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•

oooo.

oooo•

MINISTéRIO DA SAÚDE
Sobre a IIIICIIbva do MUIISiá-to da Saúde em .egulameatar al.el n19 434197, que dtspi!e oobre a mno-
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00 00

4

60

62

67

106

207
lll
216

211
~19

v
1'4
, .... , . , _ ....... ..._...Pien~
10 FLC r# 2NJ7. Sal. Sebasliio Rocha. ··••ooo••ooo .... • ••••

219

Dlsc:ulmdo- IOixe ISiilllaldaH'Ion ...-....:Kias
10 FLC r# u.t97. Sc.a Ldao Alclmara. .......................

220

Jdruor........... ... . ... .

222

,.,.,., _
...... ISiilllaldaH'Ion.,.,....
10 FLC n" 2fJ/97 Sal. Nabor
O.IICUIUido p11111Ce1" sobro IS emendas-Piai ofere.
adas 10 FLC ri' 2NJ7. Sal. FlaVIano Melo ..............
Plnoccr ri' 371197- Conusslo Diretora. que opre·
serualedaçlo fllllloo FLC r/1. 26197 (r# 3 100197, aa on11"111) Sen Geraldo Melo •• • • ..... •• .. • • • .. ..........
Pnca: r/1. 372197- Cmmsslo de CanolmDçlo, lusllça e Cidadama me o PLC r# fHI Cnl 2.142196, D8 anpm), .... dapile IOixe 1 poiiDco waJibca IIICICIIIII,IS MI·
Vldades !dob.., lO llllliiDpllbo elo pollt!leo e 111S1111D O ConoeiiKJ Naacllll de Polllu:aEnapaca. Sa!.JiuF Napo1oilo.
Porecer r/1. 373197 - Ccmusslo de Assuntos Ec:õn6Ducos, IOble o PLC r/1. 6197 (ri' 2.142196. na OIIJOOI)
Sen JOII! Fopça. .•
Porecer 293, Porecer oral 10 FLC r# 6197 Soo
Teol&uo Vdela Filllo. ....... .. ...................... . . . ... . ..
Porecer 0111 li emenclu-l'lal ofmecldas 10 PLC
r/1. 6197. Soo. J0!6 Fopça...... ....................... ... ·Porecer 0111 li ...-os-~ ofeJec:ulos 10 FLC
0000 0000000 . . . o

. . . . . . . . . . . . 00

o

000

00

r# 6197. Soo. Huao Napolelo. .....................................

Porecer IOble u ""'"'da' Plen ofencldaa 10 PLC
r# 6197 Soo. TOOI6mo Vdelo Filho ..... • .. ..............
....... aclarecuneaiDs ICeiCI do oral ..
OIDODIIos ofenoadas 10 FLC r# 6197. Soo. JOII! Fopça. _
........... 374197- Ccmusslo Dlrolan, que opm...... Ndaçllo l1aal elo PDL r# 16197 (r# 3191!16, aa onpm). Soo llaaaldo Clmba Lama. .............
Pnca: ... 37'!WI- c-•do d e - El:aa6IIIICOI, aobre I Mmugem r# 106/97, elo fxcelmr!..._
Sonbar l'l&idealle Femmdo Henrique, - I d o .....
ciaçilo elo s...lo Fedend
22 de
lllllio de 1WI, 00111 bise 11> , . - d e IIXIIIIo llrmadoen111! a Umlo eoao..mo de~ de Slo Plulo.aoelo Pmsnma de Apxo. ~ 110 ~Fiscal
dosEaloo. Sen. Waldll:l:~ ...............................
PDoor ri' 37WI- Cmmsslo de Aslunlos Eam&nucos
Mm 8
1011197 (MeDsasom,. 651197,
na origem). elo Sonbar Presldeme da Ropdbllca. aobCIIIIDdo IDIDnZIIÇio elo Seoado Fedenl pn COIIIIllllr opençlio de Cláhto, 00111 pr11111a da Repdblic:a Fedonbva elo
BIUII. 110 valor IDial eqmYIIenle • tlS$39000000,00,
......, o Govemo elo Emdo de Pemambuco e o BIIICDIDtemadoall para a Reconslruçlo e Desen-volv11aenro BIRD (Banco Mlllldlal). desbnada 10 fiDaaa1111101110, .....
cial, elo "*"> de Combale l Polm:za Rural ao Emdo
de Pemambuc:o Sc.a. Robeno Fmue. ......... ·-- .........
Pmc:er r# 377197 - Coomsslo de AslwdDs E<:onOimcos IOble 1 Mensasem r# 124197 (Meosqem nt
757/97, aa 01J80111), do Senllor l'lesHieole da Repdblica,
aohcltando 111tonzaçio do Seoado Fedenol pora eoolrlrar ~lo de cr6hto uremo. 110 Wllor equlvalenle 1
IIII! US$60.000 000,00 de princJpal, 1011111! 1 Reptlbbca

os--.. . .
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. . . . . 000 00
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230

284
289

294

318
321
463
326

349
388

390

...

398

Federallva do Brasd e o Banco IDremacumal pora 1 ReCOIISirUÇio e Desenvolvunento - BIRD (Banco Mundial), desdllllla a IIIIIIICiar pamalmeote o ProJeto de
Apolo 10 Desenvolvunento da Tec:nolopa AJropocuma
pora o Bnsll- PRODETAB, a aer executado pelo MlmSiéno da Asnculllllll e do Abuteclmento e pela Emp~aa Brlllleua de l'elqwsa Apopecuma - EMBRAPA. Sc.a. Joaas Pmllelro. • • .......... ... • ........... .... •
Pan:oer ri' 378197 - Ccmusslo de Assuntos E<:oD6Ducos sob10 a Mensagem nt 128197 CMeosqem r#
111197, na onseml. elo Senhor Presidente da Replibbca,
soballndo .,tonzaçao do Seoado Federal pora co.opençlo de cráhto Oltemo, no valor oqu•valellle a III!
US$90.000 000,00, ......., 1 RepdbiiCB Fedenlbva do
Bns11 e o Banco Jntemaaonal pora a Recoastruçlo e
DesenvoiVImeniO - BIRD, de0nada 1 fillllldar paraalmente D 1'rojelo PiloiO de AliVIO l Po1m:za e Reforma
Apdna. Soo. Jonas Pnlheno . .. . . • • .
Pareoer r# 379/97 - Co~n~sslo de Assuntos
EcoDOIIUcos, aobre o Ollao •s· (Oilao """ n!
973/97, aa onaeml. que OOCIIIIIDha aollcnaçlo do
Governo do Esllldo de M1nas Genus, pora que possa
cootntar operaçlo de cr6hto JUDIO l CIIU Econ0nuCI Federal, ao valor de RS1 795 960,00, CUJOS tecur·
sos aerlo destloacloa 1 liDanaar 1 execuçlo do ProJlrlllll Pld-SilteiiiiOIIto-Drenasem Ulbona e Essoto
SIIIUIÚIO. DOI Mlllllc!p•os de Campo Belo e Androdas. Sen. FraDc:ellllo Pemra.
Porecer r# 3110197 - C<mlulo de AsAIDIOs E<:oDllmlcos. sobiO o 06clo ·s.· ... 34R7, do l'laldellle do
BIIIII:O Ccaaal do ldlll, • aollc:lraçlo do Go....... elo Eotado de Mmu Clenas 110 aenoc1o de aer 11110tlllllda a 1-nçio. pelo &lado, de d6bdo de llll1ln:za
pmHionclirio de l'l:lpOI'Mhllqlade da lllllplel8 Miou
Gerais AdmiDistnçiio e Serviços - MOS. no valor de
RS23.891AIO,IO. Sc.a. Pnmce1mo Paeua. ...................
Pmc:er ... 381.197 - Comlsslo de Assulltos Sociais. 10 I'LS r# 80196, de autona do Senador J1111o Campos, que IOIIIllamema o t 411 do llt. 225 da Coasbtmçllo
Fedenl, .,{que diz IOipelto 10 l'llltaaal Mato-Gmueose. Soo. Jonas Pinbeoo ........................................ ..
1'mc:er r# 382197 - Comiulo de AIPIIIIOS SoCIIII 101ft O Pl.S r# 103/96, de 11110111 do Senador
Huso Napolelo, que 4ISJ16e IOble a devoluçlo do adlanlllllOIIIo da IIIIIIIIIOIIIÇI das Rms, .,...oenuM.....,
novo pmpato ao 111. 14.5 da Coasohdaçlo das Leu do
Tnballlo-O.T. Sen. BelloParp. .........................
Pmc:er ... 383197 - Comsslo de Relaçlies &teIIOieS e Defesa NICIOIIII, IOble o Subsbtubvo da Clmara 10 PLS r/1. 311191 - Completnotlw (r# 142192, DI onpm), do .,tona do Senador Mour!cio Conta. que deterllllna 01 cuos em que l'olças aaonseuas poc1em 111011.... pelo leml6no IIICIOIIal ou Dele penllllllOCel' -poranlllllellte Sen Humbena Luoena. .......... . ................. ..
o

00 00000 . . . . . . . . .
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o

0000

PA11UMONIO HlstOR:ICO (Vide PUBUCAÇÃO)
RegiSII1I com aaosfaçlo o 11111Dclo da Unesc:o, que
IIICllD Slo LIIÍI (MA), DI bsta das Cidades bist6ncu me-

400

401

40.5

406

473

476

VI
Ng.
ID:Odoras do tfado "P..Inmõmo da Hu11111111dade". Sen

Echson Lobão

121

(l'El

Sobre a "Cana de Cabrob6", resullllll~ naquela
adade no Estado de Pernambuco, de vánas aurondades
federais. estadu3J.s e mumapms. comendo &Ugesl6es
para a momada do desenvolvnnemo da regllo de Slo
franc•sco Sen Joel de Hollanda

Sohalll o adlamemo da vOiaÇio da rofonna da
Sen laR Eduardo Duln.

