realidade, e a produtividade é uma das maiores do mundo. Portanto, essa lavoura está totalmente inviabiliZ<!da. Basta um apoio mínimo do Governo
Federal para que o Brasil resolva definitivamente a
questão da indústria têxtil e da produção do algodão
com grande rentabilidade no País.
Vê-se que algumas medidas, corno a redução
do ICMS, já foram tornadas para incentivar a vinda
de produtores de outros Estados. Mas nenhum agricultor correrá riscos se não tiver a garantia de financiamento para a produção, pois somente com o uso
maciço da mecanização será possível obter rentabilidade.
Veja-se o exemplo dos pequenos produtores
que estão deixando de produzir, porque a mão-deobra está cada vez mais cara e mais rara. A tecnologia já está sendo fornecida pela Embrapa, que desenvolveu uma nova semente, mas as metas estabelecidas de se transformar o Mato Grosso no maior
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produtor de algodão do País não serão alcançadas,
se não houver oferta de crédito.
Outro projeto correto é o de aumentar o uso do
calcário nas lavouras, que ainda é muito baixo em
relação aos fertilizantes. Mas, da mesma forma, é
necessário dar continuidade ao projeto, assegurando-se de fato, os recursos comprometidos.
No setor pecuário, o Estado de Mato Grosso
tem dois grandes desafios: aumentar a produtividade
de sua bacia leiteira e recuperar a rentabilidade do
gado de corte. Para um rebanho de 11 milhões de
cabeças de gado, são produzidos cerca de 120 litros
de leite por habitante, o que é pouco, segundo os
padrões da FAO. Já o boi gordo sofreu nos últimos
anos uma baixa muito grande no preço, ao mesmo
tempo em que aumentaram os custos. Em 1994, era
possível vender uma arroba a mais de R$38,00; em
novembro de 1995, chegou a pouco mais de
R$22,00 e, em maio deste ano, a mesma quantidade
não chegava a R$25,00. Como agravante, no mesmo período, aumentaram os custos de fertilizantes,
mineralização e defensivos em cerca de 40%.
Enquanto aqui, Srs. Senadores, um rolo de
arame liso custa cinqüenta e poucos reais, nos Estados Unidos custa oito dólares - só para ter um dado
de comparação; enquanto um vermífugo de primeira
linha custa de vinte e cinco a trinta dólares meio litro,
aqui custa cento e poucos, centro e trinta reais, cento e vinte e cinco reais, um custo elevadíssimo.
Também a reposição, que antes do real era na
proporção de cinco bezerros para um boi gordo, baixou para três por um. Eis o que aconteceu: com a
estabilização da economia, dimim,JiU a rentabilidade
dos pecuaristas. Agora, eles têm como opções aumentar a produtividade ou se afastarem do mercado.
Para aumentar a produtividade precisam de novas
tecnologias de manejo de pasto, melhoria genética e
nutrição de seus rebanhos. A pergunta é: quaiS produtores poderão fazer isso às suas próprias expensas?
Para reduzir os custos de produção é preciso
baixar os preços dos insumos, pois o Brasil paga
30% a mais pelos fungicidas e inseticidas, e os herbicidas chegam a custar 150% a mais que na Argentina. O ideal é que sejam reduzidos os impostos dos
fertilizantes de SOk para 2%, independentemente de
cotas; quanto aos defensivos, enquanto não se reduzem as tarifas e se revisam os critérios de registro, que se libere a compra de produtos comercializados em outros países do Mercosul.
Dentro do fator tecnologia, dada a intensificação no uso de defensivos agrícolas, novas medidas
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precisam ser tomadas para se evitar a contaminação
de pessoas e do meio ambiente pela incorreta disposição das embalagens vazias. Mais de quatro milhões de embalagens vazias têm sido espalhadas pelas
lavouras por falta de orientação técnica Há uma legislação estadual responsabilizando os fabricantes
pelo recolhimento, mas que não vem sendo cumprida, o que reclama uma legislação federal mais coercitiva, uma vez que somente a União poderá ter força suficiente perante os grandes fabricantes e distribuidores. Enquanto isso não ocorrer, 300 mil trabalhadores do campo continuarão sendo envenenados
a cada ano.
Além de assegurar crédito novo, barato e sem
as limitações aluais e de repassar tecnologias, o Governo precisa recuperar a credibilidade da política de
preços mínimos, estabelecendo valores compatíveis
com o mercado atual, ponderando os custos de produção e a paridade com as importações. E o mais
importante: honrar os compromissos assumidos
quando for a hora da colheita.
Todas essas contradições apontadas na produção agrícola poderiam ser minimizadas ou mesmo
evitadas se houvesse uma política agrícola consistente no País, o que não temos há muitos anos.
Para restabelecê-la, é preciso que o Conselho Nacional de Política Agrícola, no qual os representantes dos produtores têm assento, retome suas
prerrogativas de orientar o plano de safra, propor
reajustamentos e opinar sobre a pauta de produtos e
garantia de preços mínimos.
Como vêem, Sr!ls e Srs. Senadores, Mato
Grosso tem possibilidades de incrementar em muito
sua produção e colaborar com o desenvolvimento do
País, necessitando apenas que, em nível federal, sejam tomadas as corretas medidas, o que espero se
faça com a máxima urgência.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 152

Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao
mesmo tempo em que cresce no mundo a capacidade técnica e a produtividade agrícola, paradoxalmen-
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te aumenta o pesadelo da fome e da subnutrição,
sobretudo nos países em desenvolvimento. A FAO
estima que, atualmente, 800 milhões de pessoas
passam fome em todo o mundo.
A partir de 1990, as Nações Unidas propuseram um Plano de Metas na área de alimentação e
nutrição para a década, e os governos brasileiros ratificaram a adesão ao Plano de Metas Internacionais,
segundo o qual ter-se-ia que reduzir em 50% a prevalência de desnutrição moderada e grave em crianças; atingir o controle do bócio endémico e da deficiência da vitamina A; diminuir em 30% a ocorrência
de anemia em mulheres no período reprodutivo; baixar para menos de 100/o a incidência de baixo peso
ao nascer (BPN menor que 2.500 gramas); promover medidas para que todas as mães possam, em
princípio, amamentar seus filhos nos seis primeiros
meses de vida; assegurar a vigilância do crescimento e desenvolvimento das crianças; possibilitar que
todas as famílias tenham acesso aos alimentos básicos (segurança alimentar).
O alcance dessas metas, ratificadas pela Conferência Internacional de Nutrição, realização em
Roma no ano passado, é plenamente possível.
Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição (INAN) sobre os problemas e
intervenções na área de alimentação e nutrição
aponta que:
• o bócio ainda é a principal causa de idio~ia
evitável no mundo, podendo ser prevenido a um custo de 0,25 centavos por pessoa, ao ano.
• a deficiência da vitamina A, causadora da cegueira, é responsável pelo agravamento dos casos
de diarréia, pode ser controlada com gastos abaixo
de 20 centavos por beneficiário.
• as anemias, em mulheres no período reprodutivo, podem ser tratadas ou prevenidas, satisfatoriamente, a um custo estimado em 30 centavos ao
ano. • o aleitamento matemo, nos dois primeiros
meses de vida, pode reduzir em mais de vinte vezes
o risco de morte por diarréia, infecções respiratórias
agudas e outras infecções.
• a simples oferta ou acesso à água de boa
qualidade e a destinação adequada dos dejetos
pode reduzir em 30% o risco de desnutrição e morte
por diarréia
Por que faço esse levantamento de dados?
Porque os dados apontados aqui não justificam que
não haja recursos para esse atendimento. Os acordos assinados pelo Governo brasileiro há muito não
têm sido cumpridos.
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EtiÍãmo~ retratando essa situação num momento em que o Governo realiza a refonna administrativa e extingue órgãos como o INAN, instituto que
trata exatamente da política de nutrição e alimentação em nosso País.
A despeito dessa realidade, no ano escolhido
pelo Governo Federal como Ano da Saúde no Brasil,
o próprio Governo acaba de extinguir o organismo
responsável pela política de nutrição e alimentação,
o INAN - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição -,ligado ao Ministério da Saúde.
Contraditoriamente, o combate à fome foi incorporado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso como prioridade nacional. Manifestação concreta
dessa prioridade foi a instituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar {Consea), e a criação do
"Plano de Combate à Fome e à Miséria", o aual eY·
plicita, como objetivos básicos, os de:
enfrentar as causas que levam rnais

w uma quinta parte da população brasileira
a sobreviver em condições indignas de fome
e de "'iséria; e
deflagrar um movimento nacional
que possibilite a imediata adoção de providências indispensáveis para a erradicação
da fome e da miséria.
O Plano de Combate à Fome e à Miséria assenta-se nos princípios da solidariedade, da parceria
e descentralização, refletindo a preocupação em políticas necessárias de retomada do crescimento, do
combate à redução do poder aquisitivo dos salários,
e propõe o desenvolvimento de ações por áreas ministeriais, numa demonstração tácita do empenho
governamental com a magnitude da questão.
No entanto, quando o Governo Federal muda
os rumos, temos o dever de chamar a atenção de
Sua Excelência para a distribuição de alimentos aos
mais necessitados, medid~ que aliviaria o sofrimento
de um grande número de brasileiros.
Sabemos que a erradicação legítima, definitiva
e completa da fome e da miséria depende da superação das inferioridades sociais e dos contrastes
económicos. Mesmo assim, o Governo não pode
abrir mão de algumas medidas que até consideramos paliativas.
O momento aluai é rico em iniciativas, tanto da
sociedade civil quanto do Governo, no sentido da divulgação pelos meios de comunicação de massa,
das denúncias e da pressão da opinião pública contra a fome, contra a miséria e pela vida. No entanto,
causa-me preocupação o encaminhamento dado às
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questões da reforma aaministrativa que está ocorrendo no Ministério da Saúde, com a recente extinção do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
(INAN), autarquia cujos limites de intervenção são
restritivos diante da amplitude da questão.
Gostaria aqui de colocar que as questões alimentares e nutricionais de um país são, obviamente,
questões complexas que exigem efetivas e profundas mudanças estruturais na organização política,
económica e social do País, implicando, inevitavel·
mente, a prioridade do compromisso com a maioria
em detrimento do favorecimento das elites.
A questão da segurança alimentar é o maior
dos problemas brasileiros atuais e não pode ser confundido como sinónimo de socorro alimentar, mas interpretado como acesso assegurado de cada família
à quantidade necessária de alimentos para garantir
os requerimentos nutricionais de todos os seus integrantes e assegurar-lhes vida saudável. Portanto,
conclui-se que há necessidade de um enfoque global sobre a questão da segurança alimentar, garantindo-se uma política própria para o setor. Nesta, devem estar contempladas: a contenção da inflação, a
retomada do crescimento, a melhoria das condições
sanitárias, as medidas de correção do défiCit público,
a redefinição do papel do Estado, a educação, a redistribuição da renda, a interiorização do desenvolvimento e o descongestionamento das áreas urbanas,
entre outros tantos que eu poderia aqui elencar.
Dessa forma, vemos essa questão como irreversível. A extinção do Instituto e a reforma administrativa do Ministério da Saúde, no que diz respeito
ao INAN, parece-me que é irreversível, mas nós,
com a preocupação que temos com essa situação,
temos que sugerir ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso a criação de uma Secretaria Nacional de
Alimentação e Nutrição que deve subordinar-se à
Presidência da República, configurando uma relação
com os Ministérios envolvidos na problemática e
com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar-

Consea.
Entre as competências dessa Secretaria Nacional, destacamos, prioritariamente, o enfrentamento
da pauta número um da estratégia nacional, que é a
formulação da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, que coloque a segurança alimentar de nossa população na linha de frente da estratégia nacional. Das competências legítimas do extinto INAN, a
nova Secretaria deve assumir a responsabilidade
pela elaboração do novo Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, capaz de contemplar e intervir
sobre a gravidade da desigualdade supramenciona-

-----------------------------------------~-----------------------~~-------
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~- programa, pelos avanços do momento
atual, deverá ser o resultado de uma mesa de negociação coletiva que envolva o Governo, o Congresso
Nacional e a sociedade civil, incluindo tanto as ações dos diferentes Ministérios envolvidos com a questão alimentar quanto os demais setores relacionados
à produção, disponibilidade, consumo de alimentos,
poder aquisitivo e cultura alimentar da população.
É chegada a hora de colocar um ponto final
nesse modelo gerador de misérias em que metade
da população não tem renda que lhe permita acesso
a uma quantidade adequada de alimento ou lhe possibilite condições para exercer o direito à cidadania.

da.

É fundamental a construção de uma consciência politica, social e administrativa que possa resgatar os compromissos assumidos pelo Brasil em acordos internacionais, bem como a consolidação de
uma consciência governamental e coletiva sobre os
programas para a área de alimentação e nutrição.
Se esse papel mínimo não for assumido, o futuro
das próximas gerações brasileiras estará seriamente
comprometido. Para tanto, estamos conclamando todos no sentido de considerar que a questão alimentar é o principal problema que caracteriza a realidade brasileira. E a criação da Secretaria Nacional de
Alimentação e Nutrição, depois de extinto o Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição, possibilitará
que se assegure o encaminhamento definitivo oara a
solução da questão
Não estou aqUI defendendo que o Governo não
deva enxugar determinados órgãos existentes, mas
o INAN é fundamental. Também não estou defendendo ociosidade de servidor público porque sei que
esse órgão sempre funcionou com servidores de
qualidade. Convivemos com a má distribuição de
renda e não podemos simplesmente abandonar esses servidores e aceitar a idéia de que o Governo diminua seus gastos na área social, que reduza também investimentos na saúde, na educação. O Governo Federal ainda não se manifestou no sentido
de colocar outra entidade no lugar dos órgãos que o
Governo vem fechando e extinguindo; não temos conhecimento disso, pelo menos no caso do INAN. O
que o Governo colocou no lugar? O que ofereceu de
imediato nesse contexto? As políticas que estão
sendo implementadas na área social são totalmente
desconhecidas; sabemos apenas que existe o Programa Comunidade Solidária, mas poucos têm acesso aos projetas desse programa. Então não temos
como buscar um órgão que possa fiscalizar e controlar essas ações. Não há conhecimento mesmo do
que foi criado no lugar.
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Outra questão que me chama a atenção é que
os funcionários que trabalham nesses órgãos adquiriram certa experiência; o Governo Federal investiu
muito no preparo e na qualificação desses servidores. No entanto, quando esses órgãos são extintos
não sabemos o que é feito desses funcionários, que
ficam à deriva. Eles poderiam estar dando grande
contribuição para que o próprio Governo reúna, nas
suas condições, junto aos seus Ministérios, uma politica mais arrojada. O Governo não tem tido critérios
de avaliação de qualidade na reforma administrativa
quando quer dispensar e acabar com a estabilidade
do servidor. Ao contrário, penso que esses servidores deveriam ser mais bem aproveitados, e melhores
seriam os serviços prestados à população.
Os servidores vêm perSeguindo planos de cargos e salários para o seu aperfeiçoamento, para a
mudança de sua imagem. É necessário mudar-se a
imagem de "faz-de-conta• dos servidores; devemos
levar em consideração que eles sustentaram, até então, todas as iniciativas de Governo, seja do Govel'no de centro social democrata ou neoliberal, não importa. O servidor é apartidário, cumpre o seu papel,
tem uma qualifiCação e não é possível que o responsabilizemos pelo desmando e pelo abandono que a
máquina administrativa sofre, porque essa é muito
mais conseqüência da administração do que dos trabalhadores.
Poderíamos exemplifiCar com muitas outras situações, mas o farei na próxima semana, quando
pretendo tratar da reforma administrativa. Vou falar
sobre o papel que ela vai desempenhar no que diz
respeito ao desemprego, à má qualidade da prestação de serviços em virtude da terceirização, além de
abordar diferentes aspectos da questão.
Neste momento, enfatizo a importância da criação da Secretaria Nacional de Alimentação e Nutrição. Só essa Secretaria poderá oferecer condições
para que o Governo assegure o encaminhamento
dos trabalhos lá executados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima}
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha
Lima, Srls e Srs. Senadores, gostaria de me pronunciar sobre um comunicado sócio-econômico e tecer
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comentários sobre o que deveríamos fazer para melhorar no Brasil as informações sobre as condições
de vida da população e, inclusive, gostaria de falar
sobre a contribuição de todos os agentes sociais
para que a sociedade possa ter maior consciência
do grau de bem-estar e do avanço que todas as pessoas têm na qualidade de suas próprias vidas, sem
se levar em conta a sua origem, raça, sexo, condição civil, ou qualquer outro aspecto.
"A Organização das Nações Unidas divulga hoje relatório sobre o estágio de desenvolvimento de 175 países, colocando o
Brasil na 6811 posição. No ano passado, ocupávamos o 582 lugar.
Segundo o escritório brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não se pode afirmar que o País
perdeu posições no ranking, porque o índice de desenvolvimento humano sofreu alterações metodológicas este ano."
De qualquer mdl,~ira, é importante registrarmos que a posição brasileira não é das mais alvissareiras. Temos um longo caminho a andar.
"Em relatório divulgado no ano passado, a ONU estipulara o índice do Brasil em
0,796. No relatório deste ano, que está sendo divulgado hoje, o Brasil fiCa com 0,783.
Já o relatório divulgado pelo Pnud em
Brasília, especificamente para o Brasil, diz
que não se pode comparar esses índices,
pois foram calculados segundo metodologias diferentes. (..•) A comparação deve ser
feita entre o IDH - fndice de Desenvolvimento Humano - 94 com valor de O,783 e o IDH
93 com o valor de 0,774, ambos usando novos índices de crescimento.
O IDH mostra a distância de uma Nação para atender a objetivos específicos,
como uma expectativa de vida de 85 anos e
acesso à educação para todos. O terceiro
indicador afere a renda e é medido pelo PIB
per capita, ajustado para diferenças no custo de vida de cada país. •
A posição do Brasil se encontra junto aos países de renda média, de qualidade de vida média.
Estão mais bem posicionados do que o Brasil países
como lhas Maurício, Belarus, Belize, Líbia, Líbano,
Suriname e a Rússia. Após o Brasil, estão países
como Bulgária, Irã, Estônia, Equador, Arábia Saudita, Turquia e Coréia do Norte.
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É preciso cumprimentar os países que se encontram mais bem colocados. Em primeiro lugar
está o Canadá, com o índice mais próximo de 1,
0,960, seguido da França, 0,946; Noruega, 0,943;
Estados Unidos, 0,942; Islândia 0,942, Holanda, Japão e Finlândia com 0,940; Nova Zelândia com
0,937 e Suécia 0,936.
Dentre os países com pior qualidade de vida,
os mais pobres, aqueles que merecem a nossa atenção e solidariedade estão Serra Leoa, Ruanda, Ní·
ger, Burkina Fasso, Mali, Etiópia, Burundi, Eritréia,
com índices que vão de 0,176 a 0,269.
Sr. Presidente, para melhorar a qualidade de
informação, seria interessante que os agentes sociais soubessem qual a conseqüência de suas ações
e para isso precisaríamos saber como as unidades
econômicas e as empresas, tanto as do setor público como as do setor privado, contribuem para a melhoria da Qualidade de vida da população.
Poderíamos verificar como cada empresa contribui para essa melhoria. Por exemplo, os balanços
de cada empresa informariam o resultado das vendas, das compras, o valor adicionado, os salários
pagos. Assim, estariam efetfvamente contribuindo
para que tivéssemos um melhor retrato da condição
sócio-econômica da população.
Acontece que a legislação relativa à publicação
de demonstrações econômico-financeiras pelas empresas não as obriga a dar informações que possam
contribuir para uma melhor radiografia da situação
sócio-econômica brasileira. Em diversos países tem
ocorrido um movimento para que as entidades econômicas publiquem informações sobre dados de
grande relevância
Com esse propósito, recentemente, Herbert de
Souza, o Betinho, encetou nova campanha para que
as empresas publiquem balanços sociais.
Em 1977, há 20 anos, na França, instituiu-se
uma lei pela qual todas as empresas públicas e privadas são obrigadas a elaborar anualmente um balanço social com uma sequência de informações.
No Brasil, as Deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling,
do PT, resolveram tomar essa iniciativa registrada
em 14 de maio de 1997, portanto, há três semanas.
Apresentaram o projeto de lei que, dada a sua importância, aqui passo a ler e comentar:
PROJETO DE LEI N 2 3.116, DE 1997
Cria o balanço social para as empresas que menciona e dá outras providên-

cias.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

522

O Congresso Nacional decreta:
12

Art.
Ficam obrigadas a elaborar,
anualmente, o Balanço Social:
I - as empresas privadas que tiveram
cem empregados ou mais no ano anterior à
sua elaboração;
11 - as empresas púbrK:aS, sociedades
de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos
em todos os níveis da Administração Pública, independentemente do número de empregados;
Art. 22 Balanço Social é o documento
pelo qual a empresa apresenta dados que
permitam identifiCar o perfil da atuação social da empresa durante o ano, a qualidade
de suas relações com os empregados, o
cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos empregados nos resuHados econômicos da empresa e as possibilidades de
desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e
sua relação com o meio ambiente.
Art. 32 O Balanço Social deverá conter
informações sobre:
I -A empresa: faturamento bruto; lucro
operacional; folha de pagamento bruta, detalhando o total das remunerações e o valor
total pago a empresas prestadoras de serviço;
11 - Os empregados: número de empregados existentes no início e no final do
ano, discriminando a antigüidade na empresa; admissões e demissões durante o ano;
escolaridade, sexo, cor e qualif~eação dos.
empregados; número de empregados por
faixa etária; número de dependentes menores; número mensal de empregados temporários; valor total da participação dos empregados no lucro da empresa; total da remuneração paga a qualquer título às mulheres
na empresa; pen:entagem de mulheres em
cargos de chefia em relação ao total de cargos de chefia da empresa; número total de
horas extras trabalhadas; valor total das horas extras pagas;
III- Valor dos encargos sociais pagos
(...);
IV- Valor dos tributos pagos (.••);
V- Afimentação do trabalhador(.•.);
VI - Educação: valor dos gastos com
treinamento profissional; programas de está-
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giÕS (••. ); gastos com biblioteca (.••); outros
gastos com educação e treinamento (.••);
VIl - Saúde dos empregados: valor dos
gastos com planos de saúde; assistência
médica; programas de medicina preventiva
(...);
VIII - Segurança no trabalho(.••);
IX- Outros benefícios(.••);
X-'Previdência privada(•••);
XI - Investimentos na comunidade: valor dos investimentos na comunidade (não
incluir gastos com empregados), nas áreas
de cultura, esportes, habitação, saúde públi·
ca, saneamento, assistência social, segurança( •••};
XII - Investimentos em meio ambiente:
reflorestamento, despoluição, gastos com introdução de métodos não-poluentes e outros
gastos(.••}.
Art. 5 2 • O Poder Executivo poderá utilizar-se das informações do balanço social
das empresas com vistas à formulação de
políticas e programas de natureza econômico-social, em nível nacional e regional.
Art. 6'2 É facuHada(••. ).
Art. 7" O Balanço Social será afixado
na entrada principal dos estabelecimentos
da empresa nos seis primeiros meses da
sua divulgação, obviamente permitindo a
toda comunidade que ali trabalha um melhor
conhecimento do que se passa.
Art. 1O. As empresas que não atenderem ou fraudarem o disposto na lei, ficarão
impedidas de participar de licitações e contratos da Administração Pública, de se beneficiar de incentivos fiSCais e dos programas
de crédito oficiais e serão sujeitas à muHa
pecuniária no valor a ser definido pelo Executivo, que será dobrada em caso de reincidência.
Parágrafo único. O Poder Executivo
deverá dar publicidade das empresas que
não cumprirem o disposto no art. 1º ao final
de cada exercício.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei" ...
Em Copenhague, em 1995, demonstrou-se a
importância de as empresas se empenharem na promoção do desenvolvimento social. Mais e mais cresce a consciência não apenas das empresas, mas
também das comunidades em geral e, inclusive, do
próprio público consumidor. Mais conscientes, além
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da preocupação com a rentabilidade dá empresa, os
acionistas querem saber como anda lf,vida da empresa e a inserção dela na comunidade onde ela
vive.
Assim, gostaríamos de registtar como positiva
essa iniciativa das Parlamentares citadas, que visa
melhorar a qualidade da informação que a sociedade brasileira receberá a respeito do balanço social
das empresas.
Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas observações. A Lei das Sociedades Anônimas determina que toda empresa de capital aberto publique suas
demonstrações financeiras.
Quanto às empresas fechadas, no Brasil, elas
não têm obrigação de publicar seus balanços. Como
sabemos, existem muitas empresas de capital fechado que são muito grandes e têm grande inserção na
comunidade. É importante que as empresas de capital fechado também publiquem informações sobre a
sua vida do ponto de vista econômico-social.
Em algumas ocasiões, entidades como o Dieese e as centrais sindicais, têm destacado a importância de, cada vez mais, as empresas publicarem informações sobre a sua evolução econômico-social.
É muito importante, pois, que caminhemos nessa direção.
Nos países desenvolvidos, praticamente todas
as empresas publicam suas demonstrações anuais
de forma muito mais completa do que no Brasil. Nelas há dados, como o valor das vendas e o valor das
compras, o que permite conhecer o valor adicionado
por cada empresa, o número de pessoas empregadas e o valor adicionado por pessoa empregada. Assim, pode-se ter urna idéia da participação dos trabalhadores, da proporção em que os salários acompanham o aume~to da produtividade e também da
maneira como são distribuídos.
O balanço aqui proposto envolve número muito
maior de informações, tais como: cor ou raça dos
trabalhadores, número de mulheres que trabalham
na empresa etc. Também poderia publicar dados sobre o emprego de pessoas deficientes e assim por
diante.
Tenho a convicção de que, urna vez aprovado
o projeto de lei, que poderá ser aperfeiçoado pela
Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, que institui o balanço social, estaremos caminhando na direção de termos melhor informação e
maior grau de consciência sócio-econômica sobre a
nossa realidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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OOCUMÉNTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRCJ..
NUNCIAMENTO:

PROJETO DE LEI N" 3.116, DE 1997
(Das 5fOs Marta SUplicy. Maria da Conceição
Tavares e Sandra Starling)

Cria o Balanço Social para as empn na que
l1*lclona • d6 outras provldiiCiclas.

o Congresso Nacional dacR!Ia:
Art. 1• FICBill obrigadas a elaborar, anualmen!a. o Balanço

Social:

I -as empresas privadas que tiveram cem empmgados ou
mais no ano anterior à sua elaboração;
11 - as eniJII s públicas, sociedades de aconomia mista,
empresas pennissionárias e concessionárias de senriços públicos
am todos os nfveis da administração pública. independentemen
do número de empregados.
Art. 2" Balanço Social é o documanto pelo qual a empmsa
aprasen1a dados que peuuilam ldetotif<CBI o perfil da !I!Uação social da empn;osa dumnt& o ano, a qualidade de suas relações com
os empregados, o curnprimentD das cláusulas sociais, a participação dos &lllpte!JBdos nos fliSUitados económicos da empmsa e
as possibilidades de desanwlvimento pessoal, bem como a forma de sua int&ração com a comunidade e sua relação com o
melo ambiente.
Art. 3" o Balanço Social davelá conter informações sobre:
I - A ernpresa: tatum.""'~':- bruto: '"'""" operacional; folha
de pagamen1D bruta, d&lalhanao o teia! cas remunerações e valor
1Dial pego a empresa pr6Sia<lom. (je sei'V!COS:
11-0s &mpi'B<jaC<»: r· ·:
.·.· ,_.,o,.egados existentes no
inicio e no final do ano, "'
.c•nanao a an1igüidad& na empresa;
admissões e demissões auranta o ano; escolaridade, sexo, cor e
qualificação dos &f"l1!1'991'dos; número de empregados por faixa
etária; número de d&p&ndentes rn&1101'8S; número mensal de empn:ogados temporários; valor 1otal da participação dos empregados no lucro da empresa; 1ota1 da 1911luneração paga a qualquer
tilulo às ll1lllh&res na empresa; percenlagem de mulheres em cargos de chefia am relação ao 1ota1 de cargos de chefia da empmsa; número total de horas-extras 1rabalhadas; valor 1ota1 das ho-

ras-extras pagas;
III - valor dos enc:mgos sociais pagos, especificando cada

item;

IV- valor dos tributos pagos, especificando cada item;
v- alim&n1ação do trabalhador: gastos com restaurante. tí·
quat&nlfaiçiio, lanches. cestas básicas e outros gastos com a
alimentação dos empregados, relacionando, em cada item, os
valores dos respect111os benefícios fiscais eventualmente exis·
blntas;
VI- educação: valor dos gastos com treinamento profissional; programas de aslágios (excluldos salários); reembolso da
educação; bolsas escolares; assinaturas de revistas; gastos com
biblioteca (excluldo pessoal); outros gastos com educação e treinamen1o dos &f"l1!1'991'dos, destacando os gastos com os empregados adolescentes; relacionando, em cada item, os valores dos
respectivos benefícios fiscais everrtualmen1& existentes;
VIl - saúde dos empregados: valor dos gastos com planos
de saúde; assistência médica; programas de medicina preventiva;
programas de qualidade de vida e outros gastos com saúde; relaclonando. am cada item. os valores dos respectivos benefícios
fiscais eventualmente existantes;
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VIII - segurança no 'trabalho: valor dos gastos com segu-

rança no 1mbalho, especificando os equipamentos de p!Oteção indilridual e coletiva na empresa;

IX -outros benef!cios: seguros (valor da parcóa paga pela
empresa); valor dos empréstimos aos empoegados (só o custo);
gastos com aUvidades teerealivas; transportes; C1lld1es e outros
benefícios oferecidos aos empregados; relacionando, em cada
item. os valores dos mspectivos benefícios fiscais eventuaJmenle

térios de fiscalização e os 6<gãos competentes ao seu fiel cumprimento.
Art. 12. Esta lei entoa em vigor no exercício finaceiro subseqüente ao de sua publicação.
Art. 13. ~as disposições em contrário
Justificativa

existentes;