Prevul~naa.

159

Regtst111 a pubbcoção do n" 200 da reVIsta Cader-

409

POIJCJ~

Denunc1a a falta de recunos da poliCia paraense
Sen Adenur Andrade
.. •
••
Lamenta a cnsc das polfc1as CIVIS e uuhcares que
generaliza-se pelo Pais Sen Ney Suassuna.

37S

168

282

462

Cnbc:a a ablllde da PoliCIO MJbtar de AJasoas
que. pan1 defender seus uneresses. emrou em c:oafronlo
com o Ex&cno Sen Echson Lobio . . . . .... .. .

516

Alenla pan1 a gravulade da Slblaçlo que enfta>.
um os Bs!ados da federaçlo. e•ompWicada pela msr
em suas PolfCias Mlhw.s Sen. Leonl8r Quuuamlha.

531

195

I'OlinCA ECONÓMICO-fiNANCEIRA
Clb:aallEs ... do Plaao Real Scn. Luoc::a,.,....

156

POúnCA FISC~

Aleno

o grave quadro das fiblii1Ç85 pQbbc:as
DO Bnsd e a IIOOOSSidade de um IJIISICO fiscal. sob pena
de roromo da mllaçlo Sen Joio Radia ......
pan1

491

POúnCA SALARIAL lVIde PROI'ESSOJQ
I'Olinco (Vtde TELEVISÃO)

PORTO (Vnle RODOVIA!
SiieJIO

..._

Deslac:a l pm:anedade do IIS!ema porllWlo bnSen Gilberto MIIIDda.. ..

280

PRODUTOR RURAL

Sobre a deCislo romada pela Cone de Jusuça BoIIVlana, que causou danos aos produrm.s asri<olas do
Paraná. e de ouaos esllldos bnsJleJros que mvest•nm
oaquele Pais. Sen Osmar Dw ......

237

indlgnaçlo com o I'OaJUSie salanal dos professores gaúchos Sen. Emlha femandes ...
.... • • •
Pecebunento de mensagem dos pmtessora apoSOIIIlldos, suphcaado ao Senado federal, pan que Dia
SOJa aprovado o Subsbmavo Bem Vens, DO IOCanle A
quebn da parulade aavo-maavo Sen. Benedllll da S~va

PROJETO DE LEI (Vnle EMENDA. EUTANÁSIA)
Consadelaçlles o .....,..., de ... apmYI!Io pelo
Senado federal. que autiJIIZ8 a ,..,•oçio do flllldo de
Aposencadona IDdiVIdual- f API. Sen. Vallllll' Campelo.
PLS ~ 14SI97, que ostabe1ec:e c:ot1Cbçi1es pan1
reescaloaamenlo pela Uaiio, de clivldas lnteroas das ad·

134

233

13

11Dmstnç6es dueta e llllbreta dos Mumc:rplos que nio ,.,.

I'OÚCIA RODOVIÁRIA fEDERAL

P'"'Olllmm!O de upedlonlo da l'edenlçio N81:1011al
dos l'oiK:ills Rodov1dnos l'alaals, • dillc:d Slblaçio
daquola duse pela aaulaçio de mnqmPas llalanlls ollbdas
DI Jusbça. dmdo à Plxlana ri' I 19197, do Mw!IIO da fít.
unda. Sr. Pedro Malan Sen Carlos Pattoc:fmo

521

PROFESSOR

fOÚCIA MILITAR

Grave cnse na Poh<1a Militar de vános ~
Sen. Carlos Beum
Relata a mse da PoUc1a M1blar no Estado da Parafba. Sen Humberto Lucena

Cnac:a a gestlo do l'reSidenle femando Henngue
Cardoso. que CORSidera eleJIOmla. Sen. Lauro Campos

PPEVIDeNCIA IV!de PEI'ORMA TRlBVTÁRIAl

PERIÓDICO
-do Tm:eiro Mundo. Sen Sebasllio Roc:ha.. • •

PRESIOEN're DA REI'ÚIIUCA

354

fibanCianm IIW obrJsal:lles JUDIO 1 UlUlo, DOS tennos
dal..eln!8727193 Soo EdlsonLobio .........
PLS ri' 146197, que chsp«<e sobre a colOill e cbspoSiçio final de balenas usadas de ll:lefones c:elullues Sen
FlaY111110 Melo .. .. ........ ......... .. ......
Enrmmnharytr, a Yotaç1o do PLC nl 26/97 5eJJ
OsmarDw.
. ........ ........... ..
Enc:ammhaodo a votaçio do PLC n" 26197. Sen
Manna Sdva... . . • .... ..... ... ..... . .. ..... . ........
Em:ammbaDdo a YOiaÇio do PLC ri' 26197 Sen
Pedro Sunon.
.... .. .. • .... .. .. .. ... • ....
Eocammhaodo a votaçio do PLC ~ 26197 Sen
Valnur Campelo. .. .... ..
.. ........
DlscuDndo o PLC ... 6/97. Sen. JOSI! Eduardo Outn ...........
Dlseuando o PLC rf. 6197. Sen.Josapbat Mannllo
Dlst111e o PLC rf. 6197 Sen. RoDaldo Cunha Lnna.
DISODbndo o PLC rf. 6197. Sen. Laum C..pos. ..
Dlscubndo o PLC rf. 6197. Sen. Eduardo Suphcy
Lelmn do PLC rf. 28197 Crf. T/195, aa ongem),
que cbsp«<e sobre as biiiSfOifnaas no SIS!em8 Fillllla:l·
rode Haiii!IIÇlo- SfH Sen Mauro Miranda .. •
Lelllml do PLC nl 29197 (ri' 1.40".J95, na On·
gemJ. de IDICiabva do Tnbunal Supenor Eleitoral, que
baiiSforma cargo em conossio O.Upo-Du.çio a Assessonmemo Supenor - DAS, aa 5eerdMa do Tnbunal

Supenor Eleitoral Sen Mauro Mlllllda.

17
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'1:!.7

228

229
3lJI

309
314
314
316
362

366

vn
Pág.

Leitura do PLC ~ 30197 (~ 1.403/95, aa onaem). de Uliaaava do Tnbunal Supeno< EJmron1. que
lllnSforma C111J0 em COIIIIssio Ompo-Dinçlo a Asses. . , _ Suponor - DAS. "" SecMz1a do Tn"blmal

Supenor Elellonl Seo. MIIUIII Mlllllda. ....... - .............
1.e11ura do PLC ~ 31197 (~ 2.226196. aa onaeml. que revoga o poripafo druc:o do an. 442 da Coo-

-o

oobdaçlo das Las do Trabolbo - CLT. aprovoda pelo
Decmro-Ln ri' 5.452143 Sen Mauro Mlnnda. .. .. .
I'LS ri' 103196. que dlsp&: lllliR a devoluçlo do
odlanlamoniD da n:IIIUDOiliÇio clas féw.
aorf&.
amo de novo paripl'o ao 1111. 145 da Consolldaçla dos
LnsdoTrabolho-CLT. S.... BeUo Palp. .......,_.......

RECURSOS FINANCEIROS
LIIIIOIIII 1 admiiiiSIIIÇto meficoz de m:uno5 pll·
bbcos 110 Bsllldo do Amapá. Sco Gllvam Borges..... ...

367

474

399

PR ri' 88197, que IIIIOnza a Unilo I CCIIIIIBiar
upesiiÇiu de a6d1lo alaDOJUIIIIIID BIIICO ~
11111 pora alleconslnlçlo c DeleDvo!VIIIICIIIO - BIRD. DD
valor cqwvalmlle I 11&! US$60.000,000.00 deaDMd• I ft.
IIIIICiar pon:Wmellle o l'ntjdo de Apooo ., Desenvolvi·
IIICIIIO Jla 1'ec:Dololla Aar~Jpccuina para O lkuil PRODEI'AB Seo. Jcxw Pinllc:uo. ................ ..............

Campo Belo. Aadndas SeD. Fnmc:cbno l'aeul. ..........
PR ri' 91197, que au111nZa do Eslado de Minas
Oel81s I ISIUIDU' d&!biiD de IIIIUm3 ~ de
responsabdl- da ClllpiOI8 MIDU Gcnas Adm!DiSinlçllo c Scmços - MGS, 110 YaiGr de R$23.891.480.10
Seo. FIBIICC!mo l'aeuL ...... . .. ......... . . . . ..............

401

404

2S5

REGIÃO AMAZÓNICA

Conclw dlscwso ODde CllllleSII 1 colomzaçlo c
ocupaçlo da Amaz&ua por JIIO.IOIDS uu:apazes de bclar
com IS mazelas IOCIIII por elos provocadas Sen. Scbas·
alo ll.ocha. • .. ............ • • .......... .. .. .. - .... ..

410

REGVLAMENTAÇÃO
UQ!tnaa aa replamenlaçlo ela Ln ~ 9.%73/96,
que obnp 1 laclaslo de dlspcwavo de segDIIIIÇ8 011
senogas clcscardwu, IOJam as aqu1 fabncaclas, IOJIIR as
impcxtadas, de IIICJclo I impedir I IUI JI"'I88U reullbza·
çllo. Sco .Jdbo Campos ......................................... ..

141

Sobre O lllqlll:niiiOIIID de CCIIIvooaçlio do MIDIIIIO
da PrevideDaa Social Raabold Slephanos. qae VIsa liliIII' a MP~ 1.523197 e o poul'vel cone do GoYemo benellclos 1 idolole de6........_ SeD. llomao Jucl. .....
~ ri' 491.197, de búarmaçlo, ., Sr.
MimsiiO da Ed11•11Çiu C do DolporiD, IObno I aquiiiÇio
de~ podrlo mM I'CIPenbiDD ..... balaÇID
Sen. ilumbelta Lllccaa. .................. .... ........... .... • ...
RcqucniiiOIIID ri' 492H7, de mfarmaçlo... Sr.
MIDIIIIO de Eslado ela Fozencla. sobre a bllqCIII dos
Clllpléllmal-ill&dol pda Bllldo do l'uaDt juDio •
IDIDIUIÇOcs fiDIDI:ouas COIIID O 80DCO lalmulcioaal pora

a RccoDslluçlo c DesdvoiYIIIIOIIIO- BIRD, Banco lalede DeacovoiVIII!OIIID - BllU), e o._.
Ecooonuc Coupesalloa Amd. Sen. Cismar Dias..... .. ...
ll.oqueniiiCIIID ri' 493197, de infonDaçlo,., MI·
msuo da Fozencla. Pedro Sampolo Malan, a respe111> de
406

4111

PUBUCAÇÃO
Panbcniza o Scoador Epldao Cafelal111 pela pu·
bbcaçlo do Pm.leao Reviver. que 111111 da recupcraçlo do
c:mdrO bllll6nco de Sio Luis (MA) Scn Abdlas NISC1·
mento ..................................................... .

DIICOm ~ 1 IIOa:SSidalio da """"'açi" das refonnas. lllbudna. preV1dcDc:l6na c odnuru~~~aava. ScD
Jocl de Hollanda. ...... ...... .... .. ......... . .... .. .........

REQUI!RlMENTO

PR ri' 89197, que uronza 1 Unilo 1 CODirllar
operaçlo de c:n!chiD exremo iiiiiiD . , BIIICO larernaCIOIIII para a hamsttuçlo e Desenvolvimlmlo BIRD, DO valor equivalcDie 1 11&! US$90.000.000.00
desbDada a 6Danclar pan:uiiiiCJIIO o l'm.lciD 1'11010 de
AlíVIO l PabRza e hforma Acrim- Sell. JODU 1'1·
ahe11o...................................................................... .
PR ri' 90197, que 1111011Z1 o Bsllldo de Mmas Ge1111 a canlmlar upesiiÇiu do crEdno JlllllO l Cma EcoD6nnca Pedcnl, DD ....... de R$1 '195.960,00, pora linaiiCUII' • csecuçlo do l'loplma 1'16-S.....-IJrollaaem UlboDa e Eqom Sadlddo, nos Mumc:lplos de

REFORMA AGRÁRIA (VICio INCRA!

REFORMA TRIBUTÁRIA
368

PR.OJEtO DE RBSOLIJÇÃO

PR ri' r/197, que 1111D<1Z11 wtlbilllfilo de oporaçiD
de Cl61o10 - . com pnlllla da R<plibbc:a Pedona.va
do Bnsd, DD wlor IOilli _ ......... I US$39.000,000 00.
o Govemo do Ellado de l"aDannbDD:o • o BIIICO la·
liiiiiii:IODal pon a lleccnoauçlo e llo:oawol- BIRD......nwla ao ............... pmaal.do Pnlpomade
Cmnbarl: l Pobreza limai DD Ellado de l'alllmlluco C eiiiVO.WIDOID.........,., aolilllitc&deeadi<kllilllolllodo Elllldo. S.... RaberiO l'relm. .... ..... - ..............................

537

7

139

171

186

resulmdos que 1bra1Jsem os .....rc.os do cresciiiiOIIID

ICOII6auco dos enos de 1994, 1995 e 1996. Seo Joio
ll.ocba. - ·- ..................... ........ .............. • .............
Requenmenlo ri' 494197. de bcJmenapm de pe·
sar, pelo Noci"'"'IID do ex-CoosaiWIIIO de 1934. Lwz
Sucupllll. Scn Lddo Alclmara. ....................................
RcqueliiiiOIIID ri' 496197, IOba!llldo mfonDaçllcs
. , MIDIIII"D ela ladllslria. do Cou*clo e do 'I'Un11110 ..,.
bre ao cnlinao adolados pelo respcc11vo miluslálo pora
• - s l o de IIOCIIÇI de lmparlaçlo de YUihDs. Sco
Gllbello MllliiiCia. ..
...... ........ .. • • .......... ... .. •
RequenmoniD ri' 497197, de lllfolmaçlo, ao MI·
DISIIO de Eswlo da AaoiWJaca. aobre CIIIIIIIID comer·

186
232

247

I

vm
aal ISSIII8Cio com a Raythoon Company Sen a.Ibeno
Muonda
•.••.•...••••
Requenmemo DI' 4~7. de 1Dformaçé!es, ao MI·
msuo da Fazenda solm: o gerenaamen10 de JeCUISOS do
Fundo dr Amparo ao Trabalhador- FAT. pelo BNDES
Sen Emandes Amonm
Requenmen1o li' S00/97, de Informações. ao MI·
rusllo da Fazenda sob10 as aiiVIdades empraanus das
monwloras de veic:ulos 1nSialados no País Sen Joio
Rocha. o
..
o
.. o . . . .
Requenmen10 n! 514197, de 1Dformaçlles. ao Ml·
rusuo das M.nas e EneiJ!a. sobcllando cópia do relalóno !Eiapo IV) - IncluSive seus anexos - elabotado pela
Coopers & Lybtand. em consórao com oulniS emp10S8S,
sobJe o Projeto de Roesuururaçlo do Setor Elmc:o BlliSJieuo Sen Eduardo Suphcy •
Requenmon1o n! 515197, de mformaç6es. ao

M•rusb'O das Mtnas e Energ1a sobre conll'atos. converuos e assemelhados Pllll pres<açlo de semços BSSI·
nados pela Eleuobrú com umversulades, faculdades.
fundaçGes uruversttilnas e outras IDStltUIÇCies. no
perlodo de 12..1-95 ai~ 30-4-97. Sen Eduardo
Suphcy

SEGURANÇA (VIde REGULAMENTAÇÃO!

257

SEGURANÇA PÚBUCA
Alena aos aovemos estadwus e ao Governo Fedellll
soble a preocupan1e s1ruação no selar da segurança púbhca blliSJleua Sen. Emlha Fernandes
SENADO (V1dr CONGRESSO NACIONAL. LEGISLATIVO)

258

530

SERVIÇOS PÚBUCOS
Reg.saa a carénc•a no Estado dr Rond6rua em
semços básicos fundamenws à populaçlo. como a
saúde púbhca e o saneamento ambiental Sen Emandes
Amonm

Alena Pllll a necessidade de ...suuiUIIÇão do
S1s1ema Úmco de Saudr- SUS Sen Lllclo Alc:intara.

A soaedado br.wlwa toblll açDes fbcas de seus
530

polftu:os, fazendo alusão ao programa Você Deade. da
Rede Globo de TeleVJsào Sen Jefferson Pén:s.

RODOVIA

DemmSb"l JII"'CCIpoçio tom o aliO- de 111ulos de Ele11m cancelados em R01mma. Sen Romom Jid..

187

485

(UNESCOlCV1de PATRJM0NIO HISlÚRJCOI
VIOlhiCIA
91

e.•.

.....

249

TELEVISÃO

TfruLo DE ELEITOR

o

94

ISUSI

(RO) (Vule ORÇAMENTO. SERVIÇOS PÚBUCOS)

Enconii'O Jahzado em Jaru (ROJ com a presença de dnas aukmdades, com o mru110 de dar 11111or
alençãcl à conservaçlo da BR-364, via de acesso ao
Porto GlliDeleuo de Pano Velbo, recenu: corredor de
••ponaçlo de produiOS agrlcolaa blliSJlmros. Seu.
J~Aives .. ... .......... .....
............... ..
lnformaçlo recebida do M1rusuo dos TlliDSporres. Sr Ehseu Padllba. u ps111es feitas por S
com
o 111111110 de buscar soluçtlel pm as precúias conchçGes
de ldfego das rodovw blllslleuas, aseDCIIImoDie as fe..
denas. como a BR-153. a BelEm-Braalha. Sen Leomar
Qwnlallllba. • • ........ • • .....
• ...... • • • • • •
AJIOIWI a I""'SPdade de unpl••açlln de uma sal·
da rodovmna do Bn1511 pua o oceano Pacifico Sen N•
bar Jdruor
....