X - previdência privada: planos especiais de aposenladoria; fundações previdenciárias; complemen1ações; benefícios aos
aposen1ados; relaàanando. em cada item, os valOres dos mspoo-

tivos benefícios fiscais ewntualmonte exislot oles,
XI - inveslimenlos na CCIIIMiidade: valor dos lnYeslionentos
na comunidade (não incluir gastos com empo egados) nas áreas
de cultura, esportes, habitação, saúde pública, -.eamen~o. assistência sceial, segumnça, urbanização, defesa civil, educação,
obras públicas, campanhas públicas e ouJros. refacianando, em
cada item, os valores dos respectivos benefícios fiscais evemmlmente existentes;
XII - investimentos em meio ambiente: rulloiesbhnento;
despoluiÇão; gastos com introdução de métodos flilo.poluentas e
outros gastos que Yisem à COilSIIMIÇão ou melhoria do meio ambiente, mlacionando, em cada item. os valores dos respoc:tiiiOs
benefícios fiscais evootualmen1e existeooles.
Pmágrafo único. Os valores mencionados no Balanço Social deverão ser apresootados re!acionando-sa o peroeniUal de
cada item em relação à folha de pagamento e ao lucro operacional da empresa
Art. 4° As empresas mencionadas no mt. 1• deveriio dar
publicidade ao seu balanço sceial, na forma do mt. 1" e 8" desta
lei, até o dia 30 de al:>ril de cada ano.
Pmágrafo único. As empresas que são obligadas a pubfr
car balanço pal!iu ... ial e financeiro segui1ão os prazos pmvistos
na legislação especffica, e farão publiCar o Balanço Social juntamente com aquele.
Art. SO O Poder Executivo poderá utilizar-se das informações do Balanço Social das empo s s com vistas à fonnulaçiio de
politicas e programas de naturam econ&nico-socia, em nlval nacional e regional.
Art. 6" É faciA1ada às empo ss s não met lcicxladas nos incisos I e li do mt. 1• a apresentação do Balanço Social.
Art. 1" O Balanço Social safá afixado na entrada principal
dos estabelecimento da empresa nos seis pritoiOÕIOS meses da
sua divulgação.
Art. 8" É gamntido o acesso e civulgação do Balanço Social aos empregados da empresa e às autoridades e cXgãos go-..entais e do l.ogislatNo, siRdicalos, unilteo sidades e demais
instituições públicas ou privadas ligadas ao estudo e à pesquisa
das ralações de 1labalho ou da pi Di i lOÇão da cid&dao ia.
Art. 9" As obrigações contidas na presenl9 lei não substiquaisquer outras obrigações de prastação de lnfonnações
aos órgãos públicos 111olerioimeo ote estabelecidos pela Jagislação.
Art. 10. As empresa que não atenderem ou fnwdasem. no
todo ou em parta, ao disposto na presanl9 lei, ficariio impedidas
de participar de licl1at;ões e cauliatos da Adminlsliação Píibfica.
de se beneficiar de lncentiYos fiscais a dos programas de cn!díiD
oficiais e serão sujeitas à multa pecuniãria no valor a ser definido
pelo Executivo, que será dobrada em caso de reincidência.
Pmágrafo único. O Poder Executivo deveiá dar publicidade
das empresas que não cumpriA3m o disposto no mt. 1• ao final de
cada exerclcio.
Art. 11. O Poder Executivo regulamen1ará esta lei no prazo
de noventa dias a contar da sua publicação, dispondo sobre as
medidas necessárias à sua plana oficácia, inclusive sobre os cri-

Um dos consensos mundiais neste final de século. expressado Inclusive na Cúpula do Desenvolvimento Humano de Copenhague/95, ãoz respeito ao compromisso das empresas de se em-

penharem na po01o10Çáo do desenYoMmento social.
Nas últimas décadas,
· te se a uma crescente preocupação das empmsas. no Bmsil e em todo o mundo, em realizar
investimentos que contribuam para a qualidade de vida de seus
trabalhadores e da comunidade onde a empresa se insere.
Em nosso pais, medidas de ãoferantes naturezas (incentivos. 1iscais, por exemplo), já têm sido tomadas com o intuito de
estimular tais prálices.
Amplia-se a consciência sobra a responsabirodade de preoorvação do meio ambiente e da viabiUdade de aplicação de parte
dos lucros auferidos, em programas ou projetas que beneficiam
não s6 os trabelhadores e trabalhadoras da empresa, mas também outros setores sociais.
AI:J mesmo tempo, i10YOS contextos marcam o mundo do
tmbalho, tais como a diminuição do trabalho assalariado, aumerr
1o da pmticipação feminina e poocessos de reconversão tecnológica. NoYOS mecanismos de negociação entre empregados e empregadores são eslabelecidos e se consolida, cada dia mais, a
nooess'dade de maior visibilidade de indicadores desses contex·
tos.
Acrescer a obrigatoriedade de elaboração do Balanço Social é responder a urna demanda de prestação de contas formal
dos investimenfDs feitos na empresa.
Regíslre-se que deSde 1977 é obrigatória. na França. a
elabolaçíio do Balanço Social das empresas, com grande dela·
lhamento dos padrões de alandimento aos trabalhadores.
Trazendo o cleb&te para o Brasil, este tema tem merecido
a atenção de Hebert de Souza. o Belinho, que propôs que Iossan inclufdas no Balenço Social novas dimensÕeS, incorporando
os investimen1os das empresas na comunidade externa à empresa (Folha de S.Paulo, 26-3-97).
Apresenlli-los numa s6 peça demonstrativa contribuirá
pma identificar o perfil sociat das empresas. Não gera novos
encaogos, nem novas cláusulas sociais, apenas expõe a realidade.

Babomr o Balanço Social é um estímulo à reflexão sobre
as ações das empresas no campo social. O Balanço Social estí·
muJará 0 controle SCCiaJ sobra 0 USO dos incentivos fiscais OU OU·
tros mecanismos de compmensão de gastos com trabalhadores.
Ajudaré na identificação de políticas de recursos humanos e ser·
vioá como paoametro de ações dos diferentes seJoras e instancias
da empresa. no campo das politicas sociais;

--------------
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contribuirá, fundamêr'liB!mente, como encora-

jamento à crescente participação das empresas na busca de

maior desenvolvimento humano e vivência da cidadania

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. - Deputada Marta
Supllcy (PT-SP) - Deputada Maria da Conceição TIIVIm!S (PTRJ)- Deputada Sandra Starling (PT-MG).

O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Cunha Uma) Tem a palaVJ:a, o Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discutso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, venho à tribuna para tratar de
um assunto que é momentoso, mesmo que aconteça apenas em 1999. Trata-se do Congresso Revisor.
A Constituição de 1988 previu, no art. ~ do
seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a realização de uma revisão constitucional após
cinco anos de sua promulgação.
O objetivo do Constituinte, todos nós sabemos,
era possibilitar o reexame do texto constitucional depois de decorrido um certo lapso de tempo, para que
pudéssemos fazer as modificações daqueles pontos
que estivessem conflitantes com a realidade.
No entanto, fatores políticos conjunturais impediram que a revisão obtivesse o êxito esperado.
Concluída em junho de 1994, seu desempenho
foi insignificante, com a aprovação de apenas seis
emendas, todas de importância secundária.
Os processos de reforma constitucional são fatos comuns na vida jurídica das modernas democracias. A dinâmica da sociedade está sempre a impor
novas visões da realidade que se transforma no dia
a dia, sob a ação das forças sociais.
Também o panorama internacional e suas profundas mudanças econômicas e políticas exercem
enorme influência na vida dos povos e os estimula a
ajustar suas legislações aos novos fatos.
O Ministro Celso de Mello, atual Presidente do
Supremo Tribunal Federal, em magistral lição {RTJ153, pág.784), já assinalou que "a rigidez dos preceitos constitucionais não significa a perpetuidade das
Constituições, que são documentos jurídicos essencialmente mutáveis, em função, até mesmo, de novas exigências políticas, econômicas, culturais ou
éticas ditadas pela própria complexidade, conveniência ou necessidade da vida social".
E há muito o que mudar na Constituição.
Há o grave problema do hibridismo existente
entre os sistemas de governo parlamentarista e presidencialista, o que tem gerado dificuldades no relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislati-

vo.
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Reclamam um reexame as questões relativas à
repartição de competência entre as unidades da Federação, principalmente quanto aos aspectos fiscais.
É urgente uma revisão dos privilégios corporativos, que colocam o Estado em benefício de uns
poucos, em detrimento de toda a sociedade.
O sistema político-eleitoral é precário, não correspondendo à fiel representação popular. A fragilidade partidária é a sua característica principal.
O sistema judiciário é caótico, estando o Supremo Tribunal Federal, assim como os demais tribunais federais, com excesso de processos à espera de decisão.
Não há como alegar que· a revisão constitucional atrapalhará as reformas, cruciais à consolidação
do Plano Real.
Estamos seguros de que, ainda nesta Sessão
Legislativa, o Congresso aprovará as reformas Administrativa e da Previdência, as mais urgentes, assim como as matérias que mais de perto interessam
ao Plano de Estabilização. As duas emendas à
Constituição estão em processo acelerado de votação no Senado Federal e na Cãmara dos Deputados, dentro da exigência do quorum qualificado de
três quintos dos Senadores e Deputados.
A realização da reforma no prazo de dois anos,
a ser iniciada em 15 de fevereiro de 1999, com a
inauguração da 51• Legislatura, e concluída em 15
de dezembro do ano 2000, com o encerramento da
~ Sessão Legislativa Ordinária, permitirá que a
campanha eleitoral com vistas às eleições gerais de
4 de outubro rie 1998 tenha como principal motivação uma ampla discussão, em escala nacional, sobre os caminhos da modernização do País.
Desse modo, ao sufragarem os nomes dos
candidatos ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, os eleitores já levarão em conta que eles
terão uma relevante tarefa adicional de reformar a
Constituição.
Naturalmente, tenderão a apoiar aqueles que,
de forma mais convincente, se comprometerem a
transformar a Constituição em moderno e poderoso
instrumento de alavancagem do crescimento sustentado e do programa social, econômico e político do
nosso País.
Esperamos que o Congresso Nacional renovado atenda aos anseios de mudança que emanam da
sociedade, eliminando os entraves institucionais que
impedem o desenvolvimento do País e preparando-o
para o grande desafio de um mundo globalizado,
como nos acena o novo século que se avizinha
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Sr. Presidente, essa é a justificativa da proposta de emenda constitucional que vou apresentar à
Mesa do Senado Federal, nos seguintes termos:
Proposta de Emenda à Constituição

n2

, de 1997.

Prevê a realização de reforma constitucional a partir da inauguração da 51• Legislatura.
As Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, nos tennos do § 32 do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao Texto Constitucional.
Artigo único - O Congresso Nacional
promoverá reforma constitucional, que se
iniciará com a inauguração da 51" Legislalilra e concluir-se-á até o encerramento de
sua ~ Sessão Legislativa Ordinária, devendo ser aprovada em sessão unicameral,
pelo voto da maioria absoluta dos seus

membros.
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um
aparte?

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Com muito
prazer, ouço V. Ex".
O Sr. Ramez Tebet - Nobre Senador, desejo
louvar a sensibilidade politica de V. Ex" ao apresentar essa emenda constitucional, que já assinei, em
apoiamento. Vamos analisar melhor o mérito. Mas,
sem dúvida, V. Ex" está a apresentar urna emenda
constitucional, urna propositura de alta envergadura.
Há dois anos e meio exerço o meu mandato de Senador. Tramitam nesta Casa e no Congresso Nacional- posso afirmar isto com absoluta tranqüilidade -,
no mínimo, umas três dezenas de emendas constitucionais. Isso significa que se pretende urna revisão
da Constituição e que algo precisa ser mudado, sem
embargo da grande característica da Constituição cidadã de 1988, urna Constituição altamente democrática, elaborada em atendimento aos anseios populares, de tal ordem que ela não é urna Constituição
analítica, tem uma amplitude muito grande. Algo que
poderia constar de lei ordinária consta no Texto
Constitucional. Nós mesmos, nesta Casa, estamos
debruçados sobre reformas constitucionais reputadas importantes para a estabilidade do plano econõmico e para a manutenção do Plano Real. Esta propositura de V. Ex" deve ganhar corpo e devemos
analisar com cautela as reformas em andamento. A
reforma tributária ainda está na Câmara Federal. Ela
é importantíssima, porque vai cuidar da receita. Muitos, como eu, acreditam que ela deveria ser a primeira a ser votada. Naquela Casa está em tramita-
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ção a reforma administrativa; nesta Casa, a reforma
previdenciária. Ternos que reconhecer que há inquietação por parte da sociedade. Em meu gabinete,
há uma pilha enonne de solicitações para que eu estude com carinho, para que o Congresso Nacional
respeite os direitos adquiridos. Os aposentados estão intranqüilos, e nós, aqui nesta Casa, não podemos votar nada de afogadilho. V. Ex" está a apontar
numa direção boa à primeira vista. Assinei em apoiamenta, mas vou me reservar. O assunto me preocupa, Senador Francelina Pereira, e preocupa também
a Nação brasileira. Se essas emendas forem aprovadas, vamos ter uma Constituição inteiramente
emendada. Então, por que não se cuidar logo corno V. Ex" está propondo - de urna revisão do texto constitucional, com o povo nas umas, conhecendo
o pensamento de cada Deputado e de cada candidato? O povo vai votar em 1998, o Senado vai ser
renovado em 113, haverá eleição para a Câmara dos
Deputados, vamos eleger Governadores e o Presidente da República. Senador Francelina Pereira,
creio que o momento é muito oportuno e quero saudá-lo pela iniciativa. Vamos discutir o assunto. V.
Ex&, corno político experiente e vivido, tem, por isso
mesmo, sensibilidade apurada e está trazendo ao
debate algo que tem preocupado muitos de nossos
colegas Senadores. Se tivermos de votar essas reformas que estão em andamento, devemos fazê-lo
sem prejudicar os interesses da maioria esmagadora
do povo brasileiro, que vive momentos até de inquietação. Se me permite - parece até que estou fazendo um discurso junto com V. Ex" -, quero acrescentar mais alguns pontos. Vou ser breve, para não ser
indelicado. A apresentação de sua emenda constitucional, na próxima semana, vai permitir que eu v?lte
a esta tribuna para defender alguns pontos de vista
sobre matérias que estão em andamento nesta
Casa, na tentativa de uni-las ao projeto que, em tão
boa hora, v. Ex" apresenta ao Senado. No mínimo,
vamos discutir o assunto e sobre o mesmo refletir
profundamente. Meus agradecimentos a V. Ex-.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Muito obrigado, nobre Senador Rarnez Tebet.
Sr. Presidente, sobre essa proposição, venho
meditando há alguns meses. Em verdade, já votamos e promulgamos a décima sexta emenda à
Constituição. Tramitam nas duas Casas do Congresso cerca de 70 outras emendas constitucionais.
Todo o núcleo do debate brasileiro, do ponto de vista
econômico, social, político, cultural e financeiro se
faz a partir da Constituição vigente. Conseqüentemente, estamos chegando a um momento em que é
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necessària uma decisão relativamente a essas modifiCações na Constituição.
O texto constitucional é proposto, discutido, formutaáo e promulgado para ter duração. Não se trata
de dispositivos fugazes, rápidos, velozes; trata-se,
evidentemente, de normas que devem ser o máximo
possível permanentes. Não são, sem dúvida, normas estáticas, imobilistas, mas traduzam efetivamente um pensamento mais ou menos unifonne no
tocante à vocação política e democrática de cada
País. Em verdade, o que está acontecendo no Brasil
é que a Constituição de 1988, excessivamente longa, excessivamente detalhista, está provocando uma
inquietação na sociedade brasileira.
Nesta semana, mantive contatos, em Belo Horizonte e aqui, em Brasma, com representantes do
Poder Judiciário e verifiquei a inconformidade dos
textos constitucionais, que estão inviabilizando o funcionamento e a modernização da própria Justiça
como um todo. Por outro lado, os direitos sociais
conquistados efetivamente só podem ser melhorados e não eliminados. Toda essa modelagem para a
elaboração da Constituição deve ser examinada
Sr. Presidente, não tenho nenhuma preocupação com o argumento de que estaríamos elaborando
uma revisão constitucional, para que pudéssemos
deixar para depois das eleições próximas a votação
e a discussão de projetes de emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional e de importância vital para a Nação.
Entendo que essas emendas, com as modificações fundamentais e necessárias, poderão ser discutidas e votadas pelo Congresso Nacional Não
obstante a votação dessas emendas que porventura
ocorram na Câmara e no Senado, ainda resta uma
centena de. proposiçi5es relativas à Constituição que necessitam de decisão por parte do COIIQ~E 55) Nacional
Por essa razão, Sr. Presidente, hoje, mais do
que nunca, quer na Câmara dos Deputados, quer no
Senado Federal, na sociedade ou nas instituições civis e públicas, todos discutem a validade, a legitimidade e a oportunidade dos dispositivos constitucionais que aí estão. Em verdade, é necessária uma tomada de posição. E essa tomada de posição, Sr.
Presidente, deve exatamente ser a bandeira para M
eleições do próximo ano. Vamos comparecer às urnas em 04 de outubro de 1998 para eleger o Presidente da República, os Governadores de Estado, os
Deputados Federais, um terço dos Senadores e as
Assembléias Legislativas. Este é o grande momento
para o povo nos autorizar a votar as reformas constitucionais dentro de um prazo razoável.

õii

-

e
Essa é a proposição que estou encaminhando
à Mesa Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, acredito que o
dia de hoje é muito propício para fazermos uma análise sobre o plano de safra que o Governo acertou
com a Frente Parlamentar da Agricultura para
1997/1998, com as regras para financiamento da
produção e comercialização de safra.
Entre as mudanças anunciadas pelo Governo
Federal destacam-se o aumento do volume de recursos, redução dos encargos financeiros, revisão de
alfquotas do Proagro, créditos para investimento,
permanência dos incentivos aos produtores que aderirem ao zoneamento agrícola, estimulo ao plantio
direto, aumento e flexiiJilização dos limites de financiamento e ajustes e adequações dos preços mínimos de garantia.
O montante total de recursOs a serem aplicados nos financiamentos agrícolas, na safra
1997/1998, é da ordem de R$12 bilhões, sendo
R$8,6 bilhões destinados ao custeio agrícola, o que
representa um acréscimo de cerca de 51% em relação ao aplicado na safra 1996/1997 - foram aplicados em custeio R$5,6 bilhões.
Esse aumento se deve, sobretudo, à elevação
dos volumes de depósitos à vista nos bancos, possibilitando, assim, a oferta de recursos de exigiiJilidade
de aplicações em crédito rural em tomo de R$5 bilhões.
O CPMF, que aprovamos e que agora está em
plena vigência, possibilitou aos depositantes que
não deixassem mais dinheiro aplicado por pequeno
período. Eles preferem deixar esses recursos como
depósito à vista nos bancos, depósito este que hoje
gira em tomo de A$20 bilhões. Como 25% do depósito compulsório deve ser aplicado na agricultura,
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R$5 bilhões serão destinados ao custeio dessa safra
Haverá uma redução da taxa et~ de juros
de 12% para 9,5% ao ano, para custeio e investimento, para operações contratadas a partir do dia 12
de julho de 1997, ao amparo de recursos controlados de crédito rural, e de 9"k para 6,5% ao ano para
as operações contratadas a partir de 12 de iulhn de
1997, segundo normas do Pronaf
Vale a pena dizer também, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que, na safra 95196, tivemos, nas nossas negociações com o Governo, urna grande conquista, que foi o financiamento de custeio com juros
fixados em 16% ao ano, quando a inflação girava em
tomo de 25% a 30%; na safra 96197, conseguimos
diminuir esses juros para 12% ao ano, quando a inflação estava em tomo de 18%; agora diminuímos
um pouco mais esses juros de custeio para 9,5%.
Foi o que a Frente Parlamentar conseguiu, mas já é
um avanço. Com respeito ao apoio à agricultura familiar, os juros passam de 9% para 6,5%.
A concessão de financiamento destinado a investimentos fixo e semifiXO, benefiCiando produtores
rurais diretamente ou por intennédio de suas cooperativas, terá o limite aumentado de R$30 mil para
R$40 mil por beneficiário, independente de. créditos
obtidos para custeio ou comercialização.
Sr. Presidente, aquele financiamento até R$30
mil, que serve para qualquer atividade dentro da sua
propriedade, agora passa para R$40 mil. O mais importante é que o setor de pecuária também pode ser
atendido, e aqueles que querem o dinheiro para custear a sua agricultura, sua suinocultura, sua piscicultura e sua bovinocultura está também incluído nas
normas, com a possibilidade de tornar até R$40 mil
com juros de 9,5% aa
Outro ponto importante refere-se à redução
de 7% para 3,9% da alíquota de Proagro para a
cultura do algodão. Portanto, no caso do algodão
em que o agricultor pagava 7o/o do valor do financiamento para aderir ao Proagro, agora passa
para 3,9%. Outros produtos também diminuíram a
alíquota do Proagro em outros tipos de financiamentos. Aos demais produtores que aderirem ao
zoneamento agrícola, também é importante em
função da tecnologia avançada e da polinização
da agricultura brasileira. Os produtores que aderirem ao zoneamento nos Estados onde já estiver
disponível, vai haver uma redução de 1% nas aliquotas de Proagro para as culturas de feijão, milho, soja e para agricultores que se utilizarem de
plantio direto no âmbito do zoneamento agrícola.

JUNHO 1997

Vejam que a operação, a tecnologia do plantio
direto nas lavouras brasileiras está sendo estendida
e com urna tecnologia que está trazendo resultado.
O Governo incentiva aqueleS que forem trabalhar
com plantio direto, ou seja, aqueles que não vão remover a terra sujeita à erosão, evidentemente tem
urna diminuição na .. trmtota do Proagro desse financiamento.
Quanto aos limites de financiamento, serão aumentados de R$30 mil para R$40 mil, referentes ao
financiamento de custeio agrícola ou pecuário e empréstimo do Governo Federal, a que já me referi.
E inclui o financiamento de sorgo com limite de
R$150 mil e o custeio da suinocultura e avicultura de
corte, quando explorado em regime de parceria, sobretudo nos programas de Pronaf, pode ser extinguidó-também o valor desse finahCiamerrto para esse
benefiCiário.
Há um avanço muno Importante para a Regtao
Norte e para a Região Centro-Oeste, qual seja, a expansão ou aumento do volume de dinheiro que antes fmanciava a soja.
Até a safra passada o produtor só podia financiar R$30 mil, com custo de financiamento agrícola
de 12%; neste ano, o custo de financiamento caiu
para 9,5% e o valor subiu para R$100 m!l por produtor. Isso está sendo feito para incentivar a Região
Centro-Oeste e a Região Norte, principalmente os
Estados do Tocantins e Rondônia, que têm extraordinária condição de plantio de soja.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que esse aumento de limite de custeio para a soja, na Região
Centro-Oeste e Norte, foi resultado de negociações
levadas a efeito com o Governo Federal, especialmente, devo reconhecer, com o Ministro Arlindo Porto, para compensar a redução do preço para o milho
naquelas regiões e incentivar a cultura da soja.
Também vale aqui uma explicação: nessas regiões, onde o Governo é praticamente o único comprador do milho, gerando prejuízo, não queremos
estimular a sua produção, porque acarretaríamos um
pesado ônus para o Governo. Houve, pois, uma redução, Senador Levy Dias, do preço mínimo do milho. No entanto, há razões para isso.
Em primeiro lugar, a securitização da dívida
está baseada na entrega do milho em espécie ou no
valor do milho, considerando o preço mínimo. Se aumentarmos o preço mínimo, com certeza aumentará
a dívida do produtor. Sendo assim, permanecer o
preço mínimo do milho ou ter urna leve redução,
como foi o caso desse plano agrícola, vai ser bom
para os produtores que devem securitizar a sua dívi-
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da Em segundo lugar, vai abrir mais espaço para a
soja, já que aumentamos o valor financiado. E, em
terceiro lugar, o preço do milho, como produto básico para ração animal, é um estímuio para que, nas
Regiões Norte e Centro-Oeste do País, passe a ter
uma maior quantidade de indústrias que vão utilizar
o milho como matéria-prima ou para criação de animais cujo alimento básico é o milho.
Com referência ao preço mínimo, o Governo
Federal procedeu a ajustes na soja, no feijão, na
mandioca e no sorgo; manteve no mesmo nível do
ano anterior o arroz; reduziu o do milho, basicamente no Centro-Oeste e Norte, e deu três sinalizações
importantes ao mercado.
A primeira, para aumento da produção de algodão. O algodão está estimulado. São R$300 mil para
o proáutor. A alíquota de Proagro baixou. Na área de
zoneamento do algodão, a alíquota de Proagro é
menor em função do plantio direto.
A segunda, para incentivo à lavoura da soja,
sobretudo nas Regiões Centro-Oeste e Norte; e a
terceira, de que tem interesse no controle da área
plantada de milho nas regiões onde a comercialização vem se apoiando na venda para o Governo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante
destacar que o Governo Federal, ao anunciar essas
medidas, está sinalizando claramente para uma política agrícola com maior ênfase no mercado e menos
intervenção governamental, com simplificação e desregulamentação de procedimentos de financiamento
e comercialização. Evidencia, também, um dirigismo
da ação governamental para priorizar o apoio aos
pequenos produtores, aqueles da agricultura familiar, de modo ·a permitir a sua permanência no campo e a geração de novos empregos.
O Sr. Levy Dias - Senador Jonas Pinheiro,
quando considerar oportuno, V. Ex' me concede um

aparte?.
O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não, Senador
Levy Dias. O seu aparte será oportuno a qualquer
momento do meu pronunciamento.
O Sr. Levy Dias - Senador Jonas Pinheiro, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos percebendo que o gigante começa a se mover. Sempre
batalhamos nesta Casa. V. Ex' é um lider inconteste
na defesa dos interesses da produção rural do nosso
País. Nós sempre nos batemos para que o Governo
olhasse com outros olhos o produtor rural e a produção rural. Cheguei a dizer - tenho discursos gravados aqui no Senado -que o homem mais importante
de qualquer nação é o cidadão que produz alimen-
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tos. Hoje, por sinal, ao meio-dia, em um jornal da televisão, era dito que, segundo uma pesquisa da
ONU, oitocentos milhões de pessoas, no mundo,
passam fome todos os dias porque e recebem uma
renda de um dólar por dia. Nós batemos nesta tecla.
V. Ex' bate nesta tecla. Ontem a presença do Ministro Pedro Malan nos deu a oportunidade de interpelá-lo. E eu o fiz perguntando-lhe se era melhor para
o nosso País produzir alimentos ou importar alimentos? Informei-o -e isso tem sido largamente divulgado pela imprensa - que nos tomamos este ano o
maior importa:for de arroz do ·mundo. Ora, o Brasil
com essa terra, com esse clima, com essa gente,
com a nossa tecnologia, tomar-se o maior importador de arroz do mundo! É um fato que agride as pessoas que labutam na terra. V. Ex' comenta o Plano
de Safra 97/98. Também quero deixar registradas
aqui minhas palavras de louvor ao Ministro Arlindo
Porto, que tem trabalhado como um bom mineiro:
em silêncio, mas com seriedade, competência e profissionalismo. Creio que essa fase crítica da nossa
balança comercial ajudou muito aos homens do Governo entenderem o que significa a produção agrícola para as exportações e, naturalmente, para o equilíbrio da nossa balança comercial. A balança comercial vinha numa descendente. Com a produção agrícola, especialmente a soja, reverteu-se a sua posição. Os produtos agrícolas signifiCaram algo em torno de US$12 bilhões nas exportações. O Plano de
Safra 97198, Senador Jonas Pinheiro, que V. Ex' comenta com tanto conhecimento de causa e de cuja
formulação V. Ex' participou, demonstra que o Governo brasileiro começa a entender melhor o significado do homem que produz, o signifiCado das importações de alimentos para a produção de empregos.
A propósito, o desemprego é um dos problemas
mais sérios que o nosso País vive hoje. E a capacidade que o Brasil tem de abrigar na sua zona de
produção rural os brasileiros que estão desempregados na cidade é imensa Só é preciso que haja uma
polftica duradoura, patriótica, como a que foi lançada
agora Ela ainda não é a desejada, mas já significa
um grande passo na direção da política de que necessitamos. Cumprimento V. Ex' porque sei que lá
está o dedo de V. Ex!l na formulação do Programa
de Safra Agrícola 97198. E tenho certeza de que V.
Ex' dele participou como brasileiro, para o bem de
nosso País.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
nobre Senador levy Dias. V. EJcl', que é um homem
do Centro-Oeste, entende muito bem o que significa
o Plano de Safra para a nossa região.
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bem

Coino V. Ex"
disSe, 'não é o ideal. Desejamos uma política agrícola verdadeira. Isso é apenas
uma parte da política agrícola Desejamos reduzir o
Custo Brasil; queremos diminuir a distância entre a
ãrea de produção e os portos ou centros consumidores; queremos diminuir os encargos fiSCais que incidem profunda e maleficamente na produção agrícola. Não é justo que, do valor de tudo aquilo que vai à
mesa do consumidor brasileiro, 32o/o signifiquem impostos. Temos que administrar isso de forma a reduzir a tributação. Nós temos que, enfim, cuidar das
nossas exportações, bem como, em uma mão inversa, cuidar das nossas importações.
V. Ex" lembrou muito bem que a Europa, no
ano passado, deu subsídios à agricultura da ordem
de 52 bilhões de reais. Ainda mais, conforme atesta
documento do próprio Governo americano, aquele
país destinou 15 bilhões de dólares para a sua agricultura. Esses produtos lá subsidiados estão concorrendo com os produtos brasileiros. Portanto, não temos condições de competir com eles. E foi o caso,
como V. Ex" se referiu, do arroz. Além disso, quero
dar o exemplo do algodão: o Brasil, de exportador de
algodão, passou a ser o maior importador de algodão do mundo, o que gerou um déficit na nossa balança comercial de US$1 bilhão na safra passada.
Os Governos não deram a devida atenção para esses aspectos para elaborar a política agrícola que
desejamos para o Brasil. Mas tenho certeza de que
nós a alcançaremos, com o apoio de V. Ex" e do Senado Federal.
Sr. Presidente, é importante ressaltar que o
plano foi anunciado em tempo hãbil, na época oportuna, dando aos agricultores brasileiros melhores
condições para que tomem, com a necessãria antecedência, decisões sobre a próxima safra agrícola
Vale registrar que houve época em que o Plano de Safra foi divulgado no mês de outubro, ou
seja, num período não favorãvel para que o agricultor tomasse uma decisão sobre a sua atividade para
o ano seguinte.
Espero que os recursos do Plano de Safra não
demorem a chegar às mãos dos produtores. E espero que, juntamente com a concretização do processo
de securitização da dívida agrícola, sejam asseguradas também melhores condições para que os agricuftores continuem plantando, produzindo com lucratividade e, aproveitando as tendências positivas do
mercado interno e do mercado externo. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr~ Jonas Pinheiro, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1íl Secre-
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tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada ÍJelo Sr. Ramez Tebet.

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros .

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSP-PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, gostaria de comunicar mais um grave problema por que
passa a nossa região, a Região Norte, especificamente os Estados do Parã e do Amapá.
Trata-se do Projeto Jari, que implantou, no
meio da selva amazónica, uma indústria de celulose.
Essa indústria foi implantada hã mais de 20 anos por
um norte-americano chamado Daniel Ludwig e posteriormente passou às mãos de setores privados
brasileiros, financiados pelo Estado.
Recentemente houve um incêndio nessa indústria. Essa indústria chamou a atenção do Bras~ inteiro porque foi toda montada no Japão e transportada
de balsa pelo oceano, chegando ao Vale do Jari,
onde foi estabelecida.
Recentemente, houve 1!'!1 i!lCêndio nessa indústria, o que gerou uma grande preocupação em
todos os moradores do Vale do Jari diante da possibilidade de desemprego na região.
Houve uma reunião entre os Governadores dos
Estados do Parã e do Amapá. S. Ex"s estão tentando um entendimento com o Governo Federal para
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social socorra aquela empresa em seu retorno ao funcionamento, para que não seja gerado um
êxodo muito grande na região, além de muitos problemas sociais.
Também quero registrar aqui o recebimento de
um convite encaminhado pelo Movimento SOS Jari,
Forum Permanente de Discussão em Defesa da Região do Vale do Jari, em que fazem parte os Municípios de Almerim, no Estado do Parã; e Laranjal ~
Jari e Vitória no Jari, ambos no Estado do Amapa.
Este movimento faz urri convite a todas as autoridades para um ato público que serã realizado nesse
próximo sãbado, dia 14, às 10 horas da manhã, na
praça central de Monte Dourado, Município de Almerim, Estado do Parã, onde serã discutida a seguinte
pauta:
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12 -liberação, junto ao BNDES, de 10 milhões
de dólares para agilizar o funcionamento da fábrica
de celulose, no menor espaço de tempo possível,
garantindo, com isso, o emprego de 1.500 trabalhadores diretos e 6.000 trabalhadores indiretos;
2" - liberação, junto ao BNDES, de 40 milhões
de dólares para garantir o início das obras da primeira fase da Hidrelélrica de Santo Antônio, resolvendo
a grave crise de energia da região, assegurando a
geração de empreQOS e renda
Os organizadores do convite acreditam que
contarão com a presença de mais de 1o mil pessoas. Todavia, vale registrar a nossa queixa ao desenvolvimento de nossa economia. A energia da Hidrelétrica de Tucuruí, como já disse, não atende a
nenhum outro Estado do Norte do País e, especialmente, a esta área Há um plano da construção da
Hidrelétrica de Santo Antônio, elaborado há mais de
15 anos que, entretanto, nunca saiu do papel.
Assinam o convite. para esse ato púbfiCO, o
Prefeito Municipal de Almerim, Dr. Arac:y Sentes; o
Prefeito Municipal de Laranjal do Jari, Sr. Manoel da
Conceição; o Prefeito Municipal de VItória do Jari,
Sr. Luís Beirão, e muitas outras autoridades. Registro aqui a assinatura do Vice-Prefeito de Almerim,
Sr. Marivaldo da Costa, que é inclusive militante do
Partido Socialista Brasileiro.
Quero dizer da nossa solidariedade com esses
companheiros, da nossa preocupação com a grave
situação social em que está envolvida toda essa região, devido à paralisação dessa indústria, e espero
que o Governo brasileiro, que tem tantas facilidades
para socorrer grandes bancos nacionais, comO foi
aqui colocado pelo Ministro da Fazenda ontem, tenha também a mesma disposição para emprestar dinheiro a uma indústria que tem retomo garantido e
que vai manter uma quantidade de empregos muito
grande.
Nós aqui estamos nos somando a todos os políticos da Bancada do Pará, do Amapá, ao empenho
do Governador do Pará e ao Governador do Amapá,
para que o problema da Jari Aorestal seja resolvido
o mais breve possível.
Essa era a manifestação que tinha a fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os
Srs. Senadores Joel de Hollanda, Esperidião Amin,
Odacir Soares, Mauro Miranda, Gilvam Borges e
Francelina Pereira enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma disposto no art. 203 do
Regimento Interno do Senado Federal.
S. Ex"s serão atendidos.
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, ocupo hoje a tri•
buna desta Casa para enaltecer o mutirão judiciário
realizado pelo Tribunal Regional Federal TRF da s•
Região, Estado de Pernambuco, que julgou quase
10 mil processos que estavam parados, há quase 3
anos, aguardando uma decisão judicial sobre os recursos de admissibilidade em instãncias superiores,
o Superior Tribunal de Justiça STJ e o Supremo Tribunal Federal STF.
É importante ressaltar que os responsáveis
pelo trabalho, 4 juizes, 4 assessores e o presidente,
despacharam em quase 2 meses 3 mil 368 proces.
sos, ao passo que, durante todo o ano de 1996, apenas 5 mil 328 processos foram devidamente analisados. Em tennos globais, 18 mil 209 processos estão
tramitando no TFR da 511 Região e cetea de 9 mil en.
contram-se parados à espera de protocolo ou decisões superiores.
O TFR da s• Região acumula uma grande carga de atividade e abrange 34 varas federais nos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio
Grande do Norte e Sergipe. A radiografa dos seus
trabalhos mostra que cerca de SOOk de suas matérias de admissibilidade vêm do Estado do Ceará. No
que se refere aos recursos, que representam um fluxo médio mensal de 900 entradas, 60% dizem respeito a assuntos previdenc1c.:.~~s. Todavia, segundo
o seu presidente, Doutor ;:: ranctSCO Falcão, até a semana passada. mais de 1 mil e 800 novos recursos
já haviam entrado naquela instância judicial. Apesar
dos esforços realizados, os canais judiciais voltam
sempre a ficar obstruidos com grande facilidade.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, as falhas do sistema judiciário brasileiro fazem parte do
conjunto das grandes defit:iências estruturais que
caracterizam as nossas instituições. Assim, além
dos aspectos meramente técnicos que poderiam desafogar o sistema corno a criação da súmula vinculante, defendida por muitos magistrados como uma
salda que seria capaz de evitar que uma mesma decisão fosse tornada várias vezes, ou, por exemplo, a
simplificação processual essas não são, a meu ver
e também na opinião de muitOS, a solução para os
enonnes problemas que dificultam o funcionamento
do Judiciário. Como bem sabemos, a questão é muito mais profunda e a solução deve ser encontrada
numa reforma estrutural e completa de todo o arcabouço da Justiça. Só para se ter uma idéia do atraso
em que nos encontramos, basta lembrar que o atual
Código Processual brasileiro data de 1973, quando o
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Brasil contaVa apenas com pouco mais de 90 milhões de habitantes e a sua realidade urbana e sócioeconómica era infinitamente menos complexa do
que a dos dias de hoje. De lá para cá, a população
quase dobrou, os problemas sociais agravaram-se e
assumiram grandes dimensões, as cidades médias
transformaram-se em metrópoles e as grandes viraram megalópoles, a violência passou a ser lugar comum. nas ruas, e o crime organizado deixou de lado
o romantismo dos anos 60 para assumir definitivamente o estágio mais ousado e cruel do banditismo
armado dos anos 90.
Portanto, face a essa nova realidade de final
de século, que, inclusive, exige dos países uma
maior integração de suas economias aos mercados
mundiais, reformar o Judiciário e inseri-lo no contexto da necessidade de criação de um novo Estado
nacional, moderno e dinâmico, requer a união de aspectos conjunturais e estruturais para alcançarmos
sucesso na modernização do sistema como um

todo.
Segundo especialistas da área jurídica, o simples aumento do número de juízes e a informatização dos tribunais não são suficientes para dar maior
agilidade ao sistema judiciário. Em suas opiniões, é
preciso realmente ir mais fundo na questão. A legislação precisa mudar, a preparação intelectual dos
magistrados precisa ser melhorada e o nível dos funcionários também, o sistema de fiscalização das corregedorias precisa de mais eficiência, e o controle
externo do Judiciário precisaria ser mudado qualitati-

vamente..
Ao lado dessas medidas, existe ainda a necessidade de se combater de maneira eficaz o nepotismo que envergonha os gabinetes da Justiça brasileira, o descumprimento constante de prazos pelos juízes e o poder de pressão exercido pelos chefes de
secretaria, que impede o bom andamento dos trabalhos judiciais.
Sr. Presidente, SrBs e Srs. Senadores, para finalizar, gostaria de dizer que o pré-requisito fundamental da democracia que estamos imaginando passa necessariamente, em primeiro lugar, pela modernização política do País. Só ela será capaz de garantir a estabilidade das instituições, favorecer o desenvolvirnerJ1o e consolidar o regime democrático.
Além disso, ela precisa estar voltada para a construção de uma verdadeira ordem pública, dentro do
novo Estado, e para a formação de um novo pacto
social, que encontre a sua razão de ser em um projeto nacional moderno e eficiente, com capacidade
de conquistar espaços importantes no mundo globa-
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lizado. Só assim as novas instituições ganharão legitimidade e credibilidade para enfrentar os novos obstáculos que se estão formando neste final de século.
Muito obrigado!
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a reformulação da
política administrativa do Governo Federal da qual a
emenda constitucional em tramitação na Câmara
dos Deputados representa um dos aspectos deve
ter por objetivo final uma maior eficiência de um Estado mais enxuto. Apenas um desvio inadmissível de
raciocínio poderia levar à conclusão de que o objetivo almejado devesse ser a diminuição de direitos e
salários dos servidores públicos e dos funcionários
das Estatais.
Também discordo da idéia de que o Estado
deva ser reduzido ao mínimo. Quem vai fixar esse
patamar mínimo? Algumas áreas de atuação do Estado parecem ser consensuais, como saúde, s~gu
rança e educação, bem corno as funções legi:;lativa
e· judiciária Mas como negligenciar a responsabilidade do Governo por exemplo, para com a pesquisa
tecnológica e o desenvolvimento da produção agrícola?
É o jogo das forças democráticas, tendo em
vista os interesses maiores da sociedade, que vai
determinar a dimensão do aparelho estatal, as áreas
em que deve ele atuar e de que forma se desenvolverá essa atuação. Isso posto, creio que não haja
uma só pessoa responsável neste País que defenda
a extinção ou a privatização da Empresa Brasileira
de Agropecuária

A contribuição que a Embrapa tem prestado ao
desenvolvimento da nossa agricultura e da nossa
pecuária é dificilmente estimável Consideremos, entretanto, alguns números: criada em 1973, a empresa já gerou e recomendou mais de oito mil novas
tecnologias, produtos e processos para a agropecuária brasileira sendo feitos, apenas no ano passado, 1.071 lançamentos. A média de atendimentos a
técnicos, produtores e estudantes é de 24 mil por
ano.
O resultado das atividades de suas '$1 unidades de pesquisa, 2 serviços e 15 unidades centrais
tem sido o de aumentar a produtividade e efiCiência
do setor agropecuário, melhorar a qualidade dos alimentos e reduzir seus custos para o consumidor. O
melhor aproveitamento dos recursos naturais e a
conservação do meio ambiente também estão entre
os objetivos da EmbraJ)a, que tem desenvolvido tecnologias por meio das quais fungos e insetos substi-

JUNHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tuem defensivos químicos, bactérias provêem adubação nitrogenada, rotações e consórcios de cultura
recuperam a fertilidade do solo, entre várias outras.
Nosso País vem se tomando, assim, menos
dependente da importação de tecnologia e insumos para a produção agropecuária. Podemos agora, com a Embrapa, trocar material genético, informações e experiências, assim como prestar assistência técnica a outros ,países. Recentemente,
Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz de 1970,
que dirige os trabalhos de uma organização não
governamental na África, afirmou que o Brasil e a
tecnologia agropecuária desenvolvida pela Embrapa podem contribuir enormemente para J:L.ue s~a
superado o problema da fome naquele continente.
O Brasil já tem desenvolvido programas de cooperação com Moçambique, voltados principalmente
para as culturas de milho, arroz e mandioca. A
Embrapa criou algumas variedades de milho de
alta qualidade protéica, especialmente adaptadas
ao clima dos trópicos, que representam excelentes
opções para plantio nas terras africanas. Podemos
afirmar, sem nenhum ufanismo e sem timidez, que
a Embrapa é a mais importante empresa do mundo em pesquisa da agropecuária tropical.
É certo que um trabalho dessa qualidade se
esteia não apenas em uma eficiente estrutura organizacional, mas também no excelente nível técnico dos seus mais de nove mil funcionários. Entre esses, 2.093 constituem o corpo de pesquisadores, com alta qualificação acadêmica: 54% desses cientistas possuem titulo de mestrado e 31%,
doutorado.
Os funcionários da Embrapa encontram-se
presentemente em processo de negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho, no qual constatamos
um impasse. A direção da Empresa não apresentou uma contraproposta às reivindicações prioritárias da categoria, alegando depender de orientação e autorização do Comitê de Controle das Empresas Estatais CEE. Sequer foi firmado um Acordo Parcial, assegurando as 46 cláusulas já discutidas e acordadas, do total de 65 cláusulas da pauta
de reivindicação.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de
Instituições de Pesquisa Agropecuária e Aorestal
SINPAF optou por homologar na justiça, no dia 30
de abril, um Protesto Judicial, o qual prorroga a database por trinta dias. Desse modo, o sindicato continuou buscando a negociação dos pontos não consensuais, visando a obter ao menos um Acordo Par-
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cial que deixe um mínimo de cláusulas para a avaliação da Justiça do Trabalho.
Entre as cláusulas para as quais não se obteve
acordo, temos o reajuste do salário dos funcionários
da Empresa por meio da aplicação do índice de variação do INPC-IBGE, ocorrida no período de
01.05.96 a 30.04.97. Essa reivindicação nada tem
de excessiva ou de surpreendente: parece mesmo
ser o mínimo que a Direção da Empresa deveria garantir aos empregados, de acordo com a legislação
vigente. Evitar-se-ia, assim, uma situação semelhante à da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco CODEVASF, que foi obrigada a conceder um reajuste salarial de 9% aos seus funcionários, sobre a remuneração de dezembro de 1996,
conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
Não é merecedor de aplausos o comportamento do
Governo ou de suas Estatais, que deixam de fazer o
que é consabidamente correto, aguardando que a
Justiça os obrigue a tal. Ainda mais quando se trata
de direitos trabalhistas de toda urna categoria, a qual
vem sendo vitima, historicamente, de perda considerável de poder aquisitivo.
Outras reivindicações dos trabalhadores da
Embrapa consistem em instituição de adicional de
produtividade, no reajuste do valor do vale-refeição,
na extensão do auxílio-creche para crianças de até
seis anos, na liberação de dirigentes sindicais, entre
diversas cláusulas para as quais o acordo não foi
possível. Quero solicitar, junto à Direção da Embrapa e ao Comitê de Controle das Empresas Estatais,
que seja atendido, em sendo possfve~ o conjunto
das reivindicações dos funcionários da Embrapa, reconhecendo, dessa maneira, o trabalho dedicado e
eficiente que muito tem ajudado a população de nosso Pais. Quanto ao adicional de produtividade, proposto com o índice de 3,88%, é bom notar que ele
se baseia em pesquisa realizada pela própria Empresa, que avaliou nesse percentual o aumento da
produtividade média dos funcionários nos últimos

anos.
Se queremos que o Estado brasileiro atinja um
grau elevado de efiCiência administrativa e de produtividade, é necessário que se estimule o bom desempenho e os bons profissionais com a adequada
retribuição salarial. Solidarizamo-nos, portanto, com
os funcionários da Embrapa em sua pauta de reivindicações.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores.
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Para um outro _es~oso~ o soció!ogo Ricar~ Abramovay.
professor do mestrado de Ciâlcia Ambiental da- UniVersidade de São PauloUSP, ê preciso investir na agricultura familiar. ~Ninguém quer interferir
na produção das grandes empresas agropecuárias.. mas.. com pouco
investimento, pode--se fixar a família oo campo com sucesso"',afinna.

Senhor Presidente, Senhores Senadores,

Hoje, disponho-me a analisar o PROGRAMA NACIONAL
DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR-PRONAF,
sobre ele trazendo algwnas informações.

. . .E ~mportante insistir na situação de tremenda injustiça social
que e a dtstnbutção de terras no Brasil. Não pode ser esquecido que da ãrea
geográfica do Brasil (8.547.503 quilômetrosquadrados, ou seja 854.750.300
hectares), 5.801,809 estabelecimentos concentram uma ãrea de 374.925.000
hectares, que representa 43,8% do território nacional.
O número de estabelecimentos familiares é de 4.339.053. ou
seja, 74,8% do total de estabelecimentos, com uma concentração de
8~.077.000 hectares, ou se~a, 9,7% das terras brasileiras. No Brasil uma
nnnoria de 50 ~ii proprietãnos, e dona de 164 milhões de hectares, ou seja.
1.640.000 qutlõmelros quadrados. correspondentes a 20% de todo o
território nacional e a quase 50% da terra brasileira agricultável.
É ~timado que menos de um terço dessa terra e usada para
produção de a~1mentos. E:tpressivas ãreas são destinadas agricultura de
exportação (SOJa, café, lanmja.cacau e cana de açucar), não se omitindo as
enormes pastagens que alimentam um rebanho de 145 milhões de bovinos.
O resto é reserva de valor, é a ociosidade dos latifündios.

a

Do outro lado da moeda, apenas 9,7% das terras brasileiras
(83.077.000 hc~.ares) são ocupadas por 4.339.053 estabelecimentos
familiares, que constituem 74,8% do total dos estabelecimentos.

Diz ainda, o professor Abrarnovay: "' ••• O núcleo de produção
familiar é mais competente e produtivo do que a empresJI agrícola
baseada no trabalho assalariado".
É preciso que se traga infOrmações contraditórias., como a do
professor Femarido Homem de Mello, do -Departamento de Economia
Agricola da Universidade de São PaulcrUSP. "... o assentamento de
centenas de milhares de famílias oão é a melhor estratégia para
enfrentar a crise social do Pais.. No mundo inteiro, o número de pessoas
ocupadas em atr.idades agrícolas está caindo", diz Homem de Mello.
Para ele, a causa principal da pobreza no Brasil é a capacidade reduzida de
criação de novos empregos.
Por último. Senhor Presidente., valho-me de uma entrevista de

um dos mais respeitãdos eCOnomiStaS brasileiros. Celso Furtado, criador da
SUDENE no Governo Juscelino Kubitschek. que indagado sobre a validade
do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, assim se expressou: "0 MST
é a única resposta dada ao desemprego em massa no Brasil Volta-se à
agricultura de subsistência. mas é preferível à otisCria urbana. Outra
novidade é que a opioi.iio pública começa a aceitar a reforma agrária".

A reforma agrária não é Uma finalidade em si mesma. Ela é um
meio para o alargamento e fonaleCiriiC:nto da agricu1tura familiar. Apoia-se
na premissa de que esta forma de produção representa tanto para os
beneficiárioS (os ... sem-lerta'"}, como para o próprio Pais~ o melhor caminho
para a incorporação de Wlidades de produção, nas superficies de terras
agrícolas q1Je hoje se encontram_?C~osas ou sub-utilisadas.

Com essa. constatação, a reforma agrária é de absoluta
necessidade~ portanto inadiável. A refonna agrária não é uma finalidade em
si mesma. Ela ê um meio para a ampliação e fonalecimento da agricultura
familiar.

É. importante. Senhor Presidente. distinga o que seria wna
refonna fundiária - só a terra - de uma refonna agr<i.ri~ ou seja, a refo~a
da agricultura, que, no nosso entendimento, coloque a agricultura
familial-- no centro- das pOfítiCas-- agrárias e de desenvolvimento
sustentável.

Apoia-se na premissa de que esta fonna de produção representa
tant~ para as beneficiários da refonna a~'t'ãria- os ·•sem-terra·'- quanto para
o proprio País. o melhor caminho para a mcorporação ao processo produtivo
nacional de milhões de hec~s de tenas agricultãveis que hoje se
•
encontram hoje ociosas ou subunlizaclas.

A refonna assim entendida. é de imperativo totalmente
econômico, como foi em todos os paises dos continentes asíâtico (incluindo
o Japão, que só fez a sua reforma agrãria pelo autoritarismo do General Mac
Arthur), europeu e americano. que alavancaram seu desenvolvimento
econõmico. graças a refonnas dessa natureza.

É importante. Senhor Presidente, que se distinga o que seria
uma reforma fundiâria (sô a terra), de uma refonna agrária, ou refonna da
agricultura, que no nosso entendimento coloque a agricultura familiar no
centro das politicas agrârias e de desenvolvimento sustent<i.vel.

O sucesso desta opção estrategica não depende apenas da
justiça social distributiva, envolvida na decisão de promover assentamentos
hmnanos. mas. sobretudo, da viabilidade econõmica e da sustentabilidade
ambiental das novas unidades de produção. Não se trata de implantar
situações que perpetuem a dependêncía dos produtores com relação a
subvenções públicas. mas, ao contrârio. de estimular sua autonomia e
capacidade de aproveitar ao máximo as oportunidades de mercado.

A real.ízação de wna ampla reforma agraria teria hoje no Brasil
o significado que a criação do "wetfare st:ate"teve nos países
desenvolvidos, a partir do fim do sCculo 19. Essa assertiva é do professor de
economia agncola da Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP. José
Graziano da Silva. O "'welfare state", explica o professor Graziano. "'teve
origem no Reino Unido, no final do século passado. quando os
proprietários· de indústrias rurais perceberam que os trabalhadores
precisavam ter moradias dignas"'.
<~>Jniciou-sr entio a

construção de casas próximas às
indústrias. garantindo aos trabalhadores casa. comida e trabalho", aduz
o professor Graziano. Segundo o professor Graziano, ..... o Brasil tem
quase 30•1. da população no meio rural e. devido à redução da oferta de
trabalho oas cidad~ precisa encontrar uma maneira de segurar essa
parcela da população. no campo"'.
"'A saída é reestruturar o nücleo familiar como unidade de
produçio e consumo"' .A reestruturação teria como base a terra. ·'É preciso
resgatar a idéia da terra como ponto de partida para a família
desenvolver atividades produtivas.. agricolas ou não-agrícolas",

A agricultura familiar foi definida pelo economista Carlos
E.Guanziroii. coordenador do Projeto UFT/BRA/036/BRA, _.Perfil da
Agricultura Familiar no Brasil: Dossiês Estatísticos"', de 1996
a partir de três características básicas:
a) ·a gestio da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são
feitos por individuas que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento~
b)- a maior parte do tn11baiho e igualmente fornecida pelos membros da
familia~

c) - a propriedade dos meios de produção, embora nem sempre da terra..
pertence a farnilia e e. em seu interior. que se realíza sua transmissão. em
caso de falecimento ou de aposentadoria dos respons3veis pela unidade
produtiva.
Pelos cmerios adotados por Guanziroli. 4.339.053
estabelecnnentos agronecuarios. 75% do total, foram constderados
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familiares. Em nUmeres absolutos. as matares incidências -do universo
familiar estavam nas regiões Nordeste (2,3 milhões de estabe!ecimenlos. 7
milhões de pessoas!, Sul (919 mil estabelecimentos. 3 milhões de pessoas)
e: Sudeste ( 546 md estabelecimentos. 1,6 milhões de pessoas). Com relação
aos dados obtidos segundo as grandes regiões. observe--se que o maior peso
t:sta no Nordeste. que possui 53,3% dos estabelecimentos familiares do País,
com uma ârea relativa a 34,7% da i.rea total destes estabelecimentos,
ANEXOWOI.
Quanto ao peso dos estabelecimentos familiares no interior de
cada região, observa-se que as regiões Nordeste (82,6%) e Norte (82, 1) são
as preponderantes, seguidas de perto pela região Sul (76,7'%). Essas regiões
somadas correspondem a 85% do total de estabelecimentos fanu1iares do
Pais. A região ma:.s patronal era a do Centro-Oeste~ com 43,1% dos
t:stabelecimentos.
Em relação a ãrea total, o Sul tem maior peso (36,5%)
seguiàodas reg~óes Norte (31.5%) e Nordeste (31.,3%). Estas três regiões
totalizam &0% da arca dos estabelecimentos familiares. ANEXO N°02,
A agricultura familiar ocupa 59.5% do total do pessoal ocupado
na agricultura no Brasil. O peso do pessoal ocupado nos estabelecimentos
familiares relativamente ao total do pessoal ocupado varia. de região para
reg~ào, E mats aito no Norte (75,6%), seguida do Nordeste ( 67,6%) e do
Sul (65.6%) .Essas tres regiões respondem por mais de 85% de todo o
pessoal ocupado nos estabelecimentos familiares. Em termos absolutos, é no
Nordes!e que se localiza o maior contingente do pessoal ocupado na
abrncuitura familiar. ANEXO N~03.

As proporções superiores do Nordeste. em pessoal e em
nümero de estabelecimentos. invertem-se quando se toma em consideração o
valor da produção. Verifica-se que, apesar da contribuição da agricultura
familiar no !otal da produção a~cola ser relativamente baixa (28%), no Sul,
essa proporção ascende a um valOr muito mais alto, 43%. Por outro lado,
~sse valor representa 46,1% do total produzido pela agricultura familiar no
Pais inte1ro. ANEXO N<'04.
No que diz respeito a alguns produtos selecionados. pode~se
ntinnar que. levando-se em conta o percentual tanto da quantidade
produzida quanto do valor da produção, nos estabelecimentos familiares,
predominantemente familiar a produção de mandioca e milho, nas regiões_
Norte, Norde:.te e Sul, e. também, no arroz.,_no ç,~_so__ ~~Y~~e~te.
Considerando--se o critério quantidade, a agricultura familiar e tambem
predommante na produção de leite e aves no Sul, e aves no Norte~ e no
Nordeste

e

A

a~:-rricultura

o;!

uma

atividade

praticada

~os

por

heterogêneos de produtores rurais. De acordo com estudos reabzados
conjuntamente pela FAO e INCRA. em 1994 e 1995, pode-se compreender
melhor e nela intervir mais objetivamente, considerandq-s~ dois modelos

gerais: o modelo da agricultura patronal e o modelo da agric:.ultura
familiar. cujas caracteristicas estão citadas de forma comparattva no
QUADRO N"'OI:

O outro conjunto constitui a agricultura familiar.
correspondente a 5.220 mil estabelecimentos. em que predominam a
interação entre gestão e trabalho. a direçào do processo produtivo pelos
proprietários, a ênfase na diversificação, na durabilidade dos recursos e na
qualidade de vida, e o trabalho familiar complementado por. trabalho
assalariado.
A concepção do Programa Nactonal de FortaleCJmento da
Agricultura FamiliarwPRONAF, poderwse-ia dizer, nasceu com o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Em Novembro de 1995, faziawse a
apresentação das idéias iniciais. Foí longa a caminhada até ser alcançada a
versão dcfmitiva, em setembro de 1996~ constando de dois docwnentos:
"PRONAF: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar, setembro 1996, e !11ANUAL
PRONAF, de outubro !996.