134

Cresceute aumento da YJolênc~a contra as mulheresnoEsradodoACJe Sen MannaSdva..

136

VISITA OFICIAL

190
479

Regulra a VISita olic:Jal ao BlliSII do l'leSiden~e
Joio Bc:mardo VIOIIll, Chefe de Estado de Gum6-B1ssau
Seo. Abchas Nasc:unon10 ..
..
Rejpstta a VISIIll do Presidente da Gumó-Bwau,
Dr João Bem.do v....._ ao BlliSII Sen Benedlra da
Sdva. ........ .

86
536

fNDICE ONOMÁSTICO

....
ADEMIR ANDRADE
u.-& ICipl- do l'nooldonle Pemando lfan.
qae Cardoooela falba de ILr.aJo

I._,.,_

,....,wla
•noololçlo ·····-····· ····-·····- ............ ··--···lloll<* lnlllc:llçlo,- Allllls .......... .........

52

do p ........ IIII On-olo Jndlieow liluJado
"CPP6 llllda"........... - .........- ..............- ...................... .
!Wamjnhndo 1 WliiÇio da PEC ri'4JIJ7..._,, __,
Coaoanlo oam 1 austlva do lido< do MoYimeala

215

IDdao.............,

doo Sem-Tlim, laia Nnl Sl&llle. -·············--·-··--·
Sohcita I
do diocuno ela SeMarlaa SIJ•a- I bamclla ,_ ........ Narle.
Aporll: l Soa. Mlllll& SOva. •••••• ---····--··-·--··········
Poder Judac:IAno e ., lilrcma pe-.
DIIIIX:JIIrio lnsdoau 11D -ijWoçlo MI do Cllllo. AporIII., Seu. Gllvam Boqos. ......................- ...................._
VIIJ!a do l'luidalll: da Cllr, V""""" Paulo da
Sd..... ~ ............. Hcanque~ ......
laltaDdo papostl. pua iUilliiiillli I qwwnhdpdp da tlll-

C..,....... .,

...... ······ ---··-······--··--··---···----··...·- ·-·-·

PLS ri' 95197, qae ai- 1lllldaçlo do 111. 5I da
Coaoo~"'oçio dai Leia do Trot.lbo- CLT, o 9111 dapile IICIIn 1dunçliDIIIIIIDII do----·····-·· .........
Co.......... o dllcuno e l a - Emflla Forlllllllos. Aporll: • Sen. Emlba Femaluloo. .........................
Descaso. culllml bnsill:n. ... ------ ................
ANTONIO CARLOS MAGALHÃl!S
PLS rJl 941!11, qae dupl!e - . JIIUCOIIO eopoc:ial
1101 ...... de crime........., .........................................
ANTONIO CARLOS VALADARES
Enaom•phndo I YOiaÇIID da PEC ri'4JIJ7............
Ammoia • Cala • pmpaola d a - • Caaoallllçllo qae dilplle MJble I deM!ooçio dos ........ ela
doo l!lradoo, do DulliiD l'edenll e doo Mllllic:f- poro o Sllloma Omco de Sodde- SUS. ......._ .........
PI!C ,. 1!1197, .... dllplle • desbnoçlo de
_,... da Unllo, doo Ellldol, do Dlllnlo Fedaal e
doo Mmdcfplos """' illlplemlldaçlo lbru:im.- e
...... do s........ Omco de Sodde .............._ ................

u-.

ARnlR DA TÁVOLA
Caallclellçiles 101ft M pt-zoçGes .........._ ....
l!ncoauahando I YOiaÇIID da PI!C rfl 4HI ·- .
Vala faoulllllvo. .............. • ..............................

69
27S
413

BEU.OPARGA

282
451
517

523

524

"'
611
614

~

264

385

3115

Parecer ,. 236197 - Comi- de " - J!co.
aDmocx11, oa1n o PLS rl'l50196. d e - do Senador

~ AmiD. q u e - JlllflnfodlliaJ MI III.
25 da Lei ri' 11161194. que _ , _ poro ad........... - ME,
de JII'IIIIIIID pariB- BPI',
m~o~~- ., • - - dlfaeDolado e lilllphllcado, 1101

e.......-

C8IIIJIDI ~.... 6scal, ~ lllbaiJiia,.
ra, cndltlao e de deleevol.- ....,....W (III. 1'19
da C.....ndçlio l'edenll) .......................................- ....
ttom c .. Senador Jao&! Samey pelo .... hVIU eiCI'ItO 11()...., do ......• M i lw ""'o III Pnnça. ,,.,,
Parecer ,. 286197 - Comlallo de Callltlllliçlo.
Juadça e Cvhdm!• IDIIIe I Emenda de Ploa*lo ri' I,
IUbolilullva. de 111111111 da Se-. ManDa Sdva, .,
PLC rl'116196 Crfll..531i196, u Gllplll), que o1bn o I t•
do 11L 39 da Lea rJl 8.935194, que ......,_.. o III. 236

4

2

118

-e

da Caalliluiçlo
diJpnndo ..,;ços --..
de......,_Federal.
____,................................................
BBN!!DITADASILVA

EDil....,,. lleaadores Ade01ir- e ManDa

P""''"'""'"""" 101m: a iDI1aloçiD da CPI
porolpllllll'wndadeVDIIII.....,._ .................
llepddio ..... de bualllllaçlo de- CliiDça1'1 Dpaola ........ - . IIII MDmcfplo de , . . .
Silva pelos

(SP). ---------------·-·---.........
·-- ----------------·--Jiomrn........ AIIJ-Ioclal
......_, _______ _

Pmceuo da WP' 1 ; ' " ela D O.frdnn• que
ob,toLva avaliar 1lillleçlo da _....,I 1111:111 e JIIUPOI'
........,.poroo~do lillmlla... _, ____ .....
~I VllllçlodaPI!C .. 4HI. _,........
......... ri' 2611197- Comi- de~ l!xll>riata o Defeu N-.J. IDIIIe o PDL ri' 2!W1 (rJl
347196, .. Clmad doo Dep .......) """ ....... o leiUII

216

216
243

243

267

•

n
da Convmçlo lotonuocKmal do Combale l Desenllicaçio nos Poises Arelldos por Deoerlllicaçlo olou

CARLOSPA11lodNIO

Seca. usiuado pelo Oovemo bnsileuo. em Pons, em
U-1~.......................................................

354

Para:er ri' 'J:IINI - Omu!i!!llo do AlluDIDS So01111, - . , o PLC ri' I!ICWl (11" 2.1116192, os origem),
que dqplle IObno fomoCIIIIOIIto gniWIO de rogJSiro U.·
leiDpOiloto do..........,.., ____ .............................. .

358

Plraberuza o Soaador Gdvam llorps pelo chscurso ......, do SIStema ..........,.Ano bnsileuo Aparle 10
Seu Oüvam llcqes ................................................ .

521

Vwta 10 CougJesso NICIOIIal, da Conu!i!!llo do
MOYIIIIOIIIO 1'16-Royallles, proc:unndo 1p010 para allorar
o PLS r# 2.142/96 ........................................ .
Comemonçio 10 Dia da África.. •. . .•. .. .
Req....menro ri' YIOI'TI, IIOiiallllllo que seja n:abzada -solene em mzlo do Dia dai Arteo • • ••• •
Comemoraçlo ao Dia llllemaCioual da Açlo pela
Sa6de da Mulher e ao Dia NIICIOIIal do Raluçlo da Mor-

tahcladeMart:ma.

••••••••

l'n:IIIÕIICIII DI odoçio do polftiCIS na s.lde • • •

101

278

CARLOS WILSON

372

CWS,- o PLS .,_ 31SI!IS, que obnp o resun:iiiiOIIID
do SISII:ma Úmco do Sadcle pelo--~ 1

580
647
647

255

BERNARDO CABRAL
Trallscnçlo. .... "-lo do ...... - · do
'"JIOII8FID pubhcada DO jOIIIal 0 Gloloo IIJbno I IDOIIe

da eobiJsta Zulaka Alpl ~--···--···--·-·-··········· . ··Compl- o dlscmso do Senador Geraldo
Melo IObno IIIOCfoficaçlo do las.
10 chiiCWSO do
Seu Geraldo Melo. . .... . ... . ..• .•.

41

A....,..

Comwuca o da da CPI dos
Pnocar6nos. ................ ---··-·--·--·····-- ··-··-········· •••••••
I!Dal"""' o Senador ADiomo Cados Valadara
pela,............, ..,ma udde.., Bmsd. Apar1e 10 Seu
Anlumo Cllrlos Valadan:s. ...................................
Compl- ducuno do Senador Nlbo< Jdmor
noduçlo do .... ... 01 Clawa dos Depanados. Ap.- 10 Seu. Nabor J11Dior. •• • • • •• • •
Perfis dos pollbcos. ... . -··- .. . ...•• -············-·
do~,........
Sobdta 1llnlaiçil!, .... elo
......Ado.....,.._
kbo
-·"Carros
...........,
IIIDiiellllada
DD!i!!lloaunpnda"
•••••••••••••••••
Sobaia inliiSCiiÇIID.,.,. Alllll& do Seaodo Foderal.
d e - - "Porque ........
ma.... liBiWiliildo pela Amaooa Sal, do "'*Iria da Rede de

......,... "' 243N1 - Coim!i!!llo do -

.