OPERACIONAL DO

O PRONAF é um programa tipíco de parceria celebrada entre
os Governos Federal, Estaduais. Municipais e a iniciativa privada.
ex.recutado descentralizadamente no m1.111Ícipio. ~os agricultores
familiares e suas organizaWes. enquanto parceiros e benefiçiários do
Programa. dele participam na programação, na execução~ no aporte de
recursos financeiros ou com a mobilização de esforços traduzíveis em

valores

monetários~

além de acompanharem e avaliarem suas ações",

diz o documento básico do PRONAF.
Estima-se que a aplicação de recursos do Governo Federal no

PRONAF mobiliz.ani uma contrapanida dos E~tados, dos Municipios, da
iniciativa privada e dos beneficiarios. na proporcão minima de 1 para l,
podendo alcançar, em alguns casos a relação de I para 3. Haverá, portanto.
um efeito multiplicador dos recursos, ou seja, cada UM: REAL aplicado
pela União no fonalecimento da agricultura familiar induzirá a aplicação de
cerca de ate R$3.00 para dinamizar o desenvolvimento do meio rural. gerar
novos empregos pennanentes e propiciar o surgimento de fontes
imeriorizad.as de renda.
Os recursos do PRONAF. conforme destinação, financiamento
e proposta de reembol:;o. ~erão r~assados. às Pref..!itura~ Municipais ou
orgamzações. de aL>nclm•~rcs t'amthares ou dtretamentc a .::...:s. Vla agentes
financeiros e::neC131ta..:nt<.! ~reat:rtciados. QUDRO N°0::!.
Os principias
são os seguintes:

geràis: Senhor Presidente. que regem o PRONAF ~

a) • atendimentO da. deol:ãnda:significa colocar as Feridades e
necessidadeS- dos agricultores familiares c de suas orgamzações como
pontos orienLadores. para partida e chegada das ações do Program~
bf- descentnllizâçãÓ: entenctida com()àValorizaÇão d? papel propositor e
controlador dos agricultrores farruliares e de suas orgamzações e da função
executora do nive\ mumclpat~ --·

.

c)- agilidade: traduzida na atuação predominante de estrutUraS executivas
r-------------.,------------~-,-. para reduzir instâncias burocráticas ao longo do processo;

Modelo Familiar

d) - parceria:vista como comprometimento de esforços e. r~s no
_ planejamento e na execução. conjunta de ~~s entre o ~er p~bhco, federal.
~~~~~~~~~~~~[E2:~~~~~~~~~~~~~~ .. estadual. municipal e se~O! ~~~do•.·com o pro~gomsmo d~s agncult~s

Modelo Patronal

familiares e de suas organizações.

Senhor Presidente. Senhores Senadores.
trabalho a.%alanado rcdommamc
tecnolou1as dlm!IOas a l!hmmação de
, decisões "de: te;enn·· t: "de momento"
l·cmte l-AO/INCRA l994

c)

pnme1ro

t.'TllPO

constitUI

a

aericultura

patronal.

~tmespoudcntc a 580 mtl estabt:lectmentos. ern que predominam a completa

separaçUo crure )!estão e trabalho. a orgamzaçào centralizada, a ênfase na
cspec•ahaçâo. as praucas a~'TIColas padromzaveis e o trabalho assalariado

.. Tratei-detalhadamente da concepção teórica do PR<?NAF, sem
adiantar aspectos circunstanciais de suas diretrizes gerais. objet•vos. linhas
de ação. recursos, formas de reembolso dos recursos. uso dos r~cw:sos. Não
me prendi. tampouco no detalhamento das caractensuc~ e atnbu~ç~s ~s
ó-:gãos e ~nndades p~icipll?tes do PRONAF. em suas d1ferentes mstanc1as
(federal. estaduil e -munlC.ipa[).-
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Por último~ mas não menos importante, e preciso adiantar que
não me ate~o à detalhada sistemãtica de operacionalização do PRONAF,
em s~ ~1ferentes etapas do processo operacional. e níveis de
operactonahzaçào, para a discussãõ da estratégia de implantação do
PRONAF.

Esse

eo

meu procedimento. Senhor Presidente e Senhores

Senadores. porque prefiro empregar wn tempo substancial na discussão dos
avanços alcançados pelo PRONAF, no plano nacional e procurar detalhar o

que se logrou fazer no ambiente de meu Estado. Rondônia.

A grande imprensa tem, nos úhimos meses, dedicado farto

espaço editorial a discussão do PRONAF. Prefiro ficar com o que escreveu
em sua edição de 13 de maio passado, a ''Gazeta Mercantil". Esta em

matéria intitulada "'Recurso do PRONAF não chega aos agricultores11 ,
destacou com detalhada comprovação que os recursos do PRONAF. que
sobram nos bancos, não estão chegando aos pequenos agricultores. No ano
passado, 19%, o governo liberou R$800 milhões, mas sobraram R$225
milhões. Este ano~ a sobra deverá ser ainda maior, pois de RS 1,5 bilhão
que está sendo colocados à disposição para financiamentos, os bancos só
liberaram R$34.2 milhões (3,4%) no primeiro trimestre

Para protestar contra essa realidade, diz a matéria da Gazeta
Mercantil, os cerca de I .300 agricultores que participaram do 4° Grito da
Terra, com passeata na Esplanada dos Ministérios, reivindicaram a
liberação dos recursos. O que os agricultores mais reclamam é do excesso
de garantias que têm de apresentar em alguns bancos estaduais., o que
inviabiliza o financiamenlo. segundo infonna a Agência ·•o Globo".
Para financiar uma vaca. Senhor Presidente. os bancos pedem.
inclusive, o atestado e registro do animal. " •••iDviabilizando qualquer
operação", disse o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Chopinzinho, Paranâ,. senhor Olivio Bartella. Um outro agricultor, Valentino
de lima Corrêa. proprietário de wn sitio em Mangueirinha, Paranâ,. diz que
o dinheiro chegou atrasado, após o prazo de plantio e Valentino perdeu 40%
da soja, devido a problemas com geadas. "'Na época, só consegui dinheiro
no final de dezembro, e já era tarde para o plantio. A soja ficou
baixinha., não cresceu".
Mas a situação não é diferente, no Estado do Cearã. onde o
agricultor Humberto Barros Freire e dono de 13 hectares., no município de
Jati, e nunca conseguiu emprestimo com recursos do PRONAF, apesar de
várias tentattvas no banco de seu Estado. Ele planta milho, arroz, e tira leite
de duas vacas. Humberto Barros afinnou que : "0 banco exige escritura
pública.Mas, na nossa região, um monte de gente só tem carta de
anuência ou titulo provisõrio".
Um outro importante veiculo de comunicação, .. 0 Estado de
São Pauto·~. l!m edição de 7 de maio passado. afinna ··condiçfies de
crédito favorecem os sem~terra e punem os pequenos produtores",
fazendo uma comparação entre as condições do Programa de Crédito
Especial para Reforma Agrária-PROCERA~ que oferece, para custeiO. atéR$1 mil. com prazo de wn ano. juros de 61'Vo ao ano e desconto de 50% do
total da dívida como prêmio para pagamento em dia. Para investimentos, o
credito vai até R$7,5 mil, prazo de cinco anos, carência de dois anos e os
mesmos JUros de 6% ao ano. mais desconro ou rebate de 50%.

seus·

Já o PRONAF, para pequenos produtores-que culrivain
poucos hectares hã anos. as vezes atê por gerações- oferece parn. custeio, até
R$ 15 mil, cinco anos para pagar, juros de 6% ao ano mais metade da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP) e~ de novo, sem nenhum desconto.

Prefiro, Senhor Presidente, basear-me nessas denúncias para
abordar as condições especificas do PRONAF. em Rondônia Em
correspondência datada de 4 de novembro de 1996, encaminhada ao
Excelentiss1mo Senhor Ministro da Agricultura, Senador Arlindo Porto, o
Deputado Estadual. Luiz Carlos Menezes, Presidente da Comissão de
Agricultura. Politica Agrclria e Meio Ambiente. dizia que : ..... infelizmente
em Rondônia não está sendo possível a consolidação dessas premissas,
tendo em vista a falta de credibilidade por pane do agente financeiro.
que obstaculiza a divulgação do proerama. desistimulando a procura do
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PRONAF. alegando falta de recursos financeiros e incentivando outras
linhas de crédito a exemplo do PROGER".
Mais adiante. Senhor ?residente. em seu oficio-denúncia. o
Deputado Estadual Luis Carlos Menezes adiarita: .. Para se ter uma idéia.
Senhor Ministro, de acordo com o relatório de ações do _PRONAFsitua~o em ;J0/091~~·- ~nvi_ado ~- ~!3- __o __ 9i;lg!ldo _d~ __DF..yRO. _e~
07110/96 em Rondõnia haviam sido aplicados apenas R$1.330.20 valo!"
insignificante diante da demanda do crédito rural existente no Estado.
Há casos de Agências do Banco do Brasil, que solicitaram aos
extensionistas da EMATERIRO que não fiZessem divulgação do
Programa, por não dispor de recursos".
Em outro trecho de seu Oficio n" 100/LC, de 4 de novembro de
1996, o Deputado Luis Carlos Menezes. denuncia a extrema concentração.
no sul do Pais, das aplicações dos financiamentos do PR.ONAF: •• .•. a
julgar pelo que consta do referido relatõrio. a região Sul j:í aplic_ou
RS42.971.9SO.OO quando as outras regiões só aplicaram RS 63{].732,92.
isto é, apenas 1,44%. Na região Norte, até a presente data, os recurso~
do PRONAF foram apHcados somente em Rondônia".

É muito imponante que fique claro que os recursos do
PRONAF são de duas vertentes. uma de crêdito rural para atender às
demandas dos produtores. que são ongmanos dos Fundos
Constitucionais (FNO,FCO, e FNE). Assim quando se noticia que em
1997 estarão disponiveis para a agricultura da produção familiar RSl,S
bilhão esses ret:ursos são os mesmos constantes do FNO, FCO c FNE,
Q~ seja, o PRONA.F niio trouxe n_~__sJ)a concepção, dinheiro novo.
A outra vertente ê de recursos .. a fundo perdido.. para o
desenvolvimento de infra-estrutura de obras e serviços a implantar nos
mWiicipios selecionados. O PRONAP não atua de imediato em todos os
mWiicipios brasileiros. No exercício_ de 1996 estavam selecionados 383
municípios aos quais vieram si somar mais 611 municípios no exercício de
1997, totalizando 994 municipios participantes no PRONAP que estão
capacitados, porque selecionados. a elaborarem proJetos e serem atendidos
ou não nos seus pleitos

Em termos de aplicação de recursos do PRONAP, na reg~ào
Norte e. em Rondônia. o oficio-denúncia do Deoutado Estadual Luis Carlos
Menezes continua atualisado. A região Sul ·aplicou RS 42.971.950,41)
enquanto que as outras reg1ões aplicaram somente RS630.732.92 e o Estado
de Rondônia havia contratado R$ 1.330,20; isto até fins de setembn:.. de
1996.
É curioso anotar. Senhor Presidente. que se os recursos para a
aplicação no fortalecimento da agricultura familiar, são ori~inários dos
Fundos Constituciona~ não existindo "dinheiro-novo", (como nos foi
explicado na DATER, da Secretaria de Desenvolvimento Rural pelo
assessor Newton Lima Braga). como logrou a rej!'jão Sul c Sudeste
alcançar a aplicação de R$42.971.950,40 atê setembro de 1996. se na
regiioSu.l e Sudeste não existem Fundos Constitucionais?

de

A Unica solução e- a
que os- Muilicipios e os Estados. têm
que se organizar politicamente. para obter maior soma de recursos para o
financiamento aos produtores fa~j~i~es. ~a~se_._~enhor Presidente. que
recursos substanciais do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT. I!Stão
-sendo aplicados via PRONAP. na região SuL A reversão politica e possJVel.
mas os municípios dentro dos Estados e os Estados dentro da Região têm
que somar forças políticas para alcançar melhores resultados. melhores dias.
No que diz respeito ã seleçào dos municipios para mvesttmento
a fundo perdido. Rondônia estava. em 1996. com apenas nove mumcipios
selecionados; Jaru. Rolim de Moura. Alvorada do Oeste. Nova Brnsilândta
D'Oeste. Cacoal. Presidente Mediei. Candeias do Jamari. São Fdipe do
Oeste e Pimenta Bueno. Entretanto esses municipio~ sclec10nados. n:io
apresentaram projetas no ex~1clo de 1996; resultado. mats tttnn ve.r.
Rondônia ao desamparo.
Complementarmente âs ações do PRONAF. nasceu o Banco
Nacional da Agncuhura Familiar-BNAF, que tem como palavra chave S(.!r o
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.. Banco de lnteligência".Trata-se de wn mecanismo encontrado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG e
Empresa Brasileira de Pesqwsa Agropecuaria-EMBRAPA. para:

A agricultura de Rondõnia e. nitidamente, de base familiar. originada que
foi de uma oonstelaçilo de Projetes [ntegrados de Colonização. Projetas de
Assentamento Dir{gido, Projetes- de Assentamento Rápido. do INCRA,
desde o inicio da dCcada. de 70.

a)- Transferir, jllllto aos produtores rurais de base familiar- as tecnologias.
serviços, e produtos gerados pelas instiruições do Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária-SNPA~

Pleitearia, ainda, à CONTAGIEMBRAPA , que tomassem
passivei a instalação de uma Agência do Banco Nacional da Agricultura
Familiar-BNAF em Rondônia. Dessa conjugação de idéias, esforços e
trabalhos em parceria responsável, mais que a esperança. tenho a certeza
de que surgirá uma agricultura mais próspera. mais segura, com maior
sustentabilidade, em favor dos produtores rurais de meu Estado.

b) - Retroalimeutar a pesquisa. qualificando suas linhas de aç<lo ajustadas
à realidade da agricultura familiar,

A reversão politica da qual falei para os destinos do PRONAP,
c)- Disponibilizar ao Programa de Fortalecimento da Agriculnua FamiliarPRONAF, tecnologias/serviços/produtos (T/S/P) gerados p. :o Serviço
em Rondônia, Senhor Presidente, pode começar a ser viabilisado. com a
efetivaçio na próxima semana- 9 a 15 de junho- de uma reunião, em Porto
Nacional de de Pesquisa Agropecuária-SNPA, além de fornecer apoio
metodológico ao PRONAF,
__ :Velho, com o Dr. Ludgero Monteiro da SDR!DATER para discutir com a
Federação da Agricultura-FAERON. FETAGRO, AsSOCiações de
A missão do Banco Nacional da Agriculrura Fainiliar-BNAF C Produtores Famili~ Sindicatos Rurais. forças politicas. sob a liderança da
\iabilizar a apropriação critica de recursos tecnolõgicos e ínformações
Deputada Feder.li Marin •a Raupp ( PMDB-RO). Aproveito para desde já
estrategicas para o desenvolvimento rural, a melhoria da qualidade de vi~
juntar~me aos esforços da Deputada Marinha Raupp. e dizer que a sua
trabalho e produção da agricultura familiar.
bandeira, produçio familiar, é tambem a minha própria baadein.. Essa
luta é absolutamente correta, absolutamente justa, visto que a produçio
Os bcneficiãrios e clientes do "Banco de lntelig~acia-BNAF"..
familiar da agropccuária de Roadônia. é., majoritiria.
são os produtores de base familiar. organizados em Cooperativas.
Associações. Sindicatos, Federações e grupos infonnais. Como se trata de
uma iniciativa bastante recente e de natureza complexa. as Agências do
BNAF. instaladas são ainda muüo restritas: Araçui, MG; Frederico
Westphalen,RS; Mafra.SC; Mossoró,RN e Silv.inia, GO. Outras Agências
serão abenas em diferentes estados do País. segundo critérios e cronograma .
MUITO OBRIGADO
préviamente estabelecidos

-_;~
.
.

Senhor Presidente, Senhores Senadores.

\

Ao concluir o meu discurso. solicito ao Excelentissimo Senhor
Ministro da Agricuflura e do Abastecimento-MAS. Senador Arlindo Porto.
ao Senhor Secretano de Desenvolvimento Rural. do MAS, Dr.Murilo
Xavier Flores, busque ampliar a panicipação do PRONAF. com a irrigação
de recursos condizentes com a expressividade da agropecuâria de Rondônia.

ANEXOS
ANEXOOl
Número de Estabelecimentos Familiares e Participações Relativas
segundo das Grandes Regiões.
Grandes
Regiões

N"de
% sobreo
N"de
Estabelecimentos Estabelecimentos
Total
Nacional
Total
Familiares
None
543 7\3
446 177
10,3
Nordeste
2312678
53.3
2 798 239.
12,6
Sudeste
993 978
546 046
Sul
21,2
I 198 542
918 827
Centro-Oeste
267 337
115 325
2.7
BRASIL
5 801 809
4 339 053
199.00
Fonte: IBGE, Censo Agropecuano de 1985.

% sobreo
Total
Regional
82 l
82.6
54.9
76,7
43.1
74 8
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ANEX002
Área Total dos Estabelecimentos Familiares e Participações
Relativas segundo as Grandes Regiões.
Grandes
Regiões

Areados
Area do total de
Estabelcimentos Estabelecimentos
(milha)
Familiares
(milha)
Norte
62 567 19 721
Nordeste
92054
28 812
Sudeste
73 242
12177
Sul
47940
1i509
H58
Centro-Oeste
99122
BRASIL
374 925
83 077
..
Fonte: ffiGE, Censo Agropecuano.<Je 1985 .

% sobre o
Total
Nacional

% sobre o
Total
Regional

23,7
34 7
14,7
21,1
5.8
100,0

31,5
31,3
16,6
36.5
.;._9
22,2

;

!

ANEX003
Pessoal Ocupado nos Estabelecimentos Familiares e
Participações Relativas segundo as Grandes Regiões.
PO nos Estabele- % sobreo % sobre o
Total
cimentos Familiares
Total
(mil pessoas)
Regional
Nacional
75,6
Norte
2478
1 873
13,5
50,8
67,6
Nordeste
7 062
10442
11,8
34,5
Sudeste
1636
4 738
656
Sul
21,2
4490
2 945
31,8
3?6
2,8
Centro-Oeste
1247
59,5
·.oo.o
BRASIL
23 395
13 913
..
Fonte: !BGE, Censo Agropecuano de 1985.
Grandes
Regiões

PO Total
(mil Pessoas)

ANEX004
Valor da Produção dos Estabelecimentos Familiares e
Participações Relativas segundo as Grandes Regiões.
Grandes
Regiões

Valor Total da
Produção

Valor da Produção % sobreo % sobre o
Familiar
Total
Total
(Cz$ mil)
(Cz$ mil)
Regional
Nacional
Norte
9 265 351
5 400 829
9,8
58.3
Nordeste
33 509 869
11 157 467
20.3
33.3
Sudeste
75 676 228
11460151
15.1
20.8
Sul
59 075 718
25 375 627
46.1
43.0
Centro-Oeste
19178371
1 690 986
3,1
8,8
BRASIL
196 705 537
55 085 060
100.0
28.0
..
Fonte. IBGE, Censo Agropecuano de 1985 .
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero trans- mitir aos meus pares, neste Plenário~'a minha satisfação pela firme decisão do governo brasileiro de
manter os incentivos fiscais para os novos empreendimentos automotivos que se instalaram no país. A
segurança que foi transmitida pelas palavras do Ministro Luís Felipe Lampreia, ao falar ao Senado, é
um sinal animador que indica novos tempos de um
país amadurecido, soberano e livre de pressões internacionais para promover e defender as suas políticas internas de desenvolvimento.
Quando afirma que os benefícios serão garantidos, mesmo sob o risco de desagradar os nossos
parceiros comerciais, Sua Excelência deixa os cuidados da linguagem diplomática e lança uma atmosfera de confiança nas futuras possibilidades do Nordeste e do Centro-Oeste, as duas regiões que vão
abrigar os 25 novos projetes industriais para a produção de automóveis, caminhões, tratares e motocicletas. É impossível imaginar que a pressão dos países europeus possa frustrar a industrialização dessas duas regiões, um sonho que começa a se transformar em realidade.
A tese de concorrência predatória que foi levantada pela União Européia não se sustenta em fatos reais. Alemanha, Inglaterra, Itália e França, parceiros comerciais da maior importância para o Brasil,
detêm parques industriais tão importantes quanto os
Estados Unidos e o Japão, e puderam construir esse
poder económico graças às regras tradicionais de livre mercado internacional. E o Brasil abrigou investimentos como os da Rat e da Volkswagen, garantindo a reprodução de lucros que são enviados regularmente às matrizes. para um país emergente, que
precisa buscar com avidez sua entronização nesse
difícil mundo globalizado, o mínimo que se pode esperar, neste caso, é a solidariedade.
Acredito sinceramente que os nossos diplomatas saberão encontrar argumentos poderosos, em
Genebra, para convencer a União Internacional de
Comércio de que estamos trilhando caminhos legitimas e inquestionáveis de afirmação económica. O
processo não deverá atingir o nível perigoso da retaliação, sob pena de cOmprometer um futuro já previsível de integração comercial entre o Mercosul e a
Comunidade Económica Européia. Estaríamos vivendo um regime de discriminação, sob o risco de
crises desnecessárias, porque o Brasil não vai nem
poderá abrir mão do direito de decidir com liberdade
as suas alternativas de desenvolvimento.
A firmeza da posição assumida pelo ltamarati é
um indício positivo de que o Brasil não vai recuar. E
minha crença é de que essa postura formal contribuirá para desestimular o prosseguimento das pressões da União Européia. Acredito que haja espaços
suficientes de negociação que permitam compensa-

ções. pelo sistema de cotas tarifárias, e que o uso
competente dessa estratégia possa encerrar essa
discussão. Para o meu Estado de Goiás, estamos vivendo o começo de um novo ciclo econômico da
maior importância para o futuro, e matar essas expectativas nC' nascedouro é urna hipótese que não
quero sequer imaginar.
Era o que eu tinha a átzer, Sr. Presidente.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) -Sr.
Presidente, Srls e Srs. Senadores, após um longo e
penoso processo de negociação, foi aprovado na última quarta-feira, na Câmara dos Deputados, no corpo da reforma administrativa, áiSpOSitivO que atribui
à União a tarefa de arcar com a folha de pagamento
dos servidores públicos federais que prestavam serviços aos ex-territórios do Amapá e de Roraima
Aqueles que acompanham nosso trabalho podem testemunhar que, nesses três primeiros anos
de mandato no Senado Federal, temos nos batido
incansavelmente pela defesa dos interesses desses
servidores. Bes há algum tempo nada têm do que
comemorar. Corno todo o funcionalismo civil da
União, estão há quase três anos sem qualquer reajuste em seus vencimentos.
No entanto, o que distingue os servidores dos
ex-tenitorios -da grande massa dos servidores é o
fato de terem sobre suas cabeças a espada da exclusão sumária do serviço público, com a ameaça latente de serem retirados da folha de pagamento da
União da noite para o dia.
Não foram poucas as vezes que, desta tribuna,
levantamos nossa voz denunciando a grave injustiça
que se pretendia empreender contra aqueles que
por anos a fio serviram ao estado brasileiro. Não foram poucas as vezes que nos dirigimos pessoalmente às autoridades competentes, exigindo respeito à
lei e aos direitos adquiridos dos funcionários.
Outro fato que atormentava a consciência desses servidores públicos era a incerteza quanto ao seu
regime jurídico. A Constituição de 1988, ao dispor sobre a criação do Estado do Amapá, fixou em 10 anos o
prazo de transição para que o novo Estado assumisse
os ânus com o pessoal federal que., outrora, prestara
serviços ao antigo Temtório federal.
Com o passar do tempo, verificou-se que esse
prazo era insufiCiente para que o Estado do Amapá
tomasse exclusivamente para si a responsabilidade
pelo pagamento dos servidores da União, não lhe
sendo possível fmanciar, com recursos próprios, tão
vuttosa despesa.
Anteontem, contudo, um dos pesadelos que
mais atormentavam a vida do servidor público federal no Estado do Amapá parece finalmente ter chegado ao fim. Com a aprovação da emenda aglutinativa que confere à União a obrigação de custear a folha de pagamento dos servidores dos ex-territórios,
o Congresso Nacional e o Governo Federal tranqüili-
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zam esses tão sofridos trabalhadores e, muito mais
do que isso, dão aos ~dos do Amapá e Roraima
mais tempo para soliõlficàrem as estruturas económicas locais.
Essa emenda, que alguns desinfonnados atribuíram a uma suposta concessão do Governo para
o fim de ver aprovados alguns pontos da refonna administrativa, foi, conforme anteriormente afirmamos,
o resultado de um árduo e longo processo de convencimento onde, ao final, prevaleceu o bom senso
e o espírito público.
No episódio, não houve derrotados. Todos são
vencedores. uma vez que se reconheceu que não
era factível os novos Estados assumirem, de uma só
vez e em tão pouco tempo, as despesas com servidores federais dos antigos Territórios.
Lembramos ainda que, se para os recém criados Estados o pagamento dos funcionários representaria um enorme incremento em suas despesas,
para a União, além desse custo ser proporcionalmente pequeno, ele tende a decrescer a cada ano,
haja vista que os servidores dos ex-territórios constituem quadro em extinção.
Nesta oportunidade queremos nos congratular
com os ilustres pares da bancada federal do Estado
do Amapá, na Câmara dos Deputados e, em especial, com o Governo Federal que, com a garantia da
manutenção da folha de pagamento do pessoal dos
ex-territórios sob- a responsabilidade da União, responde àqueles que o acusam de não se dedicar às
questões sociais com o mesmo afinco que se propõe
a resolver problemas econõmicos.
De· nossa parte, desejamos registrar que, no
Senado Federal, seremos defensores ardorosos da
alteração ao texto constitucional aprovada na Câmara dos Deputados que, frisamos, respeita direitos adquiridos dos .servidores públicos federais dos extintos territórios, bem corno garante aos novos Estados
do Amapá e de Roraima a oportunidade de continuaren1 dispondo dos recursos indispensáveis para o
seu desenvolvimento.
Muito obrigado.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG)Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, o Congresso
Nacional promoveu, recentemente, com a promulgação da Emenda Constitucional n2 16, uma profunda
modificação no nosso sistema político-eleitoral.
Instituímos a possibilidade dos chefes do Poder Executivo, nos três níveis da Federação, concorrerem à reeleição para um mandato subseqüente.
Era previsível que tal alteração viesse suscitar
dúvidas que já foram amplamente debatidas durante
a tramitação da proposta nesta Casa e na Câmara.
Contudo, em razão de continuar a discussão,
no Parlamento e na imprensa, sobre a desincompatib~ização de Governadores e Prefeitos, face à lei das
inelegibilidades (lei Complementar n2 64, de 1990),
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considerei do meu dever reiterar minha posição a
respeito.
Admitir que a lei das Inelegibilidades, votada
em 1990, determina a desincompatibilização de governadores e prefeitos para concorrerem aos mesmos cargos, é aceitar que a inelegibilidade absoluta
dessas autoridades, prevista na antiga redação do §
52 do art. 14 da Constituição, não deveria ser considerada, o que é um contra-senso.
Se no sistema constitucional brasileiro anterior
à Emenda n2 16, de 1997, não existia o instituto da
reeleição para os cargos de Chefe de Executivo da
União, dos Estados e dos Municípios, para um mandato subseqüente, não se pode admitir que a lei das
inelegibilidades estivesse profetizando a sua futura
implantação no Direito Constitucional brasileiro, sete
anos $pois. Isso seria puro surrealismo.
É, portanto, insustentável a tese de que a
emenda da reeleição recepcionou a lei das inelegibilidades, para determinar a desincompatibilização dos
Governadores e Prefeitos que disputarem a renovação do mandato para o período subseqüente, mesmo porque essa possibilidade nunca existiu, em face
do§ 52 do art. 14 da Constituição.
Comungam desta opinião juristas do porte de Miguel Reale Jr., Dalmo Dallari, Valmir Pontes Filho, Antônio Carlos Mendes, Carlos Jlri Sunfeld e Mônica
Graggiano. Todos garantem que a exigência da desi'tcornpatibllização não pode ser feita por lei complementar, pois somente a Constituição poderá fazê-lo.
A verdade é que a lei das inelegibilidades deverá
conformar-se ao conteúdo da emenda constitucional
que acaba de ser promulgada, ficando, assim, revogados todos os seus dispositivos contrários à nova regra
constitucional que prevê a reelegibilidade para os cargos executiiiOS nos três níveis de Governo.
Para valer, a obrigatoriedade da desincompatibilização para aqueles titulares, na hipótese da reeleição, terá de ser expressamente prevista no texto
constitucional.
Quando o§ 9R do art. 14 da Constituição determina que 'lei complementar estabelecérá outros casos de inelegibilidade' não está, claramente, pretendendo tratar dos casos de inelegibilidade do Presidente da República, Governadores e Prefeitos, já expressamente estabelecidos na Constituição. (Art. 14,
§ 52, na redação modificada pela emenda constitucional nR 16, de 1997).
Ora, se nos parágrafos precedentes, o art. 14 trata dos casos de inelegibilidade, inclusive a relativa ao
Presidente, Governadores e Prefeitos, não resta dúvida que os •outros casos' mencionados pelo § 9R não
são aqueles já contemplados pelo texto constitucional.
Além do mais, impor a desincompatibilização
aos atuais Governadores e Prefeitos que desejem
novamente candidatar-se nas eleições de 1998, con-
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figuraria um tratamento desigual, face ao Presidente
da República, estabeleceria um desequilfbrio no
princípio federativo, e representaria uma clara restrição dos direitos políticos daqueles titulares.
No entanto, é pacífiCO o entendimento de que
restrição de direito fundamental, como é o caso de
direito político, deve estar expressamente prevista
no texto constitucional, não sendo admissível ao intérprete recorrer a quaisquer outros métodos exegéticos que venham a reduzi-los, mas somente para
ampliá-los.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - As
Senadoras Benedita da Silva, Marina Silva e o Sr.
Senador Ney Suassuna enviaram à Mesa projetas
cuja tramitação, de acordo com o disposto no art.
235, III, a, do Regimento Interno devem ter início na
hora do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

12106197
Quinta-feira

10:00

- Despacho lntemo

11:00

- Prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Fernandez
Conde

11:30

- Presidente em exercício do TCU, Ministro Paulo
Afonso Martins de Oliveira, acompanhado do Ministro
Fernando Gonçalves

15:30

Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

17:oo

Integrantes da Junta Diretora do lnter-American
Dialogue

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -A
Presidência designa para a Ordem do Dia da-sessão
deliberativa ordinária do próximo dia 17, terça-feira,
às quatorze horas e trinta minutos, as seguintes matérias:

CONGRESSO NACIONAL

Emendas

-Projetas de Lei da Câmara n"s. 89 e 190, de
1993, e 25, de 1995; e

AO

- Projeto de Resolução n2 71, de 1997.

O SR. PRESIDENTE {Renan Calhei""c:··
Nada mais havendo a tratar, declaro encerra apre·
sente sessão.

.~~OJETO

DE LEI
N° 004/97 -CN

(Levanta-se a sessão às 18h17min.)

MENSAGEM
N° 301/97-CN, de 1997
{N° 603/97, na origem)

ATA DA 78• SESSÃO CELIBERAnYA ORDINÁRIA. REALIZADA EM 11 CE
JUNHO CE 1997
(Publicada no DSF, de 12dojunho de 1997)

Ementa, "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal

da
União. em favor do Instituto Nacional de Colonização e Refonna
Agrã:ria, credito especial até o limite de RS 33.862.500,00. para
os fins que especifica".

RETIFICAÇÀO

.

No sumârlo da Ata, à página n° 11220, 1• coluna, no item

1.2.8- 01scursos do Expediente,

.........................................................................................................u ..............
11-t~·tW7

o tOHGIESS& W.C:!(illtol.

oadese lê:
"SENADORA BENEDITA DA SILVA • Justificando a apresentação
do Projeto de Lei do Senado na 106, de 1997, lido na presente sessão ... "
leia-se:
''SENADORA BENEDITA DA SU..VA - Justificando proJeto de lei
que esta apresentando, dispondo sobre as vedações à concessão de isenções,
incentivos e beneficies fiscais, financíam.entos e contratação de empresas que.
direta ou indiretamcnte, utthzcm o trabalho infantiL"

• o
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.. - -·-

,-11

- ..li
--..

10/M/97

\.\
DEPVTADO<"~..JGAP~TRuQ.,_
/ \ '~··"~i

'
Hen•a.geM 3€111''17 PLN Q0-41'97 - CN

.......

""

WILIIOaiAS NAS CO!mlç0es DE VIDA.DAS VÃJV.S FANfl..lAs CAIEN'l1!S NO ESt'ADO.

la etc.

c-li·

..._.....

-

CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

\\

~

\'

1\

[;] c::J
..

r_

\

t04-00005~i

INST'Rt.lç0ESNOVERSO

I ~I======~·l~N~!!·-~'.JO!ED!!~t.:/::;::-~·______,I r:~:J

Ac:uacer~ta-:n .ao Progrema d• Tr;tlalho do Minhtirio h:traardinirio
d11 Pol!tic.:!l F'undiiria, o nguir~ta aubprojato Otc.013.0Cl66.JA68

Han•ag:e111 3fli/97 - CN
PLN •• 4/9'7 -

EMENDA A ClltDITO ADICIONAL

~CRESCII'ICl

lJniCadot Orçamant.ârin - 49201
õf.tulo - Aasontomanto da tral'l•lhadoraa ruraia na Vila Padra Cf.c.ro
otm Juazairo do Norta - C<.:.
Valot: : R~ :son.r~ao,nn
CII.NCF.Lif't'(NTO
Unid.ada Otç•manti:d• - 4CI201
Funeionel Progn~nitic• - C4.013.0066.JA6e.OM2
Valor : lfJ :snCl.OOO,OO

H&tióAlJildiUiiiS

--

CN

~0H0007-B

II

01•01

ACUSCJ!HTB.SE AD rstOC3ItAMA .DB ,'DAII.AUI) .DO ClADINEm DO WJNJ.SlWJ EXTUOIWINA.ul DE

~JtJNDIÁIU:II.. JNaA.

GNO -

Õ4

o SUOtJJN'I'E St1U'aOJHI'O: Ooi.Ol3.(1Q66.J<CA.XXXX

U.O.otnOI

TtruLo: AfOlO AS Aç0Es DEAEI'CaWAAOIMIA. NO J.aJNidPio DE I.AOOA OIANDB'• PB
VALOa.JtS400.000.00

em11nda visa cromc:~v•r aç&aa que va11ham 111alhor-ar a aualidad• de vid,. do trl'lt:l3lhador rural d• Jua:reiro do Norta - VU11 Padr• Cic11ro •
~ .. r-virií co"'o rafal:'ancill 11oa rut.uroa l!laaantall'lanto= no au.l do ".:atlldo

"""''

11.

de Caari.

ESTA EMENDA VISA BENl:FICLU. VAJUAS pAMfUAS SEM 11!JI:M. .DO PkOJEtO DI!
ASS!Nl'AMENTO MAJ!é oosm NO WUNidl'IO DE r AmA <jBA?IDf ESTADO DE PI!JUWGVCO.
A.POIANDO AS ~ DESC:l'mLAUZADAS DE ACESSO A. n::DA.. COM I'INA.NClAMENTO DE
PIQJETOS COMUNlTÁPJOS PAJmaPA.nYOS. P!lOI'OltCONANDO MELHOJ.IAS NAS O>NOIÇ()ES De
VIDA. DESSAS FA.MILIA!:.
O JEfEaiDO PP.OJETO FAZ PAit'I'B DAP!tEVISÃO DE OtuUS DE~
PAlA ASSeNTA.M!NtOS DO rNCJt.A..n.

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

! INSTRUÇOES NO VERSO

I

01M01

AOI.ESCENTE-SE AO ?JtOOR.A.MA DE TJ.ADAUIO DO GAB!l'IETE DO Ml'NlS'n.O EX1'RA.C)IU)[NÁ DE
I"'UTTCA. f1JNOWW..•INatA. O s:EOUIH'IESliD1"2llJEE'O· Ool Otl.0066.J.46&.::000::
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M.msiUI!II< 3~U/'i'7 Pl.H 004/97 - CN

I INSTRUÇOES

NO VERSO

004-00008-6

FilSJdótic iliiMIUió

I

00H00i0-8

EMENDA A CRÉ:DITO ADICIONAL

EMENDA A CRÉ:DITO ADICIONAL

II

. li&i16biWíliliiD

'"""'

CN

01•01

II

Ohc01

~P!tOGltA),{A DE TRABAU!O DO OABINETE DO MOOSTRO EXTRAOKDJNÁJUO DE
-INClU. O SEOUINTE stlBPROJETO; 04.01l.0066.:J.461.XXXX

~~~~~-~~ODE

~
li.0.4920t

.ats<:lMll

=~~o:.~DEit.EFOkNA.AGIWU.\NOMtJNICÍpiODESA."rrAWúUA.DA.3. VlSTA•PE

=-~~~DEJEFOUU.Aflii.WANOWUNlCi:PtODEn.oJESI'A•PE

GNI>.4

GN!>.4

Cl!aHI:EI

U.O. .t920l

~'-Wm'n

u.o ..9201
FUNCIONAL PlUXiJt.AMÁTICA: 04.013.0066.3461.0004
VAl.O!.Il$300.000,00

GNI>4

~

I!STA EMENDA VISA BEN!!flel.U. VAnU F.u.d:E.IA.s SEM 11!ltJ.A, DO l'IOJETO DE
ASSENTAJAENTO ~ NO MtiNICÍPIO DE H.OlaiA. ESTADO DE PE1UiWBUC0. APClWG)C) AS
FoawAS DESCl!Nl1lALIZAAS DE ACESSO A tDV.,. a>W PlNANCUJ,IENTO DI!: PIOlETOS

ESTA EMENDA VISA. BENEFICIAJt. VAlUAS FAMiLIAs SEM TEJUtA. DO PROJEIO DE
ASS!HTAMENTOSAfM. NOMUNldPIODE SANTA y.1.sra DA BO,f, VJSTA ESTADO DE.PSNAMBUCO,
APOIANDO AS FORMAS DESCEN'IRAUZADAS DI!. ACESSO A 1EJUtA, COM FINANCIAMl:NTO DE

~ÁJUOSP.U.TIClPAliVOS,.PilO!ORClONANDOMELHOltiASNASCONDICOESDBVIDADESSAS

~~S P'AR.TIOPAnvDS. n.olORCIONA.NDO MELHOlUAS M.U CONDI(:OES ~
0 REnlUDO PllOJ1ttO FA% P.utra DA naviSÃO OE OBltAS Da~

PAltA. ASSSNTAMENI'OS DO JNClU..PE.

-li

I """"'

10/06/97

("\

DEPUTADOG()~JAPATIUOU

I

(\

lrf\:ll

/\\it\it\1 'Ali ~' :.,(.. \;7 v

_/

-

=
I

O ltEPElUDO PJI.OJlm) FI&T. PARTE DA PlU!VISÁO DB OBJV.S DE~

PAJtA. ASSP:NTAMENTOS CO INCLW'E.

f'\

I """"'

.I

li

1010619'1

\~I
t'\cn1óa.OeT1l 301/97 -

I

c::J

DEPUTADO~bGA P~TmnT.('l ( \lw
I\ !V'Ji!VI"'A1'; :"I ) (/ - .__/
\ \

....

~

\\

CN

M~-!5"'l•lll 301/97 p LH oq04/97 - CH

?LH 004/97.- Ctl

004-00009-4

EMENDA A CRÉ:DITO ADICIONAL

IINsmUçOES NO VERSO I - -~

I\

flMEl'mA_A_C:Bt!lUJ:lAI)ICIDli!AL" _ _ ~--- --

01•01

I

IINSIRUÇOES NO VERSO I
-

PLNN"""""'

·~··

CN

00H00H-6

II

"""'

01•01

A.OI!SCfNTE.SE .AIJ PltOGJlAMA DE iltABALHO DO CiABD'IETE DO MIN1S"CRR EX'l'L\Olt.DlNAO DE
POLt:nCA f1JND1Alt1A • IN<1o\. O SEGtJINTE SUBPlOJETO: 04.01J.OQ6f..J461,XXJCC

ACUSCENTE.-SE AIJ .PROCiRAMA DE 'Ilt.AIALHO DO GABINETE DO MINlS1lt.O ~ DE
POI.J:ncA..FtiNDIÁJUA8INO.A, o SEGtliNTE stJIInOJETO; 04.013.00615.l461.XXXX

.ats<:lMll
U.0.492Ctl
rtnJLo: APOIO AS AC'OES DEREFCIJ.MAAGRAllL\ NOMUNlctPlO DE SANTAMAIUADA.B. VISTA .. PE

.ats<:lMll

VALOk llS 300.000,00

U.O . .W.WI

TiTuLo: APOlO AS AÇóES OE R&"ORMA. A.Gli.A1UA. NO MUNICIPIO DE FLOIU!STA ·PR

' • ' •••••

VALOI\ltS:>oo.ooo.oo

0!0>.4

GNl>4

CWCfl &MfHTQ
U.O 49'WI

.

PUNCIONAL~TICA:

CAHCfJ AMfNIQ

.

u.o

04,01J.0066.l-461.0004

GNI>.4

I

~··ESTA DIENDA VISA. BENEFtCIA& VAlUAS FAMÍLIAS SEM 1E1UtA, DO PROJETO DE
ASSENTAMENTO!!WG.NOMUNICIP10DESANI6 MARtA QA M:\, Y'SJA ESTADODEPEJlNAMBtJCO:
Al'OIANOO AS FORMAS CESCEN1'JtAl.lZAAS DE. ACESSO /lo. 'IEitltA. COM FINANCIAMENTO DE
PROlEI'OS COMUto'ITÁIJOS PAATICIPA11VOS. PllOPORCIONANDO MELHORIAS NAS CONDIC(~Es DE
vtOADESSASFAMIUA!I.
O REfEJliDO PllOJEI'O FAZ PARTE. DA PltEVlS.\o DE OB1tAS DE ~tm.IJI.A
PUA ASSENTAMEMroS DO lNCllM"E.
\\

"""""

1'::"1

li

MU

10106/97

4mGt

FUNCIONAL ~ncA: 0o1 ot3.0056.3461.0004
VALOR. lU JOO.OOO.OO

VA!.OAR$300.000.00
G!II>.4

i

·-·-

--

-

- -

......_
00

ASSENrAMFNIO~tu~; =~~~~~ 8 ~

APOIANDO AS FORMAS DESCEl'mtAilZADAS DE ACESSO A. TEMA. COM FIN~ DE
PROJETOS COMtJNtl'ÃlUOS PA&TICIPATIVOS. PROPOilCIONAJ-õDO MELHOIUAS NAS atNDICOE!S DE.
YmA.DESSAS I'AMUJAS.
O ltEFElliDO Pll01El'0 FAZ PAJtTE DA PREVISÁO DE OUAS DE~
P/t.J.AASSENTAMI!NTOS DO INCltA-I'E.
~
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

IINSl"RUç0ES NO VEilSO I

WbiWAm

JJIIliL

II

"IINSTRIJÇOES NO VERSO I

01•01

00H001H

II

PLN N"' 004197

Ol

~

-

Ol

ACilESCENtE-SE _AO PllOClR.AWA. DE 'l'lWW.BO DO OABINE'1'2 DO WINISnO ~ il.E
PCIÚTICAft.IND!.AltiA. •INCJtA. o SEGliiNIE stJ8PltOJETO:. 04.0U.0066.3461.XXXX
.

~~~~.~~FXntAORDIN.WGDt

~

~
0.0.49201

U.0.4920t

TÍlULO: APOIO AS AÇOES DEJtEl'ODL\ AdM!u.\ NO MUNICÍPIO DE mTR.OLINA • PE
VALOR.UIIOO.OOO,OQ
ONI>4

rtroLO: APOIO AS AçOE$ DE:lEFOP..WAA.Glt.AlUA NO MUNidPto DE R.OitESTA. ·l'E
VAJ.t)R.PSJOO.OOO,OO

ONI>4
t~m::m

~m:u .t..Ml=NT'n

!!MJ:NT'O

uo

ti.O 49ZU

ll3I'A. EMENDA VISA. BENEfiClAJl VAlUAS PAMII.LU SEM 'tEilJI.A. DO PlUJJETO DE
ASSENTAMENTO BABA!, Dh fORQrWHA NO MUNidPJO DE ElQm ESTADO DE PERNAMBUCO.
Al'OIANDO AS FORMAS DESCENTitAI.JZAD DE ACESSO A TEM.A, COM t=INANCIAMI!NTO DE

~

I:!STA EMENZlA VISA DOl'Ail O PJt01ETO DE ASSENTAMENTO Sf'l'd"NTVB" I!Xl$I"EN''E NA
pltEVlS).o DE OBRAS DE ~ PA'AA. ASSENTAMENTOS DO INCRA-PE, NO MVNidP!o
DE~ ESt'ADO DE ~AMBOCO. APOlANDO AS FORMAS DESaNT1VJ.l:ZADAS I>R ACESSO

PR.OJE'IOS COMUNIT.WOS PARTICIP.utVOS. PXOPOR.CONANDO MElllt'&IAS NAS t'ONDIÇQES.DE
VlDA.DESSAS f'AMb..:. ..s,
PAIAASSENT~~~ FAZP.u.ttDA.PIUiVISÀO CEOUASDE ~

~~~~~~a.:AP.TlCIPAnYOS.~

;...

DEPUTADOGO,.,..\.I.mnu~

I """" li
18/06/97

I

('.

I~[=:J

/\ri III' i\ll ~ 1>.-7\ r,

_.../

M•n••o••

3.1/~~

004-0001~-L ......,.

-----

-

-

--

I

=~~~0EsDElU:l'OltKA.AOI.AitL\NOMUNidPIODEFLORPSTA•PI!

r,.
" -

A h1\J J17l\" <A Á

~\ \

\

I

'