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

Solidanza·se com o discurso do Soo. Louro Campadri!el- Apane 10 Sen ......... Campos

pos-

lua.,....... -

so
92
107
224

256
510

ou--..

83

CASIIJ)() MALDANER

468

671
675

CARLOS BEZERRA
- . , . 2IW97- Conu!i!!llo d o - Ea>116micos, IObno PLS .,_ Z"l~. do IUior1a do Senador
Emandes Amonm, que o pniZII para o - """""da DIVIda l'llbbca MobihAna FedaBL ............
a Vllbibdado ecollllmi"' da 111dnma 1'aplv6s_Tcloo Pila, DO Estado do l'liL ... .. ....

50

So-

......-. bendicimos • .....-do.....,..... F............ lililmledlaclotas
do piaDOs de
uddeedosesuros.lde. .••.•.....•.. -- ........ .

JIII8Uchcar.-

Televlslo Am•ztkuca.

DOS-

bnraBalauçaComon:ial ............................ .
Solicita iiiiiSCIIÇilo,
do ...... l'ldonl,

da......._.,lcidadedol'almlsCI'O) ... .
CoiJgnlula.se 00111 a posse do Senador lns Rezende oo Muuslino da Jlllllça. Aparte ao Sen. lris Rezaule. ..••••...•......
Anullcta a rralm•çJo de lelllliÉIO IOlR o endiYIdamonloe-.....nodasdfYJclaodos-..
P....,... if' 294197 - Conu!i!!llo Duaora. que apaeoenta miiÇio final do PR r# 67/97, que auiiiiiZa a conlilliaçlo de opeiBÇio do cn!cllto .......,, IXJIII praillla da
Repalbbca Pedenbva do B<UII, no valor total de
US$125.000.000.00 (cento e Vlilil: e CIIICO IDIIhi!es de
d6lala), 0111re o Estado do Rio Gnndo do Sul e o Banco
IDiaDSI:ional para a Reconsiruçlo e DeoenvolvimeamBlRD, desboaclo alinaDaar a ""'rçlo do PnJsiama de
Rdoima do Estado. • -···
• •• • •• •• •••• • •••• •••••••
......,... "'295197- o-!i!!llo Duaora. que-ndaçio liDai do PR ri' 68N1, que lliianza o Eliado do Goilis a COillnlblr opaaç11o do Cl6bm 11Gb a forma
do Tamo Achbvo do Remlificaçlo ao CooilliiO de
Abedma de Cddim,- em 21-S-97,JIIIIIO lC..uEcoDeaucaFedeni-CBF ........................... .

524
546

BENIVERAS
Elogul o Senador lns Rezonde •••••

Cans1clonçiles I iapCIID do ......... - bnlllleii"O •• • • • •• ••••• •••••••• ••• • •........... ·····-·-·.
Nec:esoidade de -voiYIIIIOIIIO oo ...mpo para
que .. IDverta o IIIWI mignl(!no.. •• •• • • •••• • -·· •
CoiiCOida com o chsamo do l'laidouil: Femaudo
Hennque Cardoso. Apane ao Seu. FnnceJmo Paeua.
Zona do l'nl C • mrDID do Elqxxtaçlio: IDSIIU·
""""" plliB diDUillllr IS desigualdades IOCUIIS e eqwli·

81
480

lmpleiDCOiaçlo do Eume Nacioual dos Oinos
pelo MIDIIIibm da Edu"'çio e do Despodo •••
P....,... .,_ 241197- CODDuln do Assuuios SoC181S, ....., o PLS ri' 136195, de aumna do Sarador Gu•lhenue Palmeua. qoe dispile 1 porbCipaçio dos
illbalhacloia DO J"SIIo das ...,.,...... .•.•. • •........
Smch...ro das E1aJ1as .............. do Saota Cai:a-

67

77

nDB. .......................... .............................................

395

......,... .,. 289N1 - Comi!i!!llo do Assuuios Sociais, 1• piOillliiCimiOi o PLC r# 441113 (ri'
4!JOS.B/94, 01mpm). que chspile- o EltaluiD dos
MmanJS. ............................................... -·
......,.. .,_ 291N7 - ~ do AlluaiOS So01ais, 21' JllilililiiCi8i, aoloe o PLC r# 44193 (ul
4.!JOS.B194, 01 onpm). que chopGc- o EltaluiD dos

561

MmaiuL .............

........

...•....•...•••

m
COUI'INIIO JORGE

Ref!O"IIrs •1111plemonllçlio e • ........ç~o do fia.
IIII PludlmW IIII exen:fclo de 1996 I 1999 ·-····-·········
lleaaiiD 011111 o MlDiiiRl da Refonu A&I*Jo, Sr
Raul Jnnlll"omn plld diJculir oçiles do Gmmo fede.
nl pano llnacoalliblaa do IIII e lllldesle do l'lrt..........

443

631

LFI'MSP, do,r;•••11 10 po da DIYida Moblb6no,
""""'veleml•-6-97...............- ....... --.... - ........
Moolmlllto dos Sem-TomL Apoda 10 Sen. Os-

119

mar DiaL ...............- ••- ....- -.........____.......Biclanl:unolllo 10 Seaador Oamar Diu •
c-.bmçilea do PJ' IIII ~ qdrias. ............ - kádo u.... Cam6n:lo dai Ame.lcu -~A .......... da Folrcla MWIIIr de Slo Paulo -

EDISON lDBÃO
Dosloca o XXX Pdnuo Calumlla lliiiiCedido 10

c.r.Bradle•e .................................................-

Cmadrlo ... praD•IIM'ii!Nft... do l'lesulente
Femondo lfl:nnque Clldooo e do Mmunro lrilllaende
.......iluemM de delonlan. ·--····-· .................
~o

Porecer,. 21f1197•••••••••••••••••••••••••

Sea1o eopecill da Allemblfia Genl das Noçiles
IJmdas pon IYabar .. rauJ-. da Caodl:afl.a• das
~ Ullldas ooiBe Deoenvolmnenao e Melo AmblonII.IUiaada 110 Rio de,......... •.•. . . -·· -·· --·· .• • .. . .

459
542

·-··do-dallllllldodanoeiiiÇIID. ..........
Com «4•10110 diKuno do Seuadar .Jaool fogaça
1 do por depaladao fedonil Aparte
10 Sen. .Jaool Fopça. ---····--·· -······---····-·-..-....... .
10 1\ "t-re _ . , Clrlao Maplhlos
""..._....,,...,._açlo!lo de loençio 10 noqueriDIOIIID ..,......,..m1
Cua pelo Slllodor Uun>
Ap K•eçln elo orbp puhl•..... ao _,..
V$, li1lllodas "No 111110 do ................ um pedra'
e "RefereDccD em ' 'IUiaHIDID•...................- ...............
- r i ' Z5!l97- Caomulo elo -'-l!a>IIDmlcal. IGbre o Ofrao •s• D' 004197, que .......,;nha
1011atoç1o da 1\áeibn do MIIIIICI"pio do Slo l'lulo
(SP), para .... JIOIIII emibr Ltlns l'lnanlzlriS do TosoulO do Mwlid'pJo de Slo l'lulo- LPniiSP, ...... IIICIIr·
... datuuodos 10 ..... da Dfoida Mobl&*'"- .....
dW!Ino I • - do 1!197.-. ·--····--··-········-·. ·PR ri' 66197, qne llllllnZI o Mwddpoo de Slo
Paulo a llllilir. medlome oferta pdbbca, Lelros l'iDin·
cmru do Teaouro do Mualelplo de Slo Poulo urn.tSP, doMinados 10 1110 da Dloida Mobdlma.
.......-oe~oml•-6-97.-................ ·-..··---............
Concanla com a UleriiYO da lllllldcn llmlba
da ......... da meleaçlo.
Apor~&. Sen.l!mlha l'cmalldol ........- ...- ........... .
Lameula o caufiiliiiO- palic:iais e.....- 110
.........., bobllacioaal110 Mllllldpio do Slo I'IIIID (SI'). ..
~. ~ llllllifellaçlo--- --·-·
Sabdan2a-le 10 Senador IIII R....... .,-...
Dllldo-o ....., o eflllloo do ao- do l'lealclealll Per·
-llalrique~ ApiiO 10 Seu. lmllaznclo. ..
YOIII;Io da PI!C r/'4/97............