I

n;;;;: I I o:':, I

~~~~~=.~~EXDAO&CDWJoDE

I:;J c:J

DEJ'VTADO.\,i.z..GAPATRIOTA \'

- CN

~====--==;;;::::::::=::=:::::___::==:::::~

0>0>4

-

__/
_J

~
0.0.49201

li

10/06/97

pt..N 00"'/97 -

JmmtuçOFSNOVEBSO J

.....,

I

\

\\\

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

19201

PUNCIONALPROGRAMÁTICk 04.013,006d.l461.0004
VALOR.RS400.000.00
GND:4

FtlNOONAL PRO<lRAMÁTICA: 04,0 tJ.C066.3461.0004
VALOARSJOO.OOO,OO
ONI>4

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

-IINSTRIJÇOFSNOVEIISO

I

l

II
~

ACJESCENTE..SI! AD~ DE 'tL\DALIIJ DO Q..\BHTE DO MJNtSD.O E!X'tV.OI.DINÁJO 00
~fUNDIÁUA ·INCIA. o SSGOINT! $UBIKOlEtO:. 04.0l:J,OOIS6.3461.XXXX

4CWl:IMa
U.O• .f9l01
ttr1JL0: Al'OIO AS AC0Es DE IERWoiA. ACillAlUÁ NO MlJNICÍPIO CE CAMUTANOA.· PE
VALC&IS200.000.00
ON>4
Cal:I:Eii!!~

0.049201
FVNO:ONALPROOJtAMÁUCA: 04.013.0066346l.0004
VAUJJAIS200.000,00

.....

I!SI'A.EM!NDA VISA.Dâr~O PlOmTODB ASSENTAMENTO $!lfm AtJIÍ"!too l!XISmNTE

NA JIIUMSAo OB OBV.S DE

Ir.~

PARA ASSENTAJ.IENTOS DO 1NC1tA-n. NO

MUNidPIO DE ~ ESTADO DE PS.NAMIIUCO, APOIANDO AS PORMAS
DESCBN'I1tALIZAAS DE ACESSO A. 1I!IUtA, CDl PINANCtAMENrO 'OH PltOJEfOS COMt1NITÁ!lOS
PAI.TlCIPA.TtVOS. Jllt.Oiii'OICIO WE!UIOilAS NAS CONDIC';OES De VIDA. DAS FAMI!L\s
CAIU!N1llS.

I

......

"'

DEl'VTADOGO~GAPATRX<m

li

I0/06/5t7

\.

Ic;J

/\ir( IV l?'ii.~'-À ~'5< (,

I
-
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Hcn~:;:o.gc111

301/97 -

PLH 004/<;7 -

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Hen~:;:o.51t:"M 301/97 PLN 004/97 - CN

CN

CH

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

0~4-~0016-7

004-0~013-3

nQ.JQ'oiíiUlM.'Mlli6

.__,.,
~~i~?. PI\OGRAMit. DE 'IIlABAÍ..Ho DO OAlllNETE DO MINISTRO EXIM.ORDINAloo DE

::N

·~.
01 r:cOl

I _I

~~R~~~~~~.~~EXn\AORO~ARIODE

r.......~•CAFlJND~.~U<.~.A·fl'IClVI. O SE:Gt.ltNTE SUBPROJETO: Q.4.0 IJ.ooeõ6.3.461.X:CCX

~

~

rtnJLo: APOIO AS A(:OES DE R.EFORMA.IICiMJUA NO MUNICÍPlO DE rr/JDA • PE

T'Íltll.O: APOlO AS AÇ0ES DE ltEFOlL'\to\ A.GRAlUA. NO MUNldPIO DE CARUAAU • PE
VALOR.RS400.000,00
ONJ>.4

U.0.~9201

U.0.~9'l01

VALOilRSlOO.OOO,CO
GN!>.<

..

u.o

49'2.01
fUNCIONAL l'k<XiR.AMÁTICA: 04,011.0066.~.0004

CAHÇfi AMfNTO

VALOP.R.S:ZCO.OOO.OO

F\1NClONAI.PilOGRAMÁ.TICA: 04.013.00U.J.C61.0004
VALOP.RS-400.000.00

U.0~1

=·

GND;4

ESTA EMENDA VISADO'I'AI\0 PROJETODEASSENTAMENl'OBA!]SA !{ERDE EXISTENTE NA

PP.EVISt.o DE OBlt.AS DE INFRA-ESTRU'ltlltA PARA ASSENTAMENIOS DO INCPJI..PE. NO WUNidrlO
DE

~

ESTADO DE PERNAMBUCO, APOtANOO

}.S ~

CESa:NTltALIZADAS DE ACESSO A.

TEP.RA. COM FINANCIAMENTO DE PP.OJEl'OS COMtlNITAlUOS PARTICIPATIVOS, PlUll'ORCIONANDO
MELHOlUAS NAS Co::DJçOES DE VIDA DAS FAMil.IA.s CA..Rai'TES.

.

ESTA. EMei'DA VISA DOTAR. 0 PROJETO OE ASSEl\'TAMENTO MACAMJ!ffiAffiQBBA
EXISTENTE 'fiA PREVISÃO OE OBRAS OE lNFR.A-ESTRU'l"UP..A. PMA ASSENTAMENTOS DO INCRA-l'E,
NO MUNICIPlO DE C6.B.I1AlW. ESTADO OE P.ERNAMBUCO. APOtANDO AS FO!l.W.S
DESCEN'l'll.ALIZADAS DE ACESSO A TElUtA.. COM FINANCIAl\t[ENI'O DE PROJETOS COMUNITAlUoS
PAllTICIPATIVOS, PROPO!tCJONANDO MELHORIAS NAS CONOJÇ0Es DE VIDA DAS FA!diLlAS.
CA.It.ENTES.
-

""""

li
~,.

I0/06/97

I

I
\

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRuc;OES NO VERSO

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
riOJdoiíiWJ<bn.iU

IINSTRUÇOES NO VERSO I
-

~~

I I-

01 N01

--

c

--

POLiTICA FUNDIÁlUA.. ~OU.. O SEOUINTE SUBPROJEIO: 04.CIIl.0066.)<C61.XXXX

I

ACRESCENTE.-sE AO PROG!t.AMA DE TRABALHO 00 GABINETE DO MINISTRO EXm.AORDlNÁRlO CE
POLitiCAFUNOIAJUA.- tNCllA. O SEGUINTE SUBP&OlE'IO: Oo4.0t3.0066.3461.XXXX

·~

U.0.49UH

.

TmJLO: APOIO AS AÇ0ES DE IW'OR.\(A AGRARIA NO MtJNlCÍPIO DE VlctN'ClA. PE

VALOR RS 250.000,00

"""

.

CANCE AMENTQ

Ttnn.o: APOlO AS AÇOES DE REFOJI..'"- AGRAmA NO MUNICII'IO DE CMUIJW • PE
VAL01l!U400.000,00
<il'o"D: 4

01 DEOI

I_ I

U.O. 49201

ACRESCEN'!'E·SE AO PP.OGRAMA DE TRABALHO 00 <;;ABit>.'ETE DO MINlSnU) EXTRAORDINÁlUO DE
~

I

u.o

-

--

~

49201
Fl..'NctONAL PROGRAMÁTICA 04 013 0066.3461,0004

V..\LORRJ :ZSO.OOO,OO
GID:4

CA'HOO"MfNTO

u.o

49201
FUNClONALPROGP.AMÁncA· G4.0JJ.0066.J461.0004
VALOitRS400.000,00
GND:4

~

ESTA EMENDA VISA DOT'M O Plt.OJETO DE ASs.ENTAMENTO ~ EXIS'J'EN'11!. NA

PREVISÃO DE OBRAS DE INFlt.A·ESTRUTt.IJtA PAJtA ASSENT'AMENTOS DO INO.A·PE. NO MlmtdPIO '
DEtAIWAPJJ. ESTADO DE PEllNAMBUCO, APOIANDO AS fORMAS OE$CENTRAL1ZAD..S DE ACESSO A
'l'ElUUI.. COM FlNANC'lAMENfO DE PROJETOS COMUNtTAlUOS PARTICIPATIVOS. PP.OPORCIONANOO
MELHORIAS NASCO:.oiCOESDE VIDA DAS!..~CMEN!ES
-

asa.oo

~iól)p

I r;<il;""1

ESTA.EMEtroA VISA .DOTAR. O PRôl'ETO DE ASSENTAMENTO MQBQlQZINHQ EXlS'I"ENfE NA
PJI.EVISÀO DE OBRAS OE INFRA·ESTR.tm.Jlt.A PAllA ASSENTAMENTOS DO tNCRA-PE, NO MUN!CÍPIO
DE~ ESTADO DE PE.Jl.NAMBUCO. .APOrANPO .AS FOR.'MS DESCENT1tAUZADAS OE ACESSO A
TERRA. COM fiNANCIAMENTO DE i>ROJETOS COMUNITAlUOS PAR.TICIPATfVOS, PROPORctONANDO
MEUiOR.lAS NAS CO.'<DIÇOES DE VIDA DAS FAMD..L\S CA!\ENTES

~n

10/06197

,·_

~c

-

'
.J~-r·~
GONZAGA FATRJO'l\A

li

I """""

~~---

íW c=J
E

DEPUTAJ

·-

I

'
'l!Mí\ll .il'.?'it ,\,! ti"(

-"~\--'
'J

\

--
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'30Vq7 - cN

IINSIRUÇOES

l~~-EMEND.t.n:iOO>tro ADICIONAL

NO VERSO I
-.....-

ACKESCENTE-SE AO Plt0Cl1V.Mt\ DE TRABALHO 00 GABlNE"IE DO MENlsntO EXllVt.ORDINÁIUO DE
P0I..tncA. F1J!'<'DWUA •INCRA, O SEGUJNTE stJB.PR0JET0: O.C.01J.0066.346S.XXlCX

~

IINS'tll~~NOVERSO I I

•'-"

-··~- t~T-tt'~~-1

·n;::.=

_,.aA

ot":t

I I

~AO PROGRAMA. .DE TUDAUIO DO CWUNEI'1! DO MlNIS1RO EXt'IAC1tDINAluO m;.
POLmCA.EtJNDlÁJJA.-INCIA, o seatiiNIE stmn.mliTO: 04.00.0066 J46l xxxx

U.0.49l01
Ttrot.O: APOIO AS AÇ0Es DEltEFORMA.AGRAlUA NO MVNidPIO DE BEZERROS - PE
VALORR$400.000,00

~

"'"'"

U.0.451201
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PROJETO DE LEI N": 04/1997-CN

IDcluHooo PL ri' 41!17-cN o quinte programa de ttabalbo:

-Acréscimo:

04.013.0066.3461l.JCXXX • Aç!!cs deRdormaAgriria IIOEslado do Rio de Jlllldro
Meta: Famllia ossistida (unidade) SOO
OND 3 • RS 360.000,00
OND 4 • R$4.000.000,00

CtDceJammo:

04.013.0066.3468.0002 - Açlles d e - Agrirla 110 ~do Ceará
OND 3 - RS 72.000,00
GNQ 4 • assoo.ooo,oo .
04.013.0066.3468.0003- Aç!!cs deRcfonna Agnlrla no Esladodo MannhãD
OND 3 -RS 72.000,00
OND 4 - R$800.000,00
04.013.0066.3468.0004 -~de Reforma Agnlrla no Estado do Pernambuoo
OND 3 -RS 72.000,00
OND 4 - R$800,000,00
04.013.0066.3468.0005 - Açlles de Reforma Agnlrla DO EsUdo do Bahia
OND 3 ·RS 72.000.00
OND 4 - RSBOO.OOO,OO
04.013.0066.3468.0006 • AçOes de Reforma Agnlrla DOEstado do MiDas Gerais.
OND 3 -RS 72.000,00
OND 4 - R$800.000,00

JUSTIFICATIVA
A emenda visa a destinação de recursos para o município de Campos, no Estado elo Rio de
--- --- : ·:· •·-::,aJhadon:s sem tem!..
Janeiro, onde algumas prop:O:c'c· "·c ---produzindo grande clima de tem;~n .
_
A dest:ináção dos recursos propostos na fonna da presente emenda vl!o c:oiabonJr para
assentar, num primeiro momento, 800 famílias.
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ACRESCENTAR novo subprojeto com a seguinte classificação:
04.01~.0066.~468.0007

Ações de reforma agrária no Estado da Paraíba
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Esf. Fiscal - Mod 90.- Fte 148- GNO 4 - Vlr: R$ 2.500.000,00
As dotações pnNistas para os subprojetos abaixo descriminados constantes do Ane
xo I do Projeto de lei 004/97-ÇN, ficam reduzidas, cada uma, em R$ 500.000,00 Cqu!
nhentos mil reais) :
-

04.013.0066.3466.0002;
04.013.0066.3466.0003;
04.013.0066.3468.0004;
04.013.0066.3466.0005 e
04.013.0066.3468.0006.

~----------------------------------NS~<~o---------------------------------,

As ações de reforma agrária, hoje, são de importância vital e indiscutlvel.
Acrescente-se a este fato de atualidade politica, as componentes de fundo social
extremamente relevante, que sem dúvida vêm colaborando de forma decisiva na des
compressão de um movimento social justo e, muitas vezes de solução polêmica
e
complicada, que é o Sem-Terra.
Neste contexto, enquadra-se a Paralba e o Nordeste como todo onde se revela
a face mais trágica de desequillblio regional e social, emprego e renda.
Instrumentalizar e reforçar recursôs para estas a;ões é imperativo.
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Ata da 80ª Sessão Não Deliberativa
em 13 de Junho de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Nabor Júnior.
(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 109, DE 1997

Dispõe sobre vedações à concessão
de isenções, incentivos e benefícios fiscais,
financiamentos e contratação de empresas
que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho infantil, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Esta Lei estabelece as vedações a que
estão sujeitas as empresas que utilizem em seu processo produtivo, ou no de seus fornecedores diretos,
mão-de-obra baseada no trabalho infantil.
§ 1º Considera-se trabalho infantil, para os efeitos desta Lei, aquele em desacordo com o disposto
nos arts. 79, inciso XXXIII, e 227, § 32 , inciso I, da
Constituição Federal.
§ 29 As vedações a que se refere esta Lei não
se aplicam à utilização do trabalho do menor na condição de aprendiz, desde que atendidas as disposições legais pertinentes, em especial os arts. 60 a 69
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
Art. 22 As empresas que se enquadrarem na
vedação a que se refere o art. 1 desta lei não poderão receber isenções, incentivos e benefícios fiscais
relativos a tributos, inclusive contribuições sociais, e
financiamentos de qualquer espécie por parte da
União ou de entidade por ela controlada, direta ou
indiretamente.
§ 12 São incentivos e benefícios fiscais:
I - a redução de base de cálculo;
11 - a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo ou contribuição
ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III- o crédito presumido;
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IV - quaisquer outros favores ou benefícios de
que resulte redução ou eliminação, direta ou indireta,
do ônus do tributo ou contribuição;
V - a anistia, a remissão, a transação, a moratória e o parcelamento;
VI - a ampliação de prazo de recolhimento do
tribl.lfo ou rontrióúiÇão.
§ 2 2 O Poder Executivo poderá suspender o
gozo de isenção, incentivo ou benefício fiscal por
parte de empresa que se enquadrar na vedação
deste artigo.
§ 32 As empresas interessadas na obtenção dos
benefícios, incentivos e financiamentos a que se refere
o caput deste artigo deverão apresentar certificado de
regularidade expedido pelo Ministério do Trabalho.
Art. 32 Os arts. 27 e 55 da Lei n 2 8.666, de 21
de junho de 1993, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes incisos:
"Art. 27 .................................................
V - inexistência de trabalho infantil em
seu processo produtivo e no de seus fornecedores diretos, de acordo com os arts. 79,
XXXIII, e 227, § 32 , I, da Constituição Federal.
Art. 55...................................................
.~

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

XIV - a obrigação de o contratado observar, durante toda a execução do contrato,
a vedação de utilização de trabalho infantil,
inclusive no processo produtivo de seus fornecedores diretos.
Art. 42 O art. 32 da Lei n2 8.666, de 21 de junho
de 1993, com a redação dada pela Lei nº 8.883, de 8
de junho de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 32 ..................................................
_§_1º_ A_ cl_oçum§Dtação relativa à comprovação do disposto no inciso V do artigo
27 consistirá de prova de situação regular
perante o Ministério do Trabalho."

Art. 5l! Caso seja constatada irregularidade na
emissão do certificado de regularidade de situação a
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que se refere o § 3º do art. 2º desta Lei, a empresa
envolvida ficará inabilitada, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a participar de licitações e obter financiamentos de entidades de crédito controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Ao agente público responsável pela emissão do certificado serão aplicadas as
sanções administrativas e penais cabíveis.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Um dos mais alarmantes e ultrajantes problemas sociais com que se defronta a sociedade brasileira é o da exploração do trabalho infantil. Segundo
informações contidas na última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio- PNAD, o contigente de
crianças de 1O a 14 anos de idade exploradas no
mercado de trabalho é de 3 milhões 289 mil, o que
corresponde a 5,2% da população ocupada do País
ou cerca de 16% da respectiva faixa etária. Desses,
contam-se 3 milhões na agricultura.
Segundo o Year Book of Labour Statistics, publicado pela Organização Internacional do Trabalho
em 1992, o Brasil apresenta o mais elevado índice
de emprego de menores de quatorze anos das ~mé
ricas, perdendo apenas para alguns países da Africa
e da Asia. Pesquisa patrocinada pelo Unicef, no início de 1996, situou o Brasil no sexto lugar no ranking dos países que utilizam menores de quatorze
anos como força de trabalho.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, o
problema assumiu dimensão nacional, a julgar pela
difusão geográfica e variedade das atividades económicas envolvidas: canaviais (PE, ALe RJ); beneficiamento do sisai (BA), carvoarias (MT e MG); indústrias de suco de laranja (SP); fabricantes de calçados (SP e RS); plantação de eucaliptos (MG); e serrarias (RO), para citar apenas os mais conhecidos.
Trata-se de questão que constitui verdadeiro
desafio, tanto para as instituições estatais como para
os setores mais lúcidos da sociedade organizada,
envolvendo mazela social que agride a consciência
civilizada e que urge combater e erradicar em nome
de um padrão mínimo de moralidade e justiça social.
Constitui. de fato, mais uma dimensão do "circulo vicioso da pobreza" típico de países do Terceiro Mundo: ao se transformar precocemente em força de trabalho, a criança se submete a condições de trabalho
incompatíveis com seu grau de desenvolvimento psicofísico, recebe remuneração inferior à do trabalhador adulto, deixa de estudar - bloqueando todo canal de mobilidade social - e ocupa o posto de trabalho de um adulto, com a óbvia resultante de degradação de renda e desemprego.
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Os programas governamentais e interinstitucionais para enfrentamento do problema - como o P~c
to Nacional para Erradicação do Trabalho Infantil têm-se revelado, até agora, tímidos em seus resultados, o mesmo acontecendo com as ações de fiscalização do Ministério do Trabalho: . _
Assim sendo, como contnbUiçao para a solução de tão mag~a ques~ão so~ial, est~mos submetendo à discussao e dehberaçao dos Ilustres Pares
. nesta Casa o presente projeto de t7i, que est~belec:_e
vedações de concessão de financiamentos, lsençoes, incentivos e benefícios fiscais às empres~s que
incorrem em afronta à Constituição e às lets, ao
manterem em seu processo produtivo, direta ou indiretamente - isto é, no âmbito de seus fornec~dores
diretos -, mão-de-obra baseada no trabalho mfa_ntll.
A proposição pretende, outrossim, vedar~ partiCipação dessas empresas em licitações públicas na esfera da União e suas entidades.
.
Esperamos que tais medidas, duras como exige a magnitude do proble~ a e~frentar, oper:m
como elementos efetivos de d1ssuasao ou repressao,
contribuindo para alcélnçar os objetivos prete~dido~ por
todos os que aspiram a conquista de um padrao n:tmroo
de áiQnidade, bem-estar e justiça~ em nosso Prus.
Sala das Sessões, 13 de JUnho de 1997.- Senadora Benedita da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social.
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz.
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do
.Estado assegurar à criança e ao adolescente com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde à alimentação, à educação ao lazer à profissionalização
à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
. _
I - idade mínima de quatorze anos para adm1ssao
ao trabalho, obSei\ia<lo oolsp<5stonõ arr7º, XXXIII;
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LEI N2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores
de quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz.
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo
do disposto nesta lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor.
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória
ao ensino regular;
11 - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
III - horário especial para o exercício das atividades.
Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de
idade é assegurada bolsa de aprendizagem;
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de
quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência
é assegurado trabalho protegido.
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz,
em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou nãogovernamental, é vedado o trabalho:
1-·notumo, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
11- perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico,
moral e social;
IV - realizado em horários e locais que não
permitam a freqüência à escola.
Art. 68. O programa social que tenha por base
do trabalho, educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que
dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.
§ 12 Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.
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§ 22 A remuneração que o adolescente recebe do
trabalho efetuado com a participação na venda de produtos de seu trabalho não desfigura o caráter criativo.
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os
seguintes aspectos, entre outros:
I - respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento;
11 - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.
LEI N2 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(Com as alterações introduzidas pela
Lei n2 8.883, de 8 de junho de 1994- DOU, 9-6-94)
·Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
SEÇÃO 11
________ Da Habilitação
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigirse-à dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I -habilitação jurídica;
11 - qualificação técnica;
III - qualificação económico-financeira;
IV- regularidade fiscal.
Art. 32. Os document0s necessários à habilitação poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou porservidor da Administração, ou publicação em orgão da imprensa oficial.
§ 12 A documentação de que tratam os arts. 28
a 31 desta lei poderá ser dispensada, no todo ou em
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento
de bens para pronta entrega e leilão.
§ 22 O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 12 do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que
tGatam os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte
a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante da documentação prevista nos
arts. 30 e 31 desta lei.
§ 32 A documentação referida neste artigo poderá ser sul:lstituí<lª _por registro cadastral emitido
por órgão ou entidade pública, desde que previsto
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no edital e o registro tenha sido feito em obediência
ao disposto nesta lei.
§ 42 As empresas estrangeiras que não funcionem no País tanto quanto possível atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos
anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por
tradutor juramentado, devendo ter representação legal
no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente.
§ 5º Não se exigirá, para a habilitação dê-que
trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento de
edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reprodução gráfica da documentação fornecida.
§ 6 2 O disposto no § 42 deste artigo, no § 12 do
art. 33 e no § 22 do art. 55 não se aplica às licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços
cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de-contratação com empresa estrangeira, para a compra de
equipamentos fabricados e entregues no exterior,
desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo: nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por
unidades administrativas com sede no exterior.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo
contrato as que estabeleçam:
1- o objeto e seus elementos característicos;
11 - o regime de execução ou a fomta de fomecimento;
III- o preço e as condições de pagamento, os
critérios data-base e periodicidade do reajustamento
de preç~s. os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do
efetivo pag'l.mento;
IV - os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de
recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com
a indicação da classificação funcional programática
e da categoria económica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar
sua p!ena execução, quando exigidas;
VIl - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII- os casos de rescisão;
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IX -o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta lei;
X - as condições de importação, a data e a
taXa de cãrribio para eonverção, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à
proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualifiCação exigidas na licitação.
§ 1 2 {Vetado).
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá
constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da se<je da Adl1linJstração para dirimir
qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 62
do art. 32 desta lei.
§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos
-da União, Estado ou Município, as características e
os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da
Lei n2 4.320(• ), de 17 de março de 1964.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
-decisão terminativa.)

PROJETO OE LEI DO SENADO N2 110, DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 161 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o art. 161 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
"Art.161 ............................................. .
§ 4º o juiz pode deixar de aplicar a
pena se o imóvel rural invadido não <:-te_n~e
aos requisitos do art. 186 da Const~t~1çao
Federal e se o agente não é propnetano ou
possuidor de coisa imóvel, nem usa de violência ou gre.ve ameaça."
Art. 2q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
. .
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrano.

---------------------------------------
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Justificação
Propuséramos anteriormente uma alteração no
Código Penal no sentido de que fosse disposto como
"excludente de antijuridicidade" a invasão de imóvel rural que não atendesse aos requisitos do art. 186 da
Constituição Federal "licitude excepcional" ou "causa
descriminante'. Apesar de típico (enquadramento na
letra da lei) o fato de alguém invadir uma propriedade,
nas circunstâncias descritas - entendíamos - não deveria ser considerado crime, porque não haveria violação de um bem Melado pelo Estado, já que a Constituição só protege a propriedade que esteja a exercer
função saciai (art. 59 , inciso XXIII, CF) e, no caso específico da propriedade rural, que preencha os requisitos
estabelecidos no art. 186 do texto constitucional.
Por isso acreditávamos procedente a introdução de uma licitude excepcional (causa Clescriminan~
te) com mescla de elementos constitutivos de estado
de necessidade (sacrifício de bem ou interesse
alheio em prol de outro bem ou interesse de maior
valor, isto é, luta pela terra como luta pela vida) e de
realização de dever imposto por norma legal, ou
seja, o atendimento de função social da propriedade.
Obviamente, a excludente de antijuridicidade
não dependeria da opinião do agente "invasor":
Como ensina Nelson Hungria, "a causa de exclusão
de injuridicidade teria que ser apreciada objetivamente' (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1949, p. 199). Na hipótese, o critêrio
objetivo de aferição da ocorrência, ou não, de injuridicidade, seria a existência ou não de decreto presidencial declaratório de interesse social para fins de
reforma agrária, ensejador de desapropriação do
imóvel rural. lnexistindo o edito presidencial, naturalmente, não haveria descriminante da invasão.
Infelizmente, nossa proposição, em que pese
p~ecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não encontrou eco no Senado Federal, o que nos motivou requerer a retirada, em caráter definitivo, do PLS n" 45, de 1996.
Nesse sentido, optamos, agora, por substituir a
·exclusão de injuridicidade" por uma "extinção de punibilidade" de "perdão judicial". Como se sabe, a diferença entre a exclusão de injuridicidade e a extinção de punibilidade reside em que, nessa última, distintamente da primeira, há crime, mas, excepcionalmente deixa de acarretar efetiva imposição de pena
por considerações de oportunidade ou de política criminal: a lei, não obstante a existência de um crime,
determina a não aplicação da pena. Ou, como ensina o já citado Ministro Nelson Hungria •o crime não
deixaria de existir: o que se dá, por motivos de con-

vemencia ou critérios político-criminais, ligados a
acontecimentos ulteriores ao crime é uma renúncia
do Estado ao jus puniendi".
P.creditamos que, doravante, não há motivos
para que o Estado deixe de dar um tratamento mais
justo a ocupações de terras improdutivas e mais liberal com o despossuído que invade uma propriedade improdutiva, por razões de sua sobrevivência e
de sua família. Confiamos, destarte, no acolhimento
da presente proposição por nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1997.- Senadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

.......... ······ ·····--······· ................ --· .. ····· ··-········ .................
CAPÍTULO III
Da Usurpação
Alteração de limites
Art. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco,
ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória,
- para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa
imóvel alheia:
Pena- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e
multa.
-§ 19 Na mesma pena incorre quem:
· Usurpação de águas
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou
de outrem, água alheias;
Esbulho possessório;
11 - invade, c_om_yiolência a pessoa ou grave
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas
pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.
§ 22 Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.
§ 32 Se a propriedade é particular, e não há empre_go de violência, somente se procede mediante queixa.

·····-·····-···············----------·----·····································
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARfA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

····················································································

-- Art. 5º Todos-são iguais perente a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a in-
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violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos teiTTlOs seguintes:
XXIII- a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado:
11 - utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam
as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreç.a o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CÓDIGO PENAL
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
atualizado e acompanhado de Legislação Complementar, também atualizada, de Súmulas e de Índices:
Sistemático e Alfabético-Remissivo do Código Penal,
Cronológico da Legislação e Alfabético da Legislação
Complementar, da Lei de Introdução, da Lei das Contravenções Penais e das Súmulas.

CAPÍTULO III
Da Usurpação
Alteração de limites
Art. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco,
ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória,
para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa
imóvel alheia:
Pena- detenção, de 1 (um} a 6 (seis} meses, e
multa.
§ 1 Na mesma pena incorre quem:

º

Usurpação de águas
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou
de outrem, águas alheias:
Esbulho possessório
11 - invade, com violência a pessoa ou grave
ameaça, ou mediante concurso de mais de duas
pessoas, terreno ou edifício alheio, para n fim de esbulho possessório.
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• Vide art. 92 da Lei n2 5.741, de 1º de dezembro de 1971 (esbulho possessório- crime de ação
pública).
§ 2 2 Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada.
§ 32 Se a propriedade é particular, e não há
emprego de violência, somente se procede mediante
queixa.
Supressão ou alteração de marca em animais.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania -Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os projetes serão publicados e remetidos às comissões
compefenfes:
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

º

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N!! 412, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
do Projeto de Lei do Senado nº 188, de 1996, de minha autoria.
Sala das Sessões. 13 de junho de 1997.- Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O requerimento será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do art. 256, § 22 , b, 11, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
nº S/48, de 1997 (n2 1.644/97, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução nº 69, de 1995,
do Senado Federal, parecer daquele órgão relativo à
solicitação do Governo do Estado de Santa Catarina
para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária
vencível no 22 semestre de 1997.
Amatéria vai à Comssão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem nº 109, de 1997 (n2
672197, na origem), de 11 do corrente, através da
qual o Prc;;1dente da República encaminha, nos termos do art. 52 da Constituição Federal, contrato celebrado entre a Caixa Económica Federal e o Estado
do Rio de Janeiro, com garantia da União, no âmbito
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do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.
A matéria, anexada ao processado do Projeto
de Resolução nº 15, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Económicos, que terá o prazo de 15 dias
para sua apreciação, nos termos da Resolução n2
70, de 1995, com a redação dada pela Resolução nº
12, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente- e nem posso dizer Srs. Senadores, porque, além de mim e de V. Exª, só se encontra em plenário o nobre Senador Gilvam Borges;
mas, enfim, falo para a TV Senado e para os Anais
da Casa -, Sr. Senador, a imprensa mundial enfatizou a rapidez com que se processou a "troca de
guarda" no governo britânico conseqüente à esmagadora vitória trabalhista no pleito de 1º de maio último.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Jefferson Péres, em favor da exatidão dos registras, peço a V. Exª que não seja injusto com o Senador Francelina Pereira.
O SR. JEFFERSON PÉRES - S. Exª adentrou
o plenário um pouco depois de eu haver iniciado o
meu pronunciamento, mas, com muita satisfação, registro a presença do ilustre colega Francelina Pereira.
Três dias depois do anúncio dos resultados, o
novo gabinete, comandado por Tony Blair, já demonstrava tão pleno e tranqüilo domínio de uma máquina administrativa controlada pelos conservadores
havia 18 longos anos, que Gordon Brown, o Ministro
do Tesouro, pôde anunciar a importante decisão de
conceder independência ao banco central, o Bank of
England.
Assim é o parlamentarismo. A despeito do extenso jejum de poder, o Partido Trabalhista não teve
dificuldade nenhuma em se assenhorear de todos os
detalhes da administração pública em razão da notável instituição do shadow cabinet. mediante o qual
a oposição acompanha, monitora e critica o desempenho governamental, dia a dia. A transparência d<r
procedimento garante o acesso a todos os dados e
informações relevantes para a formulação de uma
plataforma baseada em políticas alternativas consistentes e realistas. E a rotatividade do poder é administrada sem traumas, sem sustos, sem incertezas
para quaisquer dos agentes sôcio-econõmicos.
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__ Q SefT1an_.?_rioT~ EconQ.ITli_st,pJ"~ª~igioso baluarte da midia conservadora, em art1go recente,
analisou as vantagens governativas do regime de
gabinete no contraponto com o presidencialismo
americano. Graças â. coerênCia partidária exigida por
um processo de formação do poder que se dá todo
ele no interior do parlamento, a existência de maionas soliâas-eclaras qu-e sustentama govemalliliaa~
de é um problema resolvido de antemão, ao passo
que;- nrr-pnrsidencialismo, esta tende a ser uma
questão a desafiar com freqüência os dotes retóricos
e demais recursos de persuasão manejados pelos
chefes do governo. Conforme o articulista,
... o resultado da eleição geral de 1997
coloca o Sr. Blair numa posição de poder
com a qual o Presidente Bill Clinton poderia
apenas sonhar. [Biair] tem maioria de 179
[votos] na ·câmara aos Comuns. Os rebeldes podem ser manejados ·à vontade. A
oposição jamais vencerá uma votação importante. Um desastre como aquele que
destruiu a reforma do sistema de saúde no
primeiro mandato do Sr. Clinton não poderia
acontecer na Grã-Bretanha. Para o bem ou
para o mal, o Governo pode decretar a legislação que quiser.
E prossegue a comparação:
O Sr. Clinton venceu sem jamai;; equaCionar asaiVisões-orgaruzaCfona's eiOeoló- gicas do Partido Democrata, as quais ainda
o atormentam. Já o Sr. Blair usou sua vitória
na disputa pela liderança interna, em 1994,
para reformular seu partido, conquistando
novos membros, livrando-se da bagagem
ideológica e modernizando a máquina partidária. A maioria dos novos membros do Parlamento sabe disso; na verdade, muitos deles devem sua eleição ao Sr. Blair pessoalmente.
Concluindo. o articulista prevê:
O Governo do Sr. Blair pode ser bem
ou mal sucedido. Isso depende da maior ou
menor capacidade de suas políticas para
realizar aquilo que prometeu; das habilidaâes de seus· ministros; das qualidades de
sua bancada parlamentar; e da perícia do
primeiro-ministro enquanto comunicador. O
que está fora de questão, no entanto, mas
permanece em dúvida no caso do Sr. Clinton, é que [od1efe de-governo britânico] iem ·
poder para dar certo. -Mandato popular; hegemoriía-partRlana:-maiona-padaméhtaTeis-
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o tripé sobre o qual o Sr. Blair pode apoiarse com total segurança. O Presidente Clinton lidera a mais poderosa nação da Terra,
mas o Premiê Blair, por enquanto, comanda
um governo com um poder muito maior do
que este ou qualquer presidente americano
jamais terá.
~r. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, estas
reflexoes foram provocadas pela mais recente crise
em que se enredou o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a revelação do grotesco episódio da compra e venda de votos parlamentares pró-reeleição. Ora, mais de um século de
República permite-nos asseverar, com o rigor de um
axioma matemático, que o presidencialismo no Brasil foi, é e sempre será uma fábrica de crises e escândalos que volta e meia paralisam o processo decisório governamental, comprometendo a capacidade administrativa de atender às prioridades nacionais e cuidar do progresso e do bem-estar do povo.
Desgraçadamente, o vezo autoritário, centralizador e patrimonialista de nossa cultura política
sempre se valeu de um arremedo perverso do sistema presidencialista americano para manter o Congresso e os partidos políticos na humilhante posição
de vassalos do Executivo, no máximo de trampolim
para que sucessivas gerações de oportunistas nas
repúblicas de sempre conquistem cargos, vantagens
escusas, posições de poder e nada mais!
Vozes honradas e lúcidas em prol do parlamentarismo, como as de Raul Pilla, no passado, e
de Franco Montoro, no presente, estiveram e parecem continuar fadadas a pregar neste 'deserto de
homens e idéias", como Osvaldo Aranha um dia definiu o Brasil.
A persistente coalizão entre oligarquias conservadoras e aquilo que Raymundo Faoro denominou
de estamento burocrático até hoje impede que a alternativa parlamentarista seja tentada a sério entre
nós. Desmoralizada pelo plebiscito de 06 de janeiro
de 1963, surrada por nova consulta popular em 12
de abril de 1993- aliás, Sr. Presidente, surrada porque líderes de partido, inclusive de Esquerda, por
oportunismo, que julgavam naquela altura que seriam imbatíveis para à Presidência da República
contra as suas próprias convicções, fizeram campanhas a favor do Presidencialismo -, tudo levaria a
crer no fracasso definitivo e no descrédito inapelável
dessa solução no Brasil, não obstante ser ela adotada, com as óbvias adaptações nacionais, pela maioria esmagadora dos principais países do Globo, da
Escandinávia ao Japão. No entanto, como por mila-
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gre de sobrevivência política, a proposta parlamentarista ressurge no horizonte brasileiro alimentada pelo
caldo de cultura da decomposição institucional. Parafraseando o grande Alexis de Tocqueville ao avaliar a herança de crônica instabilidade legada pela
Revolução Francesa, também em nosso País vivenciamos sempre a mesma crise; a crise chamada presidencialismo.
Sr. Presidente, quando atentamos, de um lado,
para as danosas conseqüências desse enxerto descabido do instituto das medidas provisórias em nossa ordem constitucional de 1988 e, de outro, para os
sentimentos de incerteza decorrentes do último escãndalo, imediatamente registrados pelos mercados
financeiros aqui e lá fora, chegamos a uma conclu·
são aparentemente paradoxal. O presidencialismo
afigura-se-nos um frágil sistema forte. Frágil para
empreender o que é economicamente necessário e