Campal.-··--·-··--····-····---··

Fa--.. . . . .
. _. . . _I

307
393
403
403
403

105

Sem-TomL ... ____ .............................- ...............
eo-6noa • IIUaçJn da FoiiCia Militar e do
OOIIIpOIIIiiliiiiiO do PJ.-: l'enlando llennqae Clr·
dooo. ......... - epiiKlcbos de YiOiencoa. Apor~& ., 5111.
Sebl!llillo JlocliL ..............................___.......... ..
Blinnbo a dedançlo elo MIIIIIIIO da JIISIIÇI, bis
........ do ........ poâçlo do Ocm:mo Pemaodo Hennque Clldooo. a ftlpeiiO do pnljeiO do la que lnllllfeno
JIOIIIIUIIIÇII Comum julpmololol doo cnmos OIIIIIOIIdoo
pelo PM .................................. -· ••-......... -lleftallel., . . . . llabilllldo •ApaDz de Fupmon', pablil:ldo aa l'olla deii.Paalo. ......- .............
Caao:olda 00111 o dllcuroo do s-tor JOI6 Eduardo Dodno iiiiiiiB ........... do .,.;......... do canupçlo 110
PI'. Apone 10 5111. Jall! Edlllldo llaln. .................. ..
~ 011111 o Dep- Almlllo Affoalo
que ................ de ......... da O!miulo de c-IUiÇIIo, JaiiiiÇIIe do a.taçlo da Dllllll1l doo Depdaclos •

635

112

A .........,IUade-.....,1111 SloPoulo..eo-da """' .......... do Seuadar Si111011 ...... ol'lll!laçJn A ...... lO 5111. Simoa. ---

602

661

EDUARDO SVPUCY
SobdlnzHe 10 diS:uno da Senldol1l Monna Sd·
Yll U dendllcios de OIIIIIIPÇio I I I W I I - poria·
1111111111a Apoda. Sen. MlnDo SiJYL •••••• --··••••••••• ••
~ • dec:lançlo do l'laidenllo ...........,
lllllnqae Clldooo, que clusificou de DDda da Opoo•çJn

Parecer onl10 PR ri' 66197 ~ pelo
Comiodo do Auuntoa l!coa&IIIICOI como ooacluolo
de IIII Parecer ri' 255197) que IBIIInZI o Mwddpo
de Silo l'lulo 1 emlllf, medi~Bte oferta pllblic:a, Lelru
FIIIIIICiiru do Teoowo do MDDic:(pio de Slo Paulo -
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531

532
532

635
654

~odl.......,dos-lorLIDIOCampos- u
do Ocm:mo Fedenl A ...... 10

Jllloddades

112

5111. Louro Campoo.,___..........- ........___.............

ELCIO ALVARES
Solidadz&.oe ao Senador Iria ........_ Aparie 10
Slll.lrloltemldo.........................................- ....-

146

147

205
212
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253
263

EMILIA FEIINANDI!S
Defeado. ••IJI"'Ido da YOIII;Io da emenda ......
Jaç11o 116 IIIJIIU"IIÇio elo eaWIIwDi:niD de parbaneniml
""_..,.e - d e YOIOL .................._ ................
l!acmdnhaa YOIII;Io da PEC ri'4H1.-... - ..........
Plncor ri' 261197 - Coaullo do A•m... Soc:illls, D f'l,S tfo 12/95, de OOiDnl da s...-.IJe..
....... da SiiYI, que ....... Ndaçlo do.,_ 59 do Decoe10-Lel ri' 7.&61145, qne dilpCie ...... I'IJeDclas................
Omopdmooia o ........,.. Ldolo Alc:lallinl pelo 1111

............ Apoda 10 5111. LdcJo AldnWL.-...........Eioiçllo do"""' pi.......... da PodoioçJn dai Aloodoçiles do 1o1ua1c1p1oo do Rio a.- do Sul - PA·

MURS. --~-........"--·-........... --·- .......-......... · DIIcu-. doo .,...,.._ .... admimllnlçllel do
l!lllillo do lio Onnde do Sul ..------.................
o....,.;- allenodon.........., da SUw polo
- dilcuno. Apone • 5111. Jlenedilll da SdYL ....- .......
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Dificuldade da Comillllo de Educ:açlio do Senado
Federal de se n::wur. IObn: 111111110 dr!nnnnado pelos
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EPITÁCOCAFED!IRA
Deseja suc:eoso ao Senador lno Jlaondo como
MIID&Iro da JUSbÇL Aporle ID Seu. Jris Rl:zeDde ••••••• ••
I3IM:amulhaDdo a votaç1o da PEC Jt! 4I'T1 (li!
1195, .. Clmam doo Dep!!adoo). que di ..... nxlaçla
ao §50 do 111. 14, ao - 1 do 111. 28, aolaaso D do 111.
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o

o

00

000000 00000 00

DIIICIItllldo o PR Jt!66197 ......

oo

. .0 0 .

..00
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o

232

616

ESPERIDIÁO AMIN
Canr•rlaçi!o< ao Senador lns Jlaondo pelo carIO de MIID&Iro da JUSbça. Aputo ao Sen. 1nB Roaoodo. ..
~oPRJt!66197..

00

•

oo•

oo•

. . . . . . . .0 0 .

2S7
312

ti: nMiwte de DOn& e&lr'll6pu para a~
n. de poq110110 e - porte,- de .....eac.a......, os
objdl-. llldBS pmpoBiaS
Opuuilo l mVOibpÇio de"'..._" de conupçlo
DO PT. AplltO ao Se.a .Joo6 Edtwdo DuJn..
00 o

o

00

.............. o

00000

00000000

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

317

598

FRANCELINO PBIEIRA

o......... do ......... -

Hennque Car-

00000000 . . . . . . . . .

o ....

o

00

00

o

o

o

o

o

00

............ 2SIW1 - Conullllo de CansutuiÇilo.
JUSIIÇa e CICiadarua. lllllue o PLS a! 47/96, de 11110118 do
Senador Odbo:rto MnDda, que llll:n. d!sposmvos da Lc1
Jt! 8.666/!13, dell:nm- OlpiOYaçilo pma doo ecll-

--a

laiS de hcJtaçilo pelos Tnbwws de Coalas. ....................

Nolas sobre a rewuilo dos MlmiiiiOS do Com6n:lo
das Amálcas, em Belo llanzallle (MOI. BObn: a CIIIISIIUÇio da Álea de Livre Com&ao das Am&lc:as. ....... ..
YOIIÇilo da PEC rl'~7........_ .
......... ... 278197 - Conussilo de CaaoaiWÇilo,
Jusliça e Cutactpua aob1e a PEC a! 2096, de autana do
Senador TOI6 Cavllc:anDo e 0111101 - - . . , que 11..,.
a ncmrncJmiA de Yerador para ~ IIIIIIIICJpll
COIIIIIDie 1101 14 • 29 da CaaoaiUIÇio Fedenl •
1111. 41', 5I e 8! do Am das Dispci'IÇI!iel Consbtucloa01s
-·

o

00

o

do

o

o

•-oooooooo

OOMOOo

CaDsresoo N8CIOIIBI pmmll: O

povo brasdouo. ·-·
Deo<espato liCJ •• ardem
fa:auullhalldo a VOI8Çilo da PEC Jt!41'T7. .........
......

. .. . . . . 000 00

o ....

0000 00 . . .

o

ali do Bn.sll • .. • ...... ..... .. • •
DISCIIIindo o PR a! 66197. ..
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000000
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223

98
98
98
98
276

DiiCIIIDinaçlo 11nfb dos plloes membros da
Umlo Europ6a com o cafi! IIOhlvcllnsrlello. .. .......
Apolo ao OoY111110 Fedenl pan. que apdle as
11\*1 empreendidas pela ASSOCJoçio Bn.silara da ID·
ddllna de Caf6 Soldvel- ABICS. . ..... . . . ............
CoapBtula-10 com o Senador Nabor Jllmor com
o ddauso solm: a diJcriJmnaçlo .....,.W. AplltO ao
Seu Nabor Júmor. ..... • .. • • ...............................

bnsileuu.......... ...... ..,_,

Slllemll pomii:OCIÚIO
Comenlmos l repariiiiOIIL pobhc:ada 00 )OIIW

Io

l!ollule do S. PmiD, lllulada "Um c:amolddromo l marFIO do Amazonas". .. .... ......................................
Rolledo BObn:os......,_escindalosDO Pais..
Coofronro"""" o PMDB • o P T o

.....

00 . . . . 00

·-

o

000

·-·

00 00 o

o

-·

00

......

OUILHERMI! PALMEIRA
Dific11LI- do Eslado de Alqou... . ...
1'11....- a! 267/97 - Couossilo de hlaÇI!iel Ex!eDOIOI • Defesa Naoional o PDL ,. 21/97 Cal
336/96, aa Cima& doo Dcpo•adoo), que lpiOYI o lelUO
do IIIXIIdo SOIYIÇOI a&eos. celebJado """" o (lo.
w:mo da Repdbhca FedeniiYI do Brasd e o OoYOIDO da
NoYI Z.IAncho. em BrasOIL 010 11!-6-96 ••
00000 . . . .

91

134

237
285

22S
309

00

OILVAM BORGES
PLS a! 9()'97, que 11.... RCJIIWIO ll:mpOilll para
P""'ll" •lg de poD8I pnYIIIYOI de hbeldacle • .. ........

clade.oo o

doso, ~ao l!ncantro das Amálcas, em Belo
Honzonll: (MO), lllllllif- a pDIIçlo bnsdeua na
cnaçilo da Álea de Livre Colnfn:Jo das Amálc:as -

o

00

Soluçilo pan. o desoqllllfbrio da Balança Comer-

vomaclota e Soaednos da Fazenda
Aluaçlo do Poder Juclu:Wio do Esmdo de RondGma d!anre doo respons4..,. po1oo 11101 de oonupçlo no
OoYOIDO Vlldlr Raupp ....... ..

,.......16nas ........

DOpllYB
o

261

Rabzaçilo de IOIIDIIÚIO pela Connllilo Elpoc!al
do EmhVIdamenlo de Esmdoo e Muruc!p101, com 01 Oo-

.......

o

OILBERTO MIRANDA

• OlllpiOSÚICJI do Esmdo de Randõrua.