socialmente justo; forte para perpetrar o que é politicamente nocivo e moralmente condenável. Essa
contradição que, como acabo de afirmar, tende a debilitar a credibilidade e a legitimidade do presidencialismo, evidencia-se a cada tropeço ético toda vez
que o Executivo falha em sua missão de fornecer li·
derança à sociedade brasileira, ou seja, quase sempre.
Por essa razão. tão logo a opinião pública se
deu conta da seriedade dos estragos produzidos no
até então impecável revestimento de teflon da imagem governamental pelas gravações do "Senhor X",
imediatamente um novo alento animou os entusiastas do regime de gabinete em todos os partidos e
quadrantes do espectro político"ideológico. Velhos
estandartes parlamentaristas estão sendo desenrolados e voltam a ser agitados com esperança. Claro
está que a CPI da reeleiçãC' é indispensável para
apurar a fundo todas as responsabilidades e punir
corruptos e corruptores. Mas só isso não basta: há
que se fazer uma vigorosa reengenharia do nosso
sistema partidário e eleitoral a fim de cortar o mal
pela raiz e para sempre. E o parlamentarismo pare·
ce-me a um tempo condição de sucesso e coroamento do êxito desse relevante e urgente esforço de
reinventar a cidadania e a política.
Aqui, faço um parêntese para lembrar aos Srs.
Senadores que o povo brasileiro foi induzido, a meu
ver, a um erro, exatamente pelo desprestigio do
Congresso. Em 1993, induzido pela campanha feita
pelos adversários do parlamentarismo, o povo pensou que o Governo seria um refém do Congresso,
quando, ao contrário, no parlamentarismo, o Presidente é que um refém do fisiologismo do Congresso,
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uma vez que, no Parlamentarismo, jamais Governo
algum será refém do Parlamento, porque tem o poder de dissolver o Congresso. Qualquer parlamentar
fisiologista pensa não dez, mas cem vezes para fazer chantagem com o Governo antes de arriscar o
seu mandato.
No momento em que eu, em fidelidade aos
princípios programáticos do Partido da Socialdemocracia brasileira e também às convicções de toda a
minha vida, empenho total apoio a esse redespertar
da consciência democrática, aproveito para lançar
aqui um convite e um apelo aos integrantes desta
Casa: vamos discutir com serenidade e seriedade a
opção parlamentarista que, com todas as suas evidentes vantagens técnicas, processuais e institucionais sobre o presidencialismo, só não vingou até
hoje, repito, pelo simples fato de que nunca foi tentada a sério pelas nossas elites. Não vamos permitir
que, por omissão, diante dessa imensa responsabilidade histórica, o Brasil ingre:sse no terceiro milênio
arrastando a desditosa fama de País das oportunidades perdidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FRANCELINa PEREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos, na forma regimental, concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
não há de findar-se a semana antes que eu retome
à capital do meu Estado, Belo Horizonte, no coração
de Minas, sem manifestar, perante esta Casa, um
testemunho que considero indispensável para o
-~E;~~ício da minha vida pública e para a representllção que desempenho, em nome de Minas e
dos mineiros.
Quero trazer aqui o testemunho de que sou inteiramente partidário do debate, da controvérsia, das
disputas, do diálogo e, conseqüentemente, dos entendimentos quando chegamos às soluções consensuais. Porém, não posso deixar de dizer que esse
debate é essencial para a vida parlamentar na Câmara e no Senado. O debate vai-se esgotando, o
trabalho parlamentar vai-se exercitando nas comissões técnicas, e o Plenário nem sempre corresponde às expectativas da sociedade brasileira neste momento em que vivemos uma plena democracia.
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Por isso mesmo, Sr. Presidente, cito o meu
testemunho sobre a vida exemplar de um mineiro
que merece sempre de nós todos uma palavra de
canriho, de respeito e de admiração. Essa palavra
dirijo ao mineiro Itamar Franco, ex-Prefeito de Juiz
de Fora, ex-Presidente da República, atual embaixador da OEA, onde representa o Brasil por indicação
do seu amigo Presidente Fernando Henrique Cardoso e por plena aprovação do Senado da República.
Itamar Franco é um mineiro de caráter, exemplar no comportamento, na conduta e no exercício
político. Prefeito duas vezes de Juiz de Fora, um dos
centros mais importantes da vida econômica, social,
política e cultural de Minas e do Brasil. A nossa Juiz
de Fora tem na pessoa de Itamar Franco um líder,
um representante, e por S. Exª tem uma profunda
admiração e um grande respeito.
Prefeito oito anos, teve um excelente desempenno àTrente-da AânlinistraÇ-ãci PúfiiTca de-uma êas
maiores cidades de Minas e do Brasil.
Disputamos juntos - eu ao seu lado - o Governo de Minas. E S. Exª perdeu. Mas os homens públicos mineiros também se engrandecem na derrota, e
essa derrota de Itamar Franco contribuiu ainda mais
para o exercício da vida pública numa linha de correção, sempre preocupado com a alma, o espírito, o
sentimento de Minas e com a vocação do Brasil.
Sr. Presidente, por volta de 1973, poucas foram as lideranças do seu então Partido, o PMDB,
que aceitaram disputar uma eleição para o Senado
da República. S. Exª abandona a Prefeitura de Juiz
de Fora e, com coragem e determinação, disputa o
Senado da República para representar Minas nesta
Casa.
Foi surpreendentemente eleito, como surpreendente foi a eleição de vários colegas seu no Estado,
quando outros colegas seu de Partido não tiveram a
coragem ou a visão de disputar uma eleição de tanta
importância para o País naquele momento, já buscando o caminho da devolução constitucional.
De lá para cá, quando estava no Governo de
Minas, ele foi um companheiro exemplar. Jamais
deixei de ir a Belo Horizonte, quando Governador de
Minas Gerais, sem freqüentar o seu gabinete, para
trocarmos idéias sobre os interesses públicos do
meu Estado e a destinação política do meu País.
Nesta hora, portanto, Sr. Presidente, quero
transmitir a informação divulgada no sentido de que
mantive encontro com o ex-Presidente Itamar Franco, no Hotel Nacional, em Brasília, horas após ter
participado de jantar que entrou pela madrugada, ao
lado de Fernando Henrique Cardoso, no Palácio da
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Alvorada. Na oportunidade, S. Ex• me disse que havia comunicado ao seu amigo, Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que estava sendo instado pelas
lideranças políticas do País a concorrer a Presidência da República. Dizia ele então que iria consultar
essas lideranças, conversar com os partidos políticos e que naturalmente deixaria a sua representação na OEA para possivelmente disputar o Governo do BrasiL
Em resposta, eu disse a S. Ex" que ele mereceria sempre de nós uma palavra de estímulo e que
ele seria, sem dúvida, um nome significativo como
alternativa diante de Fernando Henrique Cardoso
para disputar o Governo do País. Eu disse também
a S. Ex• - e o fiz em meu nome e dos mineiros que, se porventura não disputasse o Governo da
República, ele poderia disputar, inclusive pelo meu
Partido, o Governo de Minas Gerais, um dos Estados mais importantes económica, social, cultural e
politicamente neste País. E disse mais a S. Ex", o
Embaixador Itamar Franco, na nossa conversa no
Hotel Nacional: se porventura ele não fosse candidato ao Governo de Minas, não seria apenas o Governador de Minas Gerais; seria, sem qualquer dúvida,
o Presidente de Minas, como foi no passado Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada. S. Ex• ficou emocionado
diante da nossa conversa e da nossa convocação, e
prometeu refletir sobre ela. Assegurou-me de que
não tomaria qualquer posição, inclusive.a de filiar-se
a um partido político, sem antes conversar com seu
companheiro, seu amigo, seu coestaduano, o Senador que está falando nesta tribuna.
De lá para cá, encontramo-nos uma vez em
Belo Horizonte, num encontro social, e pouco conversamos. Ainda na semana passada, durante um
almoço que me foi oferecido na praia do Flamengo,
no Rio de Janeiro, na residência de um amigo comum, telefonei para S. Exª para dizer que eu desejaria conversar sobre o tema do nosso encontro
em Belo Horizonte. Uma vez que os dias se passavam rapidamente e o processo político se desenvolvia com celeridade, precisávamos conversar
sobre os nossos posicionamentos, sobretudo, sobre a sua possível vocação de disputar o Governo
de Minas, caso não o fizesse para a Presidência da
República.
Quero aqui, portanto, Sr. Presidente, manifestar ao amigo Itamar Franco, ao mineiro respeitado e
admirado por todos nós, a nossa palavra de consideração, dizendo tratar-se de um homem de bem, correto, de caráter, semelhante a homens como Newton Campos, que fizeram do Governo de Minas uma
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vocação para que aquele Estado servisse mais ao
BrasiL
Com estas palavras, Sr. Presidente, e antes de
chegar ao coração-do meu Estado, Minas Gerais, a
nossa Belo Horizonte, deixo estas palavras de carinho e respeito a um cidadão que merece sempre o
nosso abraço e a nossa sofidariedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e- Srs: Senadores, arites de ingressar propriamente no tema do meu discurso desta
manhã, desejo fazer uma referência ligeira ao pronunciamento que acaba .de fazer o eminente -representante do Amazonas, Senador Jefferson Péres.
É verdade, o parlamentarismo neste Pais não
. foi compreendido em nenhum de seus momentos.
Ele veio para salvar o Pais de uma ditadura em
1961. No entanto, ao assumir a Chefia do Governo,
já o Primeiro-Ministro dizia tratar-se de um regime
híbrido e, em lugar de prestigiá-lo, tratou de desprestigiá-lo.
Vieram, em seguida, a campanha contra o parlamentarismo e o plebiscito. Lembro-me bem de que
o Governo fez publicar àquela ocasião em todas as
televisões, rádios e jornais indagações como estas
que considero insidiosas: 'Se você é contra o desemprego, vote contra o parlamentarismo; se é contra o alto custo de vida, vote contra o parlamentarismo". E outras coisas desse tipo foram publicadas,
como se o parlamentarismo fosse o responsável por
aquelas mazelas que tanto atormentavam o Brasil
naquele momento.
Em 1988, o Constituinte também não foi capaz
de perceber com nitidez a importância do sistema
parlamentarista de-góvemo. E na Revisão Constitucional, de novo perdeu-se uma excelente oportunidade. Por conseguinte, trago aqui a minha palavra
de solidariedade ao pronunciamento do Senador Jefferson Péres que desejei apartear, mas cheguei ao
final do seu discurso, estimulando-o a que o faça outras vezes, a fim de que o Plenário do Senado Federal possa ter uma consciência mais transparente e
presente da importância do sistema parlamentarista
de governo para nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna,
já tive a honrosa oportunidade de proferir dois recentes discursos sobre ensino profissionalizante, enfatizando a grande importância que dou ao aprendiza-
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do, pelos nossos jovens, de uma profissão que os
qualifique para o mercado de trabalho.
Além dos discursos, estou ultimando um projeto que cria as bolsas de aprendizagem e uma segunda proposição que procura soluções para estimular
as doações, visando o reequipamento de instituições
dedicadas ao ensino técnico.
Em todas essas atuações, deixo bem claro que
o aprendizado de uma profissão, notadamente no
período do 2º Grau, será um acréscimo ao currículo
normal do estudante.
Num dos meus pronunciamentos, rejubilei-me
com a informação de que o Governo Federal lãria in-=vestimentos iniciais de R$500 milhões para a implantação, em todos os Estados brasileiros, de escolas técnicas que sirvam, de fato, ao nosso povo e
aos nossos jovens. Esses recursos viriam de um
empréstimo do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de R$250 milhões, e de uma
contrapartida de igual montante - a fundo perdido do Ministério da Educação.
E, baseado no noticiário dos jornais, colhido
junto ao Ministério da Educação, registrei nessa
oportunidade:
Acrescente-se à nova iniciativa a excelente idéia de mudar-se o currículo do 2º
Grau, a fim de poupar de algumas matérias,
e encarregando-se em outras, o estudante
dos cursos técnicos. Os vestibulares para o
ensino superior sofrerão também alterações
para se adequarem ao ensino ministrado a
esses estudantes.
Aduzi em outro trecho:
Os cursos técnicos, segundo informou
o Ministro Paulo Renato, serão terceirizados.
Isto é, surgirão de convênios entre o Ministério e Prefeituras, Associações e Sindicatos
interessados, os quais, oferecendo as salas
de aula, gerenciarão as escolas e receberão
do Ministério os equipamentos para tais cursos. O Governo quer atender a todos os Estados. Tais cursos terão início em 1998,
mas, a partir de maio próximo, o Ministério já
estará recebendo as propostas dos interessados.
Qual não é a minha surpresa, agora, ao deparar-me com uma segunda informação, também amplamente divulgada pela imprensa, de que o ensino
técnico de nível médio, em texto de regulc>mentação
em elaboração no Ministério da Educação, estará divorciado do currículo do 2 2 Grau!
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Inverteu-se completamente a estratégia anteriormente equacionada pelo próprio Governo!
Em síntese: o aluno de curso profissionalizante, se pretender ingressar numa faculdade superior,
terá de cursar, além do ensino técnico, também o 2º
Grau regular. Essa decisão, a ser efetivada, representará um gravíssimo passo atrás em relação aos
objetivos da pretendida profissionalização dos nossos jovens.
Ora, ninguém duvide que estarão matando no
nascedouro vocações profissionais da maior importância para a economia brasileira. Raros serão os
que terão condições de fazer simultaneamente dois
cursos, enfrentando os currículos de técnico de nível
médio e do 2º Grau. De outro lado, poucos terão paciência para, ao término do curso profissionalizante,
iniciar-se do no 2" Grau.
Em nosso País, cumprindo-se uma tradição
que não sei certa ou errada, sabe-se que os jovens
habitualmente aspiram ao canudo de doutor. Quando menos, pelas vantagens salariais estimuladas
pela nossa própria estrutura do serviço público.
Quem possui o diploma de nível superior, na carreira
de funcionário público, usufrui benefícios negados
aos que não os têm. Pela nossa legislação penal,
ganham o privilégio da prisão especial os diplomados no 3º Grau.
Portanto, as "''"" ur":s""'""s sao o renexo oe
uma conhecida tradição, herdada dos nossos colonizadores, que. vocaciona os jovens para o ensino superior.
A anunciada regulamentação do Ministério da
Educação à Lei de Diretrizes e Bases, por conseguinte, terá um efeito gravemente negativo. Vai mesmo criar uma discriminação entre ricos e pobres. Os
ricos, mesmo que possuidores de talento para assuntos técnicos, evidentemente abandonarão os cursos profissionalizantes. Deixarão as vagas para os
seus colegas de menores recursos, os quais jamais
se conformarão com o impedimento que lhes imporá
de ascenderem ao ensino superior.
Tomemos a hipótese de um jovem talentoso
que, embora tenha feito com sucesso um curso profissionalizante de informática- ou qualquer outro -,
deseje prosseguir adiante nos conhecimentos só
proporcionados por uma faculdade. Ni!lo poderá
fazê-lo de imediato; terá de voltar ao colégio regular
para, formalmente, começar tudo de novo no 1º ano
do 22 Grau. Estaria consumada, neste caso, uma
perda de tempo - existencial e econômica - para o
estudante e para o País.
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Sr-s e Srs. Senadores, o Brasil não pode ser
vítima de tais perdas de tempo. A ampliação priorizada do ensino técnico é necessária exatamente
para buscarmos o tempo perdido, além do aprimoramento intelectual e profissional dos nossos jovens.
Não o contrário, desestimulando a formação de
mão-de-obra tão reclamada pelo País.
O que me deixa perplexo, Sr. Presidente, é a
mudança de orientação do Ministério da Educação
em tomo do assunto. Antes, pensava-se até mesmo
em alterarem-se currículos para se estimular a maior
procura do ensino técnico; agora, pensa-se em restrições aos alunos dos cursos profisSloriali:Zant'Eis. Qual das informações é a verdadeira, embora
nenhuma das duas, que ganharam farto noticiário da
imprensa, tivesse sido desmentida ou corrigida?
Já opinei, desta tribuna e através de artigos publicados na imprensa, sobre o nosso atraso, frente
aos países desenvolvidos, em relação ao ensino
profissionalizante. Disse e repito: ainda não se conseguiu oferecer aos nossos jovens, como acontece
alhures, as condições para que, simultaneamente ao
seu curso secundário, lhes seja ensinada uma profissão.
Permito-me renovar, nesta oportunidade, trechos de artigo que registrei há cerca de um ano:
Em nosso País, o jovem estudante, ao
terminar o 2º Grau, defronta-se com alguns
dilemas. O primeiro deles é o de que, em
termos profissionais, não recebeu os ensinamentos para o aprendizado de uma atividade; o segundo, o de que, quando pode ou
não pode, sente necessidade de ingressar
numa universidade, a fim de se preparar
para exercer, no futuro, uma profissão rendosa.
Chama-se a isso de uma educação elitista, que nos foi legada provavelmente pelos antigos colonizadores, herança que, em
muitos países desenvolvidos, já foi de muito
superada.
O concluinte do 2º Grau, especialmente numa Nação como a nossa, jovem e ansiosa por crescer, devia ter recebido, no correr do seu currículo escolar, uma educação
profissional. No Brasil, os muitos pais que se
preocupam com essa falha do nosso ensino,
mesmo que queiram não encontrarão para
seus filhos os cursos profissionalizantes que
gostariam de encontrar. São raríssimos e
existem apenas em determinadas metrópoles. O que se chama de profissionalizante
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em nossas escolas tradicionais não passa
de fantasias bem-intencionadas e absolutamente inúteis. O aluno aprende noções elementares de patologia, por exemplo, que
não o capacitam a nada. Alguns aprendem a
dar injeções, através de eventuais práticas,
esquecidas nas semanas seguintes. Não é a
isto que chamo de cursos profissionalizantes.
Nos cursos autenticamente profissionalizantes, o aluno conclui seu período plenamente capacitado a exercer profissões
como as de marceneiro, mecânico, metalúrgiCo;-enfermeiro, paramooico- e -oufms~ -Não
precisarão cursar uma Faculdade para se integrarem à vida profissional. A Faculdade
seria um complemento, que daria melhor
qualificação ou especialização para os que
pudessem cursá-la, mas não seria indispensável para o início de uma atividade económica como vem ocorrendo no Brasil".
Mais adiante acrescentei:
"Os cursos profissionalizantes deveriam merecer absoluta prioridade no Brasil.
· N9 entélnto.,_nãQ é_is?o qu~ ocorrt;!. Nã9 ba§ta que se os criem nas leis. É preciso vontade política para implanta-los com a plena
consciência da sua essencialidade.
Em cada escola brasileira deveriam
existir os cursos profissionalizantes, mas é
inviável que isso ocorra sem a substancial
ajuda do poder federal. Os Estados, principalmente os nordestinos, não têm condições
de manter tais cursos, que exigem equipamentos e professores que superam as possibilidades dos erários estaduais e municipais. No entanto, são absolutamente necessários em nosso País e vinculam-se umbili·
calmente aos nossos propósitos de desenvolvimento. Não podemos nos dar ao luxo
de manter nossos jovens despreparados
profissionalmente em idade que lhes possibilitaria plena integração na atividade económica.
Esta é uma realidade sentida por todos
e, no entanto, ainda não se conseguiu dar
efetividade à idéia prioritária dos cursos profissionalizantes, um ponto crucial para o
nosso-de-senvolvimento e a melhoria na qualidade de vida do brasileiro.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso deveria incluir essa idéia nas cinqüenta
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metas que elabora par9. os últimos anos do
seu mandato."
Por tais razões, Sr. Presidente, prefiro acreditar
que a última informação colhida no Ministério da
Educação, sobre as restrições pretendidas para o
ensino técnico, esteja equivocada.
Temos, nesse Ministério, técnicos educacionais altamente qualificados e de experimentada vivência em todos os nossos estamentos sociais, a
começar pela figura culta e de rara sensibilidade do
próprio Ministro Paulo Renato.
Sabem eles, portanto - muitas vezes mais do
que eu -, que minhas ponderações não são mera retórica, mas o testemunho de uma realidade social
conhecida por quantos têm a convivência comungada com os problemas do nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Geraldo Melo, 1~ Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Junior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo.
V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o instigante
discurso do Senador Jefferson Péres, seguido das
palavras introdutórias do Senador Edison Lobão,
ambos fazendo referência à possibilidade ou à dificuldade de introdução do parlamentarismo no Brasil,
levaram-me a incorporar, a essas modestas palavras que pretendo dizer esta manhã, um pouco do
tema que ambos discutiram. Muito embora o objetivo
principal da minha presença na tribuna no dia de
hoje seja o de tratar de um a:;sunto de interesse direlo do Rio Grande do Norte, e tem a ver com um
processo incompreensível e injusto de liquidação do
banco do meu Estado, que se arrasta por sete anos,
incompreensível e injustificadamente.
Mas, sabendo que o Senador Jefferson Péres
precisa retirar-se, começaria pelo que seria o fim do
me•.! discurso.
Na realidade, não pretendo discutir as vantagens e desvantagens do parlamentarismo. Nem
mesmo expor as razões pelas quais sempre me filiei
ao grupo daqueles que defendem o presidencialismo. O que pretendo é colocar uma outra questão.
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Em primeiro lugar, o ponto de partida do Senador Jefferson Péres foi a associação que fez entre o
escândalo ocorrido na Câmara dos Deputados, no
decorrer do processo de votação da reeleição, e o
peso do presidencialismo e a sua conexão com· os
problemas que decorrem da necessidade de manter
maiorias parlamentares. Mazela que, segundo S.
Ex", o parl~mentarismo não está sujeito.
Desejo assinalar, mesmo de passagem, que
considero que aquele episódio não tem nada a ver
com presidencialismo e muito menos com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. É preciso assumirmos a realidade daquele episódio e é preciso não
nos esquecermos de que no momento em que se
travava, no Congresso Nacional, o processo de discussão, de debate, de decisão em torno da reeleição, se a reeleição interessa aos atuais ocupantes
dos cargos executivos, interessava a todos os governadores de Estado, a todos os prefeitos. E não
há razão para se entender que qualquer tipo de movimento feito no Parlamento nacional em tomo dessa questão seja um movimento que tenha a ver com
o Presidente da República, e, na verdade, todos os
fatos revelados à Nação indicam que não tem. Portanto, preliminarmente, gostaria de excluir qualquer
conexão entre o episódio e a Presidência da República e o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pois quem o conhece, correligionário ou adversário,
sabe que Sua Excelência não apenas não participou, mas que a Sua Excelência repugna, tanto
quanto a qualquer um de nós, a qualquer homem de
bem deste País, esse tipo de procedimento.
Sei que a intenção do Senador Jefferson Péres
não foi, em nenhum momento, a de atribuir participação ao Presidente Fernando Henrique Cardoso nesse processo. Entendi perfeitamente. Longe de mim
pretender que V. Ex" tenha tido esse propósito. S.
Ex" colocou em um plano muito mais acadêmico a
questão da conexão do estado presidencial com o
gerenciamento da base congressual do Presidente.
O Sr. Jefferson Péres -Foi exatamente isso.
O SR. GERALDO MELO - Entendo o argumento, as intenções e os propósitos de V. Exª - somos correligionários do Presidente da República e
sei do respeito e do apreço que V. Exª tem por Sua
Excelência. Quis apenas assinalar, de passagem,
esse aspecto, -deixando muito claro que entendi muito bem as intenções e os propósitos de V. Ex•, para
dizer que não participo da tese de V. Exª de que o
parlamentarismo, principalmente em sua última tentativa, tenha sido derrotado porque as importantes
Lideranças políticas, sonhando com a Presidência
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da República, tenham apoiado o presidencialismo.
Muito pelo contrário. Não me recordo de nenhum político realmente eminente, de real projeção política
no País, naquele momento, a não ser o grupo do
PT; fora dele não me recordo de ninguém, porque no
PMDB o Governador Orestes Quércia apoiava o presidencialismo, mas não me lembro de mais ninguém.
lembro-me, sim, de Mário Covas, de Ulysses Guimarães, de Fernando Henrique Cardoso, de todos
os políticos de repercussão deste País defendendo,
pelo contrário, o parlamentarismo.
É preciso reconhecermos o seguinte: o povo
brasileiro, por duas vezes, numa consulta plebiscitária, manifestou-se de forma esmagadora contra
a idéia do parlamentarismo.
Acho, portanto, que não há muito o que discutir. O Brasil estava sendo governado por um governo parlamentarista quando se fez o primeiro
plebiscito, nos idos, creio eu, de 1962, por aí. O
povo brasileiro respondeu que desejava um governo presidencialista.
Recentemente, tivemos um segundo plebiscito,
e o povo brasileiro, apesar da imensa maioria das lideranças políticas ter participado de uma campanha
em favor do parlamentarismo, o rejeitou, num plebiscito de maciço comparecimento popular, sem virtualmente nenhuma participação das estruturas políticas para fazer o tradicional transporte de eleitor ou
para criar as condições que facilitassem esse comparecimento. Foi algo firmemente decidido pelo povo
brasileiro.
Finalmente, quero chegar ao ponto que mais
me preocupa e que a meu ver, Senador Jefferson
Péres, é a grande razão; ou seja. o povo brasileiro
não confia no Parlamento que tem. O povo brasileiro
não poderia ao mesmo tempo dizer que não confia
no Parlamento e uma vez consultado dizer que quer
um governo comandado pelo Parlamento.
V. Exi' é parlamentarista sincero, pois conheço
sua posição. Acredito que todos, como V. Ex-, que
estão sinceramente convencidos da importância do
parlamentarismo neste País, têm uma tarefa muito
importante. A primeira delas é fazer tudo que seja
necessário para restaurar perante a sociedade brasileira o respeito pelo Congresso Nacional.
Não podemos permitir, Senador Jefferson Péres, que o fato de três ou quatro Deputados terem
vendido o seu voto seja apresentado sem o nosso
protesto, sem a indignação daqueles que como eu e
V. E~ não venderam voto nenhum. Não podemos
contribuir para que todo o povo brasileiro pense que
todo Parlamentar brasileiro vende o seu voto.

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exi'
um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer,
Senador.
O Sr. Jefferson Péres - Sei que V. Exi' vai
abordar outro assunto e seu tempo é curto. Vou ter
que sair para ir ao aeroporto, mas sou obrigado a
aparteá-lo. Em primeiro lugar, Senador Geraldo
Melo, o fato de se ter realizadq o plebiscito em 1993
não tomaria inoportuno, creio eu, nem descabido um
plebiscito cinco anos depois, em 1998, por exemplo,
porque a realidade política é dinâmica, como V. Exi'
sabe, e o povo pode muito bem mudar de opinião
em cinco, seis, sete anos, quanto seja. De forma que
não sei o que o povo brasileiro pensaria hoje a respeito do parlamentarismo com uma campanha bem
conduzida.
O SR. GERALDO MELO - Talvez esteja mais
contra do que antes.
O Sr. Jefferson Péres- Não sei, porque aí V.
EJcll se referiu às lideranças que apoiaram o presidencialismo. Quando eu disse que houve oportunismo referi-me principalmente ao PT - dou nome
aos bois - e lamento que não tenha nenhum petista aqui presente. O PT era esmagadoramente, talvez 100%, parlamentarista, mas como tinha certeza àquela altura de que o lula ganharia a eleição
e de que era imbatível nas umas, defendeu o presidencialismo.
O SR. GERAL[)O MELO- É verdade.
O Sr. Jefferson Péres - Isto é fato notório,
não estou especulando. Quanto ao prestígio do
Legislativo, do Congresso, Senador Geraldo Melo,
jamais iremos restabelecer, restaurar ou recuperar
o prestígio do Congresso com discursos. E não
são discursos de crítica ao Congresso, Senador aí discordamos frontalmente, V. Ex« e eu-, como
os que faz o Senador Pedro Simon, que abalam o
prestígio do Congresso, não. São atos praticados
pelos congressistas, Senador_Geraldo Melo; não é
-só compra de-vOtos,
Ontem, a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara rejeitou esmagadoramente pedido para processar Deputados por
crimes comuns. Um deles -já nem falo no caso do
Deputado Moreira Franco, que é um pouco diferente - é acusado de peculato, e na semana passada recusou mais dois pedidos. Isso mostr~ que
Deputados são improcessáveis neste País. E isto,
Senador, é este corporativismo que desmoraliza o
Congresso, não são discursos, não. Só poderemos
recuperar o nosso prestígio com atos e não com palavras.
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O SR. GERALDO MELO - V. Ex", por favor,
não conduza o seu aparte dando a impressão a
quem quer que seja que eu entenda o contrário.
Essa veemência que V. Ex" aplicou à sua última intervenção parece sugerir que eu esteja dizendo alguma coisa diferente. Não estou.
O Sr. Jefferson Péres- Não, jamais!
O SR. GERALDO MELO - O que estou dizendo é que isso que indignou V. Ex", ontem, é que é
motivo para que o povo brasileiro não queira um regime em que um Parlamento que assim procede as·
suma o Governo. É isto que estou dizendo!
O Sr. Jefferson Péres - Que o Parlamento
pode ser dissolvido a qualquer momento.
O SR. GERALDO MELO- O que estou dizendo é que um governo parlamentar, para ser aceito
pelo povo brasileiro, exige, em primeiro lugar, que o
povo respeite o Congresso que tem. Agora, o fato de
que uma minoria instalada dentro deste Parlamento,
ou de qualquer outro, exista, não dá nem a mim nem
a V. Ex" o direito de dizer ao povo brasileiro que o
Parlamento não presta.
Quando, há 10 ou 15 anos, três membros da
Câmara dos Comuns, na Inglaterra, foram flagrados
participando de uma verdadeira quadrilha que, organizadamente, assaltava o sistema bancário inglês,
esses parlamentares foram apresentados, a verdade
foi contada à opinião pública. O parlamento inglês
não cassou o mandato de nenhum deles, não se fez
nenhuma CPI; eles simplesmente não foram reconduzidos pelo voto do eleitorado da Inglaterra ao parlamento, e ninguém disse jamais que o parlamento
da lt;~glaterra estava podre por causa daqueles três
ladrões que estavam lá dentro. Quando, há menos
de dez anos, descobriu-se o corpo de um parlamentar inglês vestido de mulher, com o rosto maquiado,
assassinado pelo seu amante, numa noite de sofrimento de um homossexual, ninguém disse no dia
seguinte que o parlamento inglês era uma casa de
homossexuais.
No entanto, se aqui três ou quatro Deputados
vendem o seu voto, o que acontece? O que V. Ex"
tem visto no aeroporto de Brasília? Movimentos organizados esperando por Parlamentares que, como
V. Ex", como eu e como tantos que constituem a
maioria desta Casa, merecem o respeito do povo
brasileiro e que são incomodados, no aeroporto,
como se todos nós tivéssemos vendido o nosso
voto.
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O Sr. Jefferson Péres - Poderia V. Ex" me
conceder apenas mais- um minuto para fazer uma
observação?
O SR. GERALDO MELO- Pois não, Senador.
O Sr. Jefferson Péres - Acredito que apenas
meia dúzia de Deputados realmente vendam os
seus votos por dinheiro. Realmente, são minorias insignificantes. Mas há um número muito maior que
vende votos por benesses governamentais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem recusou licença para processar Deputados por crimes comuns foi
a esmagadora maioria da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara. Eles são coniventes com essa
situação.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço a reiteração da contribuição de V. Ex", que serve apenas
para reforçar o argumento que estou apresentando.
Enquanto nós, que não estamos vendendo voto por
nenhum tipo de moeda, enquanto nós. que sinceramente desejamos que a democracia brasileira tenha
e garanta ao seu povo um Congresso digno, competente, idóneo, enquanto contribuirmos com nossa
omissão, ou com os nossos discursos, ou com a
nossa demagogia para desprestigiar o Congresso
Nacional, nenhum daqueles que defendem o parlamentarismo deve perder tempo esperando por ele.
Porque o parlamentarismo só virá, seja bom ou não,
quando o povo brasileiro respeitar o Congresso Nacional. Era essa a intervenção que desejava fazer
sobre o assunto.
Mas, como disse, Sr. Presidente, vim à tribuna,
hoje, principalmente porque desejava registrar um
assunto de interesse do meu Estado.
Em 1990, o Banco Central, por razões que até
hoje ele próprio não conseguiu explicar, decidiu liquidar o Banco do Estado do Rio Grande do Norte. As
razões que alegou para essa liquidação, na época,
eram a da existência de uma situação que até poderia haver nos outros dois Bancos liquidados - não
sei, não conheço a situação do Banco do Estado da
Paraíba, nem a do Banco do Estado do Piauí, que
foram liquidados naquela mesma data. Sei que nenhuma das razões alegadas pelo Banco Central aplicava-se ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte, que nem sequer devia ao Banco Central, que
nem sequer tinha financiamentos a órgãos do Poder
Executivo - tinha somente dois ou três realizados há
mais de dez anós;-e ae5ses dois ou três, dois eram
com órgãos federais_- Nao tinfiii prejuízos acumulados na sua contabilidade porque estava dando lucro.
Mas, mesmo assim, foi liquidado.
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Esse é um episódio que pertence ao passado,
que causou um grande sofrimento a todo o Rio
Grande do Norte e a mim pessoalmente, porque era
Governador do Estado naquele dia. Mas ainda hoje
me convenço de que, naquele dia, o Banco Central
foi apenas um instrumento de ação política, de interesses eleitorais. Ele não teve, até hoje, um argumento para convencer ninguém de que obedeceu a
razões técnicas no fechamento do Banco do Estado
do Rio Grande do Norte. Apesar disso, fez a liquidação, ou melhor, decretou-a, fechou as portas do
Banco, proibiu-Q de funcionar, de ganhar dinheiro,
levou sofrimento à casa de todos os funcionários ecriou aquela situação que conhecemos para os depositantes e devedores do Banco.
Sete anos depois de a liquidação ter sido decretada, o Banco do Estado do Rio Grande do Norte
continua como liquidante do Banco Central. Parece
que se está liquidando uma instituição bancária do
tamanho interplanetário, porque, em sete anos, o
Banco Central não conseguiu concluir sua liquidação. Está sendo administrado pelo Banco Central
desde a data em que foi decretada sua liquidação e,
naquela época, não devia nada ao Banco Central. E,
hoje, deve algumas centenas de milhões de reais.
Esse débito nasceu - não quero entrar na discussão
sobre o assunto, pois se trata de matéria da competência do Governador de Estado - nestes sete anos
em que o Banco está sendo gerido pelo Banco Central; ele existe e é grande, mas não existia quando o
Banco foi liquidado.
Estou aqui mais para me referir a duas situações.
Quando o Governo Federal tomou a decisão
de instituir o Proer, em boa hora, no sentido de dispor de um instrumento vigoroso para enfrentar,
como tem enfrentado a crise do sistema financeiro e
que é um braço fundamental na atividade econõ~i
ca, num País cuja vitalidade económica é fundamental à nossa sobrevivência, recordo-me de um café
da manhã, do qual tive a honra de participar, com a
presença do Ministro Malan, do Presidente Gustavo
Loyola e de outros Srs. Senadores. Naquele momento, quando nos foi informada a estrutura geral, a
conce_pção do Proer, defendi, perante todos, uma
que~tao que para o Brasil não teria qualquer significaçao, mas que para o Rio Grande do Norte seria
muito importante, ou seja, que o Proer, daquela data
em diante, socorresse os depositantes dos bancos
cuja liquidação ainda não tivesse sido concluída pelo
Banco. Central, porque, se concluída, a si!<.~ação dos
depositantes, que tinham seu dinheiro preso, já teria
sido resolvida.
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Recordo-me de que o Sr. Ministro Pedro Malan reagiu favoravelmente à idéia, apesar de algumas restrições do Presidente Gustavo Loyola. E
não posso deixar de registrar que muito me magoou o fato de S. ExA, apesar da reação favorável
que teve naquele momento e de me haver prometido dar um retomo em dois dias no máximo, até
hoje não ter retomado; não se lembrou sequer de
me dar notícia daquilo que já sei: que meu pedido
não foi atendido.
O estranho é que, há poucos dias, participando
de uma reunião da CPI dos Títulos Públicos, da qual
sou Vice-Presidente e que tem como Relator o nobre Senador Roberto Requião, cuja atenção, neste
momento, comove-me, ouvi o depoimento do liquidante do Banco Vetor. Para minha surpresa, fiquei
sabendo que, quando o Banco Central decidiu liquidar o Banco Vetor, os investidores estrangeiros
depositantes daquele Banco Vetor dirigiram-se ao
liquidante, funcionário do Banco Central, solicitando-lhe a gentileza de transferir os seus depósitos
para outras instituições que não estivessem sendo liquidadas, e isso foi feito - Senador Roberto Requião, se eu estiver informando errado, V. ExA me
corrija, por favor. Na ocasião, até perguntei se aquilo
era fruto de algum tipo de acordo internacional, acordo de reciprocidade que tínhamos com as Bahamas
ou com os Estados Unidos, ou seja, se algum brasileiro depositante de um banco americano que viesse a
quebrar, poderia pedir que transferissem o seu dinheiro para outro banco. Parece-me que isso não existe.