000

b n s i l a n . . o o o o o o o 0000000000

VIOlo

uaiiiCXiÇio,""" Aaolsda s-do W

o

o

o

de IDa do Mmui6Jo l'llbiJco BCJbn: 8 pnslo de Wii:aliius

AU;A_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 . . . . . o

OERALilO MBLO
Lembranças das palavns do .,..Depado Cofi!
Filho, ....... de ameaças l democniCJa bn.slkua. ... -·
Eqnssilo de llellbliiOnlos por DIOIO de Clllas ii

ERNANDES AMORIM

-

0000 o

HUOONAI'OLEÃO
O.mpnmeora o Senador lnB Rozalde pela 1110
IIIICOIIdade. Aputo ao Sen.lns Raeude ..............
Louva ducuBo do Plalcleall: Femamlo HOIIJ1'IIIO
Canloso Aparte ao Seu. Oomar Dias .......................

116

236
236
514
520
642
677
677

59

353

2S7

392

HUMBERTO LUCENA
Apoio ao pmnnnn- do Sellador Ney Suos..... sobre o COIIIball: l YIOlbcla DO lln.SII Aputo ao
Sca. Ney SuiSP'"' -· ... ··-- ................................
Elopa o Sellador lnB - . AplltO ao Soo.
422

lno ReaOIIde. ....

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

• .. • .. .. ..

211

2S4

v
I!DcamiDbaDdo a V1IIIIÇio da PI!C ri' 4197............
JIIOPOIIçOel de IIIIOIIIiva das por·
DID IJDIIUIIIIIIIIDIIIIÇID '"11-.1 pmtiiL

...._....que •

-

283

1108

lfastanw:nto doi 1IBbalbos DOIDO
Soaadar pora Ullllllll" o Mim!lfálo da Jlllllça, • - ·
Cnmnng ...

Nada. ..............................- ................- .............
Deocuo 110 IOIDrlllrflaoo lllu!louo. .................
Eaol...., o SeDOIIor llenlllldo CIIDI pdo 1011 d!scano oolxe o .-.IIalhD do jonlalllla IUho Femaades
A....- ao lea 1laoaldo Clbnl.........- .....................

do--tk:mique~.-·······-·-··.

SeD. ................ ·--··-··--··· ·····-···-··-·····-··""""" ••
l!llcamulbaado • V1IIIIÇio • PI!C ri' 4197.. -·- ••••
.......... ri' 'JfJ6I'17 -Com..... de llelaç6es l!ltleriara oolxe o PDL ri' 296196. aa Clmara das Depila·
doo. que
do iiiUSie Comp- ao Aatt·
do llislco de Caopeaoçlo Cloalffic:a, T&:mca e ToaloJ6.
p:a em marma de llllidode
eelebnda.,..
tN o <iowmo da llqllbbal Fedenllva do Bruil o o (lo.
......, da Rl:plbhca da adaa, em Bllllllla. om U-3-!16..

....,..IIWD

183
257

264

om--.-lmllllldoRQSri'I.D98195 ..

"'-oçlo

7

26

15

1112
164

416

JOÃO ROCHA

a-.viDdls ao Seaodor lliDaie1 Macl!ado om
- d o PFL. .. """""""""" ............____............ ·JOBL DE HOU.ANDA
A

N1PJo ..,._,o Men:aluL

...--..--....·-·

472

89
174

426

pelo ......... 'l"dllul!ll FedenL 1101 do .....
-.çlo ri' 1.288-3, do Dillrtlll Fedenl, que ..... de ....
IUI*etaçlci de la em - . em que llo lOJA........,. o

93

142
200

~od!lcanodaScaldoraEadllaPer-

..m-

. . . . . _ d e ..... II!YOI.......
.... Aporlm
Emitia FaiWlllu. .................- -..
Jl!ncomjnb"''io a VOiiiÇIIo da I'I!C rl'4197. ..._..
.......... ,. 27fiNI - Comi- de Cailsl!l!!lçlo.
Jl!lllçae CJdadenl• IObn a PI!C ri' 66195, de _..do
Senador Joolj 1labeiiD Anuda. ......... que diiiDOYa . .
daçlo - incuoo me IV do at. 37 da c.-nu.ç~o FedenL ..... ·------..-· ........--- ...- ....................
...._. ri' 277197 - Comi- de Coal!t!IUIÇio,
Jlllllça e Cldldania, liObJe a PI!C ri' 7196, de autcma
do Senador Waldeck Om6lu e ouliUI Seaadcns, que
aaeoce f 51 ao an. 64 da Consiillliçlo Fedenl, IXIID o
aopulle _., 111. 64, I 5I Terlli!lcio pelo SeDado a
dlocusllo o YDiiÇID doo pniJeiOI que Ü!leiftiam 1111
Je!IÇIIes fedemlvao ...............................___ ,,_....
DI!- ao diiCIIIIO do ......,.. Coulmbo IOIJIO
....... I!CIIuçllea ................. 110 ~do PirA.
A....- ao S.... ('m!jnl!o J-. ...........- ...........- .....

•1ea.

Tesouro...,_.

que_,_

466

.......... ri' 254197 - Comi- de Camlduaçlo.
J.-ça o Cldnm• oolxe o Ollao 'S" ri' 28116 (OIIao
ri' 13114-Mfi, .. orlpm) do Ptaldwle do Sapnmo
Tnbwlal FedenL _.....,., ao Scl!ldo federal •
CilplM dos _ , ~ e do IC&dlo J*ul'a:ido

Pl!CIIdooe e ... ~ NICioa!il ...............- ....
A...-a---1*1-IIOjamaiA ~
de,lilldlda 'I'I:!VIIIzlll!i .... - - Lllte ..............

. . . .

de 1'lll!1ol de ................ do
110
~. IIIIDiizado pela Roooh!ÇIIo ri' 871114. ouboblulda
pela RIIIOI1!Çio ri' 57195, ...-do SeDw!e federal.......
PR ri'lfBII17, que clevl! pora tiS$10,000.000.000 00
(dez bilhllol de dlllmo) o valar. que ............. 1•
e :P,.,daR..,.•'Çiori'57195 do Scl!ldo-..J........... .
.......... ri' 'E1Yn - Camwlo de Caaoalu!çlo,
JaiiiÇII e t'idec!en!a oolxe a P1!C ri' 112195, de llllllna do
Soaadar Adem!r ADdnlde • Sa!holeo Seaadorel
a allaea b do IDalo D do f 31 do 11t. 1~ do
Cooalllulçlo Fedonl. ..........._......... ..... ·-· .........

434

JOSAPHATMAIUNHO

351

.IBI'FERSON IÚES

.......... ri' 737197- Comi- d e - J!a>.
PLS ri'207196, d e . . - d o S&po - . que dl.lplle o .............. par
111010 de clleqae, oa lido """'*'a. de llcllll de ..._,..
aoçlo, de aba. d e - de IIOIYiçol pdbhc:oo ........
ri' 244197 - ()!mi- de Coaolillliçlo,
Jlllliça o etdwlanl• oo1xe o PLS ri' Z4/97, de II!IDiia do
Soaadar Roberto l'lelm, que . . - •
de ....
11111a para C11JDS eaa "CJJ"is•'o ............_ ....................
.......... ri' 258197 - caom.... de Aal!•ntn• &:o~~~~aucao. ....
ri' 84197 ~ ri'
360/97, Da oriFDJ, do ............ Pemaado ~
Canlolo, lOba- que lOja lllllllillda JII1IPOIIa de
...,.,..., _ do ~ de l!mwlo o C""'"oçoo

JONAS PINHEIRO
o decano das 21 01101 do M!miclplo de Alia l'lo(M'I). ............. ___,,_................................
1'leocuplçlo oom o 10111r poudubvo da bom!cba
lllll!!nll ao Bnstl. ....................................................
l'lnlcer ri' :zm/97- Cmduln de Auunllll Soo
...,., oolxe o PLC ri' 42193 (ri' 6.221185, aa ozqem),
qao Ollabelecl: modidu preva!ll- de pnlleÇID ao aabolho das
de - - de oavlços qric:olas

ai.,.._

"""*"*'"'

---o

180

.......... ri' 'JJ'1H7- Comi- de Somços de ....
l'la-l!lllulun, oolxe ODiYSIOI ri' 53196, aD que • opmleDialfnrele billdnca e CII!IIOI6IIica do pr1mpo de Sena

IRJS RI!ZI!NDI!

JADBR BARBAUIO
Caa:orda cam a ....uva do Soudor Nabar 16·
mor oolxe a llpiiDÇio da de ....,. eavolveallo
podami:DIBn:S. Apode ao Soa. Nabar Jlllllor•••••• ·······-·
Dooe.Ja ......., ao SeDOIIor Jno llalllde pela ..,.
Yelllclun 110 C01J0 de MlllisUo da J.-ça. Aporle ao

Necoui- de pnoe!YI!ÇID da ..... doce pora
.......... fUtura ............. miDenl !ad!apendftlt Y!da. .. ·--..................... ·--.. .................

JOÚ AGRIPINO
.......... ri' 287197 - Coiniulo de 1telaçllos Exlo1101'11 e Deleoa NICICII!al, oolxe DiYSIOI ri' 2'1HI, a Je1oo
peilo de caaoulla lleila ao SeDw!e Fedenl pelo Mmi116rio do Tnbolho, par molo do AY!IO ri' IIOA1..0M/M'l11,

204
268

418

419

I

VI
pm), que IIIIDnZII o Pader Execullvo o doar 011<1q11e5
pdbhcus de a61110111DS.IIIP OOIIIIiçlles que meoaona. .