Mas os depositantes internacionais tiveram seu dinheiro transferido para outras instituições, e isso foi confirmado à CPI pelo fiquidante do Banco Central.
Mas, os pequenos depositantes brasileiros de
um banco público, do Banco do Estado do Rio Grande do Norte, em 1970, não tiveram a quem pedir que
liberassem os seus depósitos, nem que os transferissem para outras instituições. E eles não têm ninguém, a não ser a voz solitária de um Senador, de
um Deputado Federal, de algum político que vem
aqui sem qualquer esperança de que isso desperte,
pelo menos, uma atenciosa reação por parte das autoridades. Não contam com ninguém que possa chegar aqui e dar-lhes uma solução que seja ao menos
parecida com a que se deu aos depositantes do
Banco Vetor.
Por outro lado, vejam V. ExAs a situação dos
devedores. No Banco do Estado do Rio Grande do
Norte, existem 1.581 operações de crédito. São débitos de mutuários, devedores do banco que estão
lutando para obter algum tipo de negociação, de

568

ANAIS DO SENADO FEDERAL

composição. Esses mutuários desejam ·ser enquadrados em algumas dessas soluções de reposição,
como agora acaba de sair permitindo a composição
em 1O anos para o pagamento das operações de
mutuários de bancos que estejam em situação semelhante, mas não conseguem. Agora o Banco
Central está exigindo que, para que isso seja feito, a
liquidação deixe de ser extrajudicial e passe a ser liquidação ordinária feita pelo acionista majoritário. E,·
para tanto, o Estado do Rio Grande do Norte, que é
o acionista majoritário, terá que aceitar, evidentemente, uma série de exigências e condições que lá
estão.
Mas vejam bem! Não há solução para um problema do tamanho que vou apresentar aqui. Veja, V.
Exª, são 1.581 mutuários na Carteira Rural do Estado do Rio Grande do Norte que devem, conjuntamente, mais ou menos R$20 milhões. Estou falando
em milhões e nós aqui conhecemos que a escala de
números com que lidamos é outra, ou seja, que nos
recentes processos de liquidação de bancos a unidade não são milhões, são bilhões.
Desse montante de mutuários devedores,
1.539 deles, contando-se o saldo devedor de suas
contas e já incluída a correção monetária, os juros e
as multas contratuais, nenhum deles deve mais de
R$25 mil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- (Fazendo soar a campainha)
O SR. GERALDO MELO - Vou concluir, Sr.
Presidente. Apenas 11 devem mais de RS$100
mil. Um deles é uma cooperativa de eletrificação
rural que repassou o financiamento para mais de
600 mutuários, então, não se trata de apenas um
devedor, mas de 600. O outro, é uma empresa exportadora de frutas que, na data da liquidação do
·banco, devia uma quantia superior a RS$1 00 mil,
mas tinha um depósito em conta corrente superior
a esse valor.
Então, o objetivo da minha presença aqui é o
de pedir um pouco mais de atenção, um pouco mais
de respeito com um Estado pequeno, é verdade,
mas um Estado de gente séria, de gente trabalhadora, que vê a situação de-seu banco pequeno, que,
pelo perfil dos devedores que acabo de mostrar, servia ao pequeno, ao pequeníssimo, ao miniprodutor.
Depois de tantos anos de liquidação, a dívida de
90% deles, 1.539, todos eles juntos devem R$20 milhões.
Peço que esse problema seja considerado com
atenção, com seriedade, com a mesma integridade,
a mesma correção e o mesmo patriotismo com que
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foram tratados os problemas- dos bancos grandes
dos Estados grandes.
É o que vim pedir, como representante do pequeno Estado do Rio Grande do Norte.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, o Sr. Nabor Junior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2 9 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião,
para comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutOs, nos tenilós do art. 14, inciso Vil, do Regimento
Interno.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente._ Srªs e Srs. Senadores, a minha intenção é a analisar, rapidamente, duas contradições que chegaram ao meu conhecimento nos últimos dias.
A primeira delas, e sem sombra de dúvidas a
mais séria, é a contradição exposta pelo Ministro
Malan na sabatina que se submeteu no Selnado da
República. O Ministro Malan afirmou que o Banco
Bamerindus, Senador Geraldo Melo, valia qualquer
coisa entre zero e um número menor que zero, para
justificar o presente dado pelo Banco Central ao
HSBC, o banco inglês de Shangai.
Muito bem, se o Bamerindus valia zero e o Ministro assim afirmou neste Senado, com a sua autoridade de Ministro, por que então os sócios do Bamerindus foram indenizados com US$500 milhões?
Se o banco valia zero, se a afirmação do Ministro é
verdadeira, ele está a dever para o Erário US$500
milhões; se não é verdadeira, como pretende demonstrar o ex-presidente do Bamerindus, nosso colega, Senador Andrade Vieira, ele deu de presente
J>ara. UrT1_banco estrangeiro 1.300 agências de um
banco brasileiro ainda-fez com que o Banco Central ficasse com a parte questionável da herança patrimonial do antigo Bamerindus. Essa é uma questão
a ser analisada com cuidado, pois tive hoje notícia,
pelos jornais, que b Senador José Eduardo Andrade
Vieira vai processar o Governo pelos atas que levaram à alienação do Bamerindus a um banco estrangeiro.

e

O segundo aspecto é uma outra contradição
menor; em fac!n:loescân-dalo da doação de um banco brasileiro a um grupo estrangeiro, mas nem por
isso menos importante: É um escândalo paranaense, de proporções não tão grandes, mas, para nós,
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paranaenses, de extrema seriedade. Esta semana, o
plenário do Senado foi invadido por um grupo de
empresários sem contrato, que queriam pressionar a
Comissão de Assuntos Econômicos para que aprovasse três financiamentos para o Estado do Paraná,
sam que o Governo do Estado prestasse contas ao
Senado e apresentasse ao Senado a documentação
exigida há quase 8 meses pela Comissão de Assuntos Económicos. Empreiteiros sem contrato, no afã
de ganhar alguns reais, comprometendo ou pretendendo comprometer a própria estabilidade financeira
doEstado.
A CAE devolveu o processo ao Governo do
Paraná e, enquanto não voltar informado com o
balanço de 96, os balancetes de 97 e os contratos
que implicam em disposição de receita tributária e
que beneficiam a Renault, a Chrysler e a Audi, a
CAE não mais examinará a concessão, a autorização dos financiamentos. O Senado não pode dar
um parecer desinformado, e a irresponsabilidade
do Governo do Paraná e de empresários ligados
ao Governo, que tivflram a presunção de tentar
pressionar o Senado da República, foi espancada
pela posição firma da Comissão de Assuntos Económicos.
Mas, Presidente, chega às minhas mãos uma
denúncia sobre a administração do porto de Paranaguá. Recentemente foi substituído o Secretário de
Transporte do Estado do Paraná, e no discurso em
que transmitia o cargo afirmou com todas as letras
que tinha sido obrigado a sujar as suas mãos. E sujou mesmo, porque até assinaturas do Governaoor
foram falsificadas no âmbito da administração do
porto de Paranaguá, administrado por um certo Sr.
Petráglia. A assinatura do Governador foi falsificada
para prorrogar um contrato com uma determinada
empreiteira que construía um terminal de contêineres.
Mas a coisa não fica por aí. A denúncia que me
chega às mãos é exemplar da corrupção que grassa
no Paraná e demonstrativa da ousadia da quadrilha
que cerca o Governador.
Durante uma tempestade, a ausência de precauções adequadas fez com que um portainer tombasse em cima de uma cábrea flutuante, e o portainer e a cábrea afundaram, impedindo a utilização de
um dos berços do porto. O portainer, de grande porte, e a cábrea, das maiores que operam no litoral
brasileiro, causaram um problema razoável para o
porto. Equipamentos pesados são necessários para
a remoção do enttJiho e o Porto de Paranaguá abriu
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a perspectiva de várias empresas se habilitarem
para esse serviço. Uma delas, Montagens e Equipamentos Paranaguá Ltda., fez uma proposta para
realizar o trabalho por R$140 mil; uma segunda fez a
proposta por R$140 mil; e uma terceira - a Diver
Santos -, fez a proposta para executar o serviço por
R$150 mil.
O Superintendente do Porto de Paranaguá não
teve dúvidas, afastou essas três propostas e, por decreto, dispensou a licitação e contratou uma quarta
empresa, a Enavi - Reparos Navais Ltda. -, por
R$545 mil, assumindo o Porto ainda a obrigação de
pagar o INSS.
Um roubo flagrante, demonstrado pelos doeu·
mentes, que dá ao Brasil um quadro do que é a ad·
ministração do Governador Jaime Lerner. Falsificam
a sua assinatura, superfaturam serviços no Porto de
Paranaguá e o Governador, preguiçoso, distraído e
co-responsável por isso tudo, mantém o superintendente do Porto no seu cargo, apesar de todos os
desvios.
O Paraná vai mal. A folha de pagamento já
pesa, em abril, 96% da receita líquida disponível. A
par dessa crise, o Estado do Paraná oferece finan·
ciamento para multinacionais com dez anos de carência e pagamento sem juros ou correção monetária. Não ha u· ~ · ·.: ·-:: ,..) meu Estado, há uma
auadr: ,.,. c::•rcc:: ·:;
· .:·.'<; --·,ador e dilapidando o
patrimonio público. ISSo tuoo tem que ter um paradeiro. E andou bem o Senado da República ao devolver os processos de um góliemo opaco, que se
recusa a ser transparente e insiste em não prestar
contas.
Era esta a informação, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª pela oportunidade que tive em fazê-la.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo comunicar à
Casa que estou realizando estudos para apresentar,
nos próximos dias, projeto de emenda constitucional
limitando os gastos com o funcionamento de câmaras municipais, em todo o País, a 1O% da receita tributária dos respectivos municípios.
Essa medida visa a coibir os abusos que estão
se verificando, principalmente nos pequenos municípios brasileiros, onde as câmaras municipais absorvem despesas que, às vezes. superam a cifra de
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20% da receita do município, criando, assim, enormes dificuldades para a execução dos serviços essenciais à população.
Recentemente tive a oportunidade de visitar o
Acre e, em cantata com vários prefeitos municipais,
no interior do Estado, tomei conhecimento do exagero em que se constitui a manutenção de suas câmaras municipais. Para se ter uma idéia exata do exagero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, basta dizer
que a Câmara Municipal de Rodrigues Alves, no
meu Estado, tem apenas nove vereadores, mas está
consumindo 22% da receita tributária do Município.
Cada Vereador, através de resolução interna adotada pela Câmara, tem o direito de nomear um assessor que, em alguns casos, percebe salário duas ou
três vezes superior ao subsídio do próprio Vereador.
E mais ainda: o Presidente da Câmara, Secretário e
Tesoureiro recebem uma gratificação pelo exercício
de suas funções, fato que não acontece, por exemplo, aqui no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, onde os Presidentes e demais membros da
Mesa não recebem qualquer pagamento adicional
pelo exercício dessas funções de Direção. Está havendo, portanto, excesso de gastos que precisam
ser corrigidos.
O Congresso Nacional já aprovou emenda
constitucional, proposta pela Mesa quando presidida pelo Senador Nelson Carneiro e da qual eu fazia
parte , fixando em 5% a remuneração dos Vereadores. Mas, naquela oportunidade, não se atentou
para o limite dos gastos com o funcionamento das
Câmaras que, hoje, pelo Brasil afora, consomem
até 30% da receita municipal. De acordo com a legislação vigente, oriunda de projeto da Deputada
Rita Camata, Estados e Municípios podem gastar
com o pagamento de sua folha de pessoal até 60%
da receita. Se a Câmara absorve 20 ou 30%, não
resta mais nada para aplicar em benefício da população, nas áreas de saúde, educação, saneamento, transporte etc.
Estou fazendo estudos para apresentar nos
próximos dias proposta de emenda constitucional,
limitando, no máximo, em 10% as despesas com
funcionamento de câmaras municipais, incluindose aí os subsídios dos Vereadores. E creio que seria conveniente, Sr. Presidente, estender essa proposta também às Assembléias Legislativas, já que
muitas delas absorvem 15 ou 20% das receitas do
estado.
Recordo-me de que, quando exercia o Governo dv Estado de São Paulo, o Governador Franco
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Montara celebrou acordo para repassar mensalmente 5% da receita do Estado para a manutenção da
Assembléia Legislativa. Com esse percentuál, cobriram-se perfeitamente todas as despesas daquela
Casa de representação do povo paulista, incluindo
pagamento dos Deputados, funcionários e despesas
necessárias e indispensáveis ao seu funcionamento.
Enquanto isso, em outros estados há assembléias
legislativas que consomem de 15 a 20% da receita.

O Sr. Roberto Requião- Permite V. Ex! um
aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço V. Exª com
prazer.
Sr. Roberto Requião - Senador Nabor Júnior,
estou estupefato com os dados que V. E:xl' está me
dando. Fui Governador do Paraná e a participação
da Assembléia Legislativa do meu Estado no orçamento fica em um número ao redor de 1.2%. Os Deputados são muito bem remunerados e a Assembléia Legislativa tem, no nosso entender e no entender inclusive dos Deputados que lá estão hoje, excesso de funcionários. Mas a despesa da Assembléia nunca excedeu.1,2%, 1.3%. Talvez, hoje, com
o Governo perdulário de Jaime Lemer, esteja por
volta de 1.6% Mas, certamente, não chegou a 2%;
não passará de 3% se incorporadas as despesas do
Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembléia.
O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex" pela informação, que ""'m reforçar a minha intenção de apresentar emenda limitando esses gastos. Estados ricos, como Paraná e São Paulo, não
gastam nem 5% com o funcionamento do Poder Legislativo estadual. Mas estados pobres, ~orno o
Acre, Roraima e Rondônia, certamente estão gastando mais do que 1O%. E quanto mais pobre o Município, Sr. Presidente, maiór o percentual gasto,
como é caso do distante Município de Rodrigues Alves, no meu Estado, cuja Câmara está consumindo
22% da receita.
No Município de Tarauacá, de onde sou originário, houve época em que a Câmara absorvia mais
de 25% da receita, o que é um absurdo, porque os
vereadores, além do desempenho da atividade legislativa, podem acumular e exercer livremente outras
funções. A situação deles é diferente das de DeputadQ_E';?.t<!dUéliL_Deput:::.d:J Federal e de Senador, que
-são obrigados a se afastar do exercício de outro cargo. O Vereador, não. Se for funcionário da Prefeitura, continua sendo funcionário da Prefeitura. Pode
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compatibilizar perfeitamente as suas funções de funcionário e de Vereador.
Por outro lado, as Câmaras Municipais do interior reúnem-se apenas uma vez por semana, geralmente no período notumo. Não se justifica o consumo de recursos que seriam suficientes para promover a melhoria da condição de vida da população, se
aplicados em estradas vicinais, na recuperação da
rede escolar, no pagamento condigno dos professores, e assim por diante. Por isso, estou empenhado
no estudo dessa proposição, que espero venha a
m~recer do Senado Federal e, posteriormente, da
Gamara dos Deputados o necessário apoiamento
para sua aprovação.
O aparte do Senador Roberto Requião ensejou-me também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
oportunidade de esclarecer à opinião pública brasileira, que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não consomem sequer 1o/o do Orçamento da
União. Incluindo o Tribunal de Contas da União, que
é órgão auxiliar do Poder Legislativo, talvez ultrapassem 1o/o é só verificar no Orçamento que está em vigor no presente exercício, e vamos constatar que,
apesar de todas as denúncias, de todas as acusações que se fazem contra o Congresso Nacional, o
Poder Legislativo não consome 1% sequer do Orçamento da União, enquanto Câmaras de Vereadores, nos municípios mais pobres, como os do meu
Estado, estão gastando de 20 a 25% da receita municipal.
É preciso coibir esse abuso e tenho certeza de
que a emenda que vou apresentar vai merecer o
apoio dos nobres Parlamentares para que possamos
oferecer à população brasileira, principalmente a dos
pequenos municípios, a oportunidade de ser beneficiada pelos recursos públicos arrecadados.

. o Sr. Roberto Requião- V. Ex" me permitiria
mais um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer.
O Sr. Roberto Requião -Senador, esta nossa
conversa, numa sexta-feira de manhã, no plenário
vazio do Senado, ensejou a revelação de alguns
abusos e deu-me oportunidade de defender a Assembléia Legislativa do meu Estado. Mas estabelece
também um gancho para que eu possa acrescentar,
ao nosso debate, à nossa conversa, um dado interessante. Desde que cheguei em Brasília, como Senador, tenho lido na imprensa acusações pesadas
contra o Superior Tribunal de Justiça, contra o custo
de seu novo prédio, cerca de R$170 milhões. Esse
custo realmente é um exagero: 170 e tantos milhões
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de reais para a cõnsfruçãó dé uni prédio! No entanto, para minha surpresa, conversando com alguns
Ministros esta semana, eu soube que esse prédio
não foi construído pelo STJ. Ele é um projeto do
Executivo, licitado pelo Executivo, com recursos
apartados ao Orçamento pelo Executivo. Os juízes
do STJ entram nessa discussão como Pilatos no
credo, ou, de maneira mais simples: eles não se
chamam Manuel e não moram em Niterói. Eles receberam o prédio do Executivo. A situação da construção desse prédio foi muito interessante. Nunca faltou
um tostão para a sua construção, embora ele seja
evidentemente superfaturado. Os Ministros do STJ
. apenas ocuparam o prédio, que foi projetado sem licitação, na época do Governo Collor, pelo Sr. Oscar
Niemeyer. É um prédio belíssimo do ponto de vista
da sua concepção de massa, mas que, internamente, deixa muito a desejar, tem pouca funcionalidade.
E no momento em que V. Exª desmistifica a situação
de Câmaras e Assembléias que exageram nas despesas, eu acho que caberia desmistificar uma coisa
que, pela repetição, vai se tomando verdade. O Superior Tribunal de Justiça não tem nenhum compromisso e nenhuma relação direta com a construção
do tal edifício inteligente, evidentemente superfaturado. Ele foi concebido, autorizado, alimentado, inclusive do ponto de vista orçamentário, pelo Poder Executivo.
O SR. NABQR JÚNIOR - Nobre Senador Roberto Requião, agradeço a informação de V. Ex".
Concluo, Sr. Presidente, reafirmando, mais
uma vez, minha intenção de apresentar, oportunamente, projeto de emenda constitucional para limitar
os excessivos gastos que estão sendo dispendidos
com o funcionamento das Câmaras Municipais em
todo o País, principalmente nos pequenos municípios brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Os
Srs. Senadores Júlio Campos e Benedita da Silva
enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto do art. 203 do Regimento
Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mn - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, nos últimos anos, a
presença de doenças de fácil erradicação através de
medidas preventivas em qualquer país tomou-se um
indicador de prioridades equivocadas e de desatenção com a área da saúde nos planejamentos nacionais.
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As administrações públicas, de todas as esferas de poder, estão cada vez mais conscientes de
que devem priorizar a melhoria dos serviços de saúde, empenhando-se em garantir à totalidade dos cidadãos a oportunidade de sobreviver, desenvolverse e ter uma vida saudável.
Nessa perspectiva, a criança é considerada
prioridade absoluta, e a ela devem ser garantidas
essas oportunidades.
Estamos no liminar de uma nova era, que pretende dar um basta definitivo à tragédia silenciosa e
invisível que a pobreza inflige às crianças de hoje e
ao mundo de amanhã. Nenhuma epidemia;-nenht!ma inundação, nenhum terremoto ou guerra faz mais
vitimas do que a desnutrição e as doenças que atingem as crianças nos países em desenvolvimento. E
para cada criança que morre, muitas outras continuam vivendo tão doentes e com o crescimento tão
comprometido, que jamais atingirão o potencial físico
e mental que tinham ao nascer.
Sem dúvida, o início dos anos 90 trouxe novas
esperanças para as crianças, em todo o mundo. O
Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado
nos Estados Unidos em setembro de 1990, resultou
em um conjunto de compromissos específicos que
deram início a uma era certamente mais promissora
para todos os pequeninos.
Tornou-se ponto pacífico a necessidade de
se priorizar e ampliar a proteção básica à criança
contra os aspectos mais prejudiciais da pobreza,
durante o período mais vulnerável de sua vida, durante seu período de crescimento físico e mental
mais intenso.
A vacinação é a mais óbvia das ações a serem
garantidas. Há mais de 25 anos, existem no mundo
vacinas capazes de evitar cinco doenças graves e
freqüentes: a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo e a poliomielite. Essas cinco doenças dstacam-se dentre as principais ameaças à saúde e à
nutrição das crianças das faixas mais pobres da população, em todos os países.
A situação poderia ser ainda mais grave se ·
providências não tivessem sido tomadas nos últimos
quinze anos. Desde a década de 80, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância- UNICEF vinha liderando uma campanha mundial para alcançar a meta
de 80% de imunização, com resultados altamente
encorajadores, que possibilitaram não só a preservação da vida de milhões de crianças, mas também a
proteção de muitos outros milhões contr:: a desnutrição e as doenças.
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É da maior importância a contribuição da imunização para a maioria da qualidade de nutrição das
crianças, pois as vacinas não servem apenas para
prevenir doenças específicas ou abrandar sua virulência. Doeriçaiflréqüéntes reduzem o apetite,
inibem a absorção dos alimentos, consomem calorias no processo de recuperação e roubam nutrientes do organismo através do vômito e da diarréia. Quando essas doenças atacam com freqüência uma mesmacr@nça. e!;ta_vê-se forternente_E:mvolvida por uma espiral de desnutrição e de falta
91'l_~úd!!, gu~_GQrnpromete todo o seu desenvolvimento posterior.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, no Brasil desde o início da década de 80, o
Governo Federal vem conseguindo importar ou fabricar quantidades de vacinas suficientes para imunizar, contra as principais doenças conhecidas, a totalidade das crianças com idade até cinco anos. Apesar das dificuldades de toda ordem amplamente divulgadas pela imprensa, o Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias estaduais e municipais
de Saúde, tem conseguido dominar várias doenças
por vacinação mantendo bons níveis de cobertura
vacinai em algumas doenças infecto-contagiosas
como a difteria, o sarampo, o tétano e a coqueluche,
e eliminando outras, -corT1o-pcili6mielite, que, graÇas
às múltiplas e freqüentes campanhas de vacinação
não apresentou registro de nenhum caso no País
nesta década: -- -- --~A erradicação da poliomielite é a melhor prova
da eficiência das vacinas no controle das doenças.
O êxito alcançado no combate à pólio, infelizmente,
não se repete no combate a outras doenças que
acomete, as crianças brasileiras.
Se tomamos come. exemplo o sarampo, uma
das doenças mais graves que acometem as crianças veremos que ainda há muita coisa a ser feita.
Essa doença ainda constitui um grave problema de
saúde pública no País e sua eliminação faz-se urgente e necessária. As evidências mostram que as
crianças que tiveram sarampo têm maior probabilidade de sucumbir a outras enfermidades e á
desnutrição. O sarampo é um importante fator de
mortalidade infantil pelas complicações que acarreta,
pois deprime o sistema imunológico da criança.
Quando atinge crianças desnutridas, pode levar facilmente ao óbito ou propiciar o aparecimento de
pneumonia, diarréia, emcefalite ou outras complicações. Seu controle só pode ser alcançado mediante
elevados índices de cobertura vacinai.
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Há, atualrnente uma grande preocupação dos
serviços públicos de saúde com os casos de tétano
neonatal, conhecido popularmente como 'mal dos
sete dias'. Essa doença atinge principalmente crianças de baixa renda, e sua erradicação prevista para
até 1995 não foi cumprida pelo País como parte das
metas das nações que assinaram o Pacto pela Infância. A vacina toxóide contra o tétano está disponível há mais de 30 anos, mas apesar disso, essa enfermidact<; vem matando milhares de recém-nascidos
em nosso País, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas
Senhoras e Senhores Senadores, o ideal seria
que a vacinação de rotina atingisse índices de cobertura superiores a 90%. Como tal fato não vem
ocorrendo, foram criadas no País, campanhas de
multivacinação, que ocorrem duas vezes por ano, já
há algum tempo.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, não é mais admissível, às vésperas do
novo milênio, que milhares de famílias brasileiras suportem doenças evitáveis e desnutrição, e que milhares de crianças estejam expostas a doenças freqüentes, crescimento deficiente e morte prematura.
É ultrajante que algo tão simples, evitável e tratável,
como as doenças diarréicas comuns, ainda provoquem tantos óbitos em nosso País.
A vacinação é crucial para o Brasil sob todos
os aspectos, especialmente neste período em que
a situação social do País atinge níveis gravíssimos, em conseqüência da prolongada crise económica que atravessamos. A--vacinação é- a-maneira
mais segura de garantir uma vida mais saudável e
feliz para as 18 milhões de crianças brasileiras
menores de cinco anos e de dar um basta definiti_vo à tragédia silenciosa e invisível que a pobreza
,inflige às nossas crianças de hoje e ao Brasil de
amanhã.
É hora, também, de darmos um basta às nossas desigualdades sociais. É hora de dedicarmos todos os esforços para ass-egurar a imunizãçã.O âe
nossas crianças. garantindo uma proteção especial
.ao crescimento físico e mental de nossos pequeninos antes de seu nascimento e durante seus primeiros anos de vida, evitando que os piores aspectos
da pobreza afetem seu crescimento e seu desenvolvimento normais.
Senhor Presidente, nós, homens públicos deste País, não podemos permitir a reversão dos progressos conseguidos no campo da imunização. Temos a obrigação de acompanhar de perto todos os
esforços do Governo Federal e dos Governos esta-
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duais e municipais para erradicar as doenças passíveis de prevenção e que ainda vitimam nossas crianças e denunciar, aqui do Congresso Nacional, tudo o
que prejudicar o alcance desse objetivo. Só assim
conseguiremos romper com o círculo vicioso que entrava o nosso crescimento e erradicar não apenas os
sintomas, mas também as causas da pobreza e do
subdesenvolvimento:- Só assim conseguiremos dar
passos fundamentais em direção ao desenvolvimento económico e social que tanto almejamos para o
Brasil.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT
RJ.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os caminhos para o comércio- da prostituição infante juvenil começam muito cedo no Brasil. Os números
não são exatos, mas dados revelam que mais de
500 mil crianças e adolescentes estão inseridas,
hoje no comércio do sexo. Isto faz com que o Brasil ocupe o segundo lugar do "rankin" mundial, perdendo apenas para a Tailândia. Em nosso País,
milhares de crianças e adolescentes, de ambos os
sexos, se prostituem, alimentando uma verdadeira
máfia especializada nesse tipo de exploração. Os
jovens são comprados e vendidos como animais
ou objetos, muitas vezes pelo preço de um almoço, de um lanche.
Infelizmente, a face desta dramática realidade
já não é só da criança pobre. Os meios de comunicação tem papel preponderante, quando incitam a
prâticaãosexo!Tillito cedo entre adolescentes de
classe média, através da inserção do apelo sexual e
da banalização do sexo, veiculados a todo momento
em campanhas publicitárias e em programações. Já
nas faixas mais pobres, a mão que conduz a criança
em sempre é do cafetão ou cafetina, mas da mãe ou
pai, que vêem no filho um meio de "render dinheiro",
uma necessidade de sobrevivência.
A prostituição não é um mal necessário e,
quando envolve crianças é uma perversão, um desrespeito aos direitos humanos e uma violação da legislação brasileira em vigor.
Instaurado em 29 de abril de 1993, a Comissão Parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados, destinada a apurar responsabilidade pela
-- explõraçaoeprosfittliÇãoinfanto-juvenil, encerrou
seus trabalhos em junho de 1994. com a apresentação de um relatório onde constava que a CPI
realizou 36 reuniões e fez diversas viagens e diligências para ouvir depoimentos. As ciaades visitadas foram Rio de janeiro, São Pa•Jio, Recife, João

Pessoa, Natal, Rio Branco, ·Porto Velho, Porto Alegre e três cidades do Pará, Belém, ltaituba e Altamira.
As principais conclusões da CPI indicam que
é uma realidade disseminada por todo o território
nacional, que atinge todas as classes sociais e
que as autoridades não estão preocupadas com a
análise, o controle e o combate á prostituição in-

que sobrevivi, superei aquele tempo de guerra e
hoje estou inteira. Fico triste, poque, mesmo com
todas as denúncias, o problama não tem solução",
afirma Jane.
Explorar sexualmente crianças e adolescentes
é um crime. E o Brasil dispõe de legislação para punir esta violação de direitos:
Constituição Federal:

tanto-juvenil.
Passados três anos da conclusão desta CPI,
o problema continua. Nos vemos diante das mesmas denúncias e podemos constatar quê pouco ou
quase nada mudou em relação à situação das
crianças vitimadas pela miséria. A região Norte do
País continua sendo o cenário mais violento e brutal da prostituição envolvendo crianças. O Nordeste ainda está na rota do turismo sexual e o Sul e
Sudeste continuam caracterizados pelo tráfico internacional de jovens e como a região onde o esquema de exploração do sexo se especializa.
Nas manchetes dos jornais, as denúncias indicam
as mesmas cidades visitadas pela CPI em 1993,
especialmente: Rio Branco, Belém, ltaituba, Natal,
Recife.

Art. 227, Parágrafo VIl, 4- "A lei punirá severa·
mente 0 abuso, a violência e a exploração sexual da
criança!! do adolesçe_nte•,

Recentemente o jornal O Globo deixou estarrecida a opinião pública divulgando reportagens que
faz uma radiografia da exploração de crianças em
Manaus, Amazonas, através do relato de uma exprostituta nascida naquela cidade, hoje empregada
doméstica e morando em Copacabana, Rio de Janeiro, revelando que a exploração de meninas na re- _
gião é bastante antiga, que a prostituição infantil é
um pesadelo de quase 40 anos.
Jaoe Júlia Machado, hoje com 44 anos, foi estuprada aos sete anos de idade pelo padrasto, no
quintal de sua casa, num bairro periférico de Manaus. Fugiu de casa e, dormindo sob marquises,
passou a oferecer o corpo franzino a qualquer homem que lhe pagasse um sanduíche ou um copo de
leite ern bares insalubres a beira do Rio Negro. Na
rua, fez amizades com várias meninas e meninos
que se prostituíam. Esta história se repete hoje em
dia pelas ruas e boates de Manaus, mas foi vivida há
37 anos atrás.
"Há 37 anos éramos milhares pelas ruas. Várias boates pagavam os -tãxi~f para a gente Chegar lá
e f-:rvir os homens. Sempre tudo foi escancarado
em bares, ruas, praças. Eu precisava comer e dormir
e tinha de ser pelas leis das ruas. Me parecia tudo
normal como até hoje deve ser normal para as crianças de lá. Aquilo tudo era uma guerra. Eu venci por-

Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 5º "Nenhuma criança ou adolescente será
ob]eto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação
ou omissão, aos-seus-direitos-fundamentais".
Código Penal Brasileiro:
Art. 218 . Corrupção de Menores: Corromper ou
facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 e menor
de 18 anos, com ela praticando ato de libidinagem,
ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos.
Art. 228. Favorecimento da Prostituição: Induzir ou
atrair alguém à prostituicão. f<~cil~á.fa ou impedir que aiguém a abandone. Pe:"'' . .usão, de 2 a 5 anos.
Diante desta re!!!Jaade foi lançada, em 1994, a
pioneira Campanha Nacional pelo Fim da Explora·
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l'r" A abordagem da
anta· uvem:1 ao a pra ngo 1 •
Campanha refere-se ao crime de exploração e comércio sexual de crianças e adolescentes, e não
apenas à prostituição infanta-juvenil. Entende-se que
crianças e adolescentes não optam por entrar na
prostituição, mas são induzidas, por uma série de
motivos, a p_rostituir-se. O papel da Campanha, por·
tanto, é proteger as crianças, e o foco da ação re·
pressiva está no adulto.
Da Campanha fazem parte várias entidades
ligadas aos movimentos sociais brasileiros, que
decidiram unir-se para elaborar estratégias articu·
!adas nacionalmente,· com um objetivo comum: o
fim da exploração e violência sexual de nossas
crianças. Dentre elas: Movimento Nacional de Me·
ninas e Meninas de Aua, Central únfca dos Traba·
lhadores, FórumDCA-(Em1 Defesa da Criança e do
Adolescente), Movimento Nacional dos Direitos
Humanos, INESC (instituto de Pesquisas Sócio·
Económicas), Serviço de Paz e Justiça (SERPAJ),

--------------
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Visão Mundial e Movimento dos trabalhadores rurais
Sem Terra.
A Campanha está presente em todos os estados brasileiros e tem congregado instituições e entidades das diversas frentes de luta pelos direitos
humanos. Em três anos de existência, consegui
estabelecer um canal de comunicação entre entidades que abordam o problema, repassando experiências e discutindo novas estratégias, contribuindo
para dar visibilidade à situação de milhares de crianças envolvidas com o problema no Brasil. Esta incansável militância provocou o Governo Federal a
colocar em prática outra campanha: a Campanha
Contra o Turismo Sexual, promovida pela Embratur,
demonstrando que, agora, a luta é coletiva.
Uma campanha só se toma realidade, só se
concretiza se somarmos esforços. A Campanha Nacional pelo fim da exploração, Violência e Turismo
Sexual contra crianças e Adolescentes compõe-se,
hoje, de um amplo movimento de cidadania, com visibilidade internacional, disposta a fiscalizar, monitorar e propor a implementação de políticas públicas
para a infância e juventude.
Propondo uma parceria com o Congresso Nacional, representantes da Campanha estiveram recentemente no Senado Federal para levar ao conhecimento dos parlamentares um dossiê sobre
exploração de crianças no Brasil, contendo novas
denúncias comprovadas em todas as regiões brasileiras.
No Nordeste, vem sendo utilizado um esquema para legalizar a prostituição infantil, que permite
o funcionamento do turismo sexual, onde redes de
falsificadores fornecem documentos, vendidos por
um preço entre R$60,00 e R$200,00, para que as
meninas consigam "trabalhar" sem serem impedidas
pela polícia.
Na região Norte a prostituição de meninas nos
garimpos é fato corriqueiro, provocando, inclusive,
evasão de prostitutas adultas.
Na região Sul, meninas brasileiras vão ao Paraguai para se prostituírem em bordéis da fronteira.
O Unicef (Fundo da ONU para a Infância) contabilizou 2.400 prostitutas em Ciudad dei Este (Paraguai),
com idades entre 9 e 20 anos. Cerca de 200 são
brasileiras. De Foz do lguaçu nos chegam denúncias
de menores vivendo em cárcere privado, sendo obrigadas a se prostituir.

Além do dossiê, foi encaminhado uma "Proposta
de Ação", onde são cobrados das autoridades provl:
dências para punir as pessoas acusadas de envoMmento com a exploração de crianças em todo País.
A parceria com o Congresso se dará através
de propostas legislativas com o objetivo de aperfeiçoar a legislação vigente. Sugere-se a apresentação
de proposições com o objetivo de:
* alterar o Código Penal, para coibir a exploração de criança e adolescente em casa de prostituição.

• tomar obrigatório, pelas embaixadas brasileiras, o registro em ficha cadastral das adoções de
brasileiros por estrangeiros.
Portanto, se uma das metas da Campanha é
complementar a legislação brasileira no combate à
exploração de crianças e adolescentes, comunico
a apresentação desses dois projetas de lei mencionados. O primeiro, modifica o Código Penal
Brasileiro, preenchendo lacuna da lei, para punir a
exploração sexual de crianças e adolescentes,
agravando a pena do explorador quando a criança
ou adolescente for explorado em casa de prostituição. O segundo, modifica o Estatuto da Criança e
do Adolescente, para que as embaixadas, consulados ou serviços diplomáticos brasileiros, com
sede no País de destino da criança adotada, fiquem obrigadas a registrar, em ficha cadastral própria, todas as adoções internacionais de brasileiros
por estrangeiros, oferecendo às autoridades diplomáticas mecanismos de controle em relação ao destino das crianças adotadas por estrangeiros. O objetivo
é resguardar, ao máximo, a integridade das crianças
brasileiras, bem como acautelar-se em relação à adoção ilegal, ou a compra e venda, pura e simples, de
crianças, combatendo a atuação das quadrilhas de traficantes de crianças em todo o mundo.
A exploração de crianças e adolescentes é um
crime. Além da complementação da legislação, é urgente e necessário tirar do papel as leis de proteção
à nossa infância e adolescência e fazer cumprir os
direitos ali assegurados. Só assim teremos assegurados o respeito à dignidade de nossas crianças e
adolescentes.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h40min.)