. . . 85! ....,... da Canfereaaa llllemaCionaJ do
Tnlbolbo, alalizar-te de 3 a 19 de ,lllllho de 1!197. om
Oooobnl. D8 Su!ça. -··· .. • ... • ... • • • .. .. • ..
JOÉALVES
Compl- o cbscuno do
IIIICIDio IOIR Zoaa de 1'1•
B RIOIIID de ExJIOIIliÇilo.
Aparte ao Sen. Carlos l'lllmcúlio .......................
Paoa:or"' '1IIJIITI - Cmmulo de "'""'*- SoCiais,
R.S "'89t'93 (r# 1.4971!11, ... onpm), que ......
em IOdo lmlll!no - . 1 , DCC!ficaçio """'P'ds6na pn01
....,. de """""'IÇio llumaDa par pmdulllo de ............
qulmll:as ........... bloklp:oB
-bOPpralar ... _ " _ .............. .
Refmma agdna. Aparte ao Sen Jllho Campop. ...

-o

rosa RlGAÇA.

-Carlos ,...

que--.. .

108

355
398

JOÉBIANCO

Lamoata a ocuueuua de """"""'",.,..,. que oslia donegnndo IIJIIIIFIII do Balado de dm·
dol..._...,.doGovemador,Sr ValchrRaupp ...
"' 2!51197 - Coouulo de Cao&IIIIIIÇID.
Jumça e N!dao'" 101m: o R.S rfl. 1131!16, de outona
do Senador Emaode! Amoruo, que altaa I La rJ!
8 0691!10, clcramloando I busca uoechaJa de maoçB 011
odol- m•nwlo como delapara:ldo. .......... .
ri' 2!53197 - Cmmulo de CoalbiiiiÇio.
Jusaça e Cclwl1m1 lllbre o R.S ri' 2061!16, de ....,.
do Sei.- Jooli 56Jpo ~.que......,... podo
paro dmc:o ao 1rt. 37 da Lea ri' 8.0781!10 - Olcii&O de
l'nlleçllo. DefeBa do<)"'"""""'"" .............................
............... .,. ~. soliataodo lllformaçlo.
Elelmbds por111010 do Sr. MmlllrD de MIOU e e-p,
IICIIft mcunoB pn:VIIIOI para IP'"'IÇ"' pelo Elelmbds
IIOBCeolrma E161ncude RooclômaS.A.-CERON.......
.,. 2f>SI97 - Cmmulo de CoolbiiUÇio,
Jusaça e Qdadaola, lllbre o PLS ri' 2!551!15. de 11110na
do Sooador Soboltilo Rocba, que a11aa o 01t. I 216 do UI
ri' 5.86!lf73 - C6di&O de l'nloollo Ovil-. bem como IIICI!O
IV do III. Pe o-'do on. 22 do La ri'6.83CJIIO. ........ .
- - • Cenlnl de MM!C!DIOIIIDS CEME- e l Foodaçlo da Sadde. ........................... ..
R.S ... 961!17. que a1taa. Lei ... 9.126195 .... ..

40

136

140

J0St EDUARDO VIEIRA
- . , . 272197 - Omnulo de AsluniDS &olll'lmlcus. IOIR o PLC rtl 17197 (DI 1.4351!16, oa arl·

73

MOYimoaiD por pane da Opaooçio em desfazer a
YOIIIÇio de emeoclo l reeleiçlo. deoido a demlocias da

_de_por..,..._.fedam .....
Paoa:or .,. 246197 - Cmo•ulo de OlnsiiiiiiÇio•
Jlllbça e Odwt""'" 1C1b1e o PLS ri' 1411!15. de IIIIDna do
Seoador Odao:ir Soan:s. que defioe como cnme COOinl o
hvn: am:lc:lo do Pader Legislaliw Fedaal ofellsa l m·
lqlnCiade c:orporol ou • - d e membrO! desse Poder
ri' 247197 - Cmmulo de CoalbiiUÇio.
Jusaça e Cidadarua, oolm: o R.S ri' 1561!15, de IUIDnl
do Sei.- Jdho Campo., que de6oe o 1:11me de capar a
....... ,.....,_ c:oqxnl. 011 • solide de algufm. par
111010 de n:c:lpoenle de ps hquefeiiO de pelnlleo, defCI·

12!5

1110!0 ou -...quahfieado

127

102

.. .. . . . . .. . ..
l'lrecer onl ao PLC ri' 20197 (ri' 2 3521!16, oa on·
pm), que chsp!le IOIR 1 eleoçllo para PnofooiD, VocePlefeooo e Vucadcxcs doo lllllllicfpJOB
IIII!
_..,de 1996 ............... ... ..... .. • .. ...... .. • ·- ••
ri' 262197 - Cmmulo de OlllsbiiiiÇio,
J.-çae Cl-i· IOIR o R.S ri' 121!15, de_,. da
s..-.. Baoechoa da Silva, que o11eoa a oeclaçlo do 1111.
59 do Decido-Lei ri' 7.661145, que dosp6e- falei>.

198

CIU. ..............................

332

IIOVOP-

•••••••• ••• • ••••• • •• •

....

••

rosa IGNÁCO I'ERREIRA
171

Eooal""" o Seoador lna Ramde como l'ullao MI·
mSbO da Jlllbça. ...... ............ .... .. ...... .....

349
487
580

• ....

2S6

Ji«amooJuonclo o VOiaÇio da PI!C ri' 4197...........

268

JOÉROBERTO ARRUDA
O Coopaoo NIICIOII81 _ , . d e de5llaa pn
lveriguaçlo e JIIIIIIÇio de pllll-..es eovolvulos em

- d e - ....................._ ...................... .
~ • ClliiiiODidade do pmcesao claoocdacu
Aparte l Seo. MariDa Sdva. ... ..- .. .... • • .. • ....... .
Parabeoozao-., do Sooadorlns
de Vooeaclou )):pilado Aparte ao Sen.lns Rac:nde • •
CUmpn- ao Senador Ooomel M Aparle ao Sen OlomeiMII:bado. ................... ·-·- •
Dllcuoda do - - do Soooalb' Aclamr
oo 910 ClllllliiOe ao doscuno do lfdor elos Suo-Teroa.Joilo Fecho Slüle. Apille ao Soo. Adumr Andoade. •

-des-

JOSé EDUARDO DtmlA
Swp:eende se com o lllo-complreamemo do Uder do Governo pora aoliatar tnnscnç1o oos Alllos da
C.SO do ecbtonal do Correio Brulllease ............... ..
Comwuc:a o eoiJqpl de n>qiiCIIIIIOIIIO pelos lfderes
dos blocos de opollçlo III Clman dos Depurados, para
ooapeoallo da lnlmiii!Çio da PEC ri' II!IS. .. .. ....... .... ..
-ohaodo a VOiaÇio da I'I!C o!4197 ...........
DIICIIIOido o PR ri' 661!17 ...............................
DI""""' IOIR llllll!na publicada oo JOI'IIOI u
Tudo CIID jomal 0 l!olado de S. l'loalo, CUOI O lalla da
dcucinc:ul da IOCISI!octa de c:onupçilo IID Pf . .... .. .•

ri' 24IW7 - Comiulo de CoalbiiUÇio.
Jlllllça e Cc!wl•ll'l ICibJe o R.S ri' 1571!16, de aocona
do Senador l!dwfto Suphcy, que- o CCIIIIIlllaÇio par
eoleB pdbbcus doo .mços que nmnooa. ·-· ........... .

216
2!58
280
312

53
S4

2!56

384
452

JOSé SERRA
- . VOiaÇio da PI!C rl'4197....... ..

Dloc:udoclo o PR ri' 66197 • ... ...................... ..
Aa cbfic:ulclades de VOiaÇio das- CUOIIIIII-

C>OIIIIS e ollllpOIIIocia de "'" ....,mriclade

. .. ..

WOCAMPOS
PLS ri' 91197, que llllaa o 10C110 V do 01t. (1. da
Lea ri' 7.713118, arb•odo o iaeoçlo -·~ ls melem-

21S
310
607

vn
IIIÇIIa par c!rspedllta ............ de de lbo. .................................................._ .............................

DIICUiilldo ai'I!C rf.4/97.......- ...........................

eo-mo. • -'"&= pubbcllda 110 jclnlal o

184
270

&IMo .. S. ..................,. laddllna dllltáorma

APm"............__._,__, __, __,_,,___ ........ - ...

VOIIÇio dllemoada da llll:laçlo. /t.plrle ., Sen.
llamez Tebot. ....................................--..-·.................
RopaiWaem do jamaJ o Glolle, quollllm por1l o
....,decaalniÇIIodoWultm.V. ,_.......................... .

n. ........................................- ...................................
Dlocubodo o PR rf.67197................ ,,_ ........
Complema!IJJ o dua!llo do Seolllar Edulnlo Su-

3'17

plicy IObre o f
,....,. AjwJe ao Soo. Edulnlo Suplicy __, ............._, __, __ ·--..............- .............. ·-

400

lallclanodade ao llcDador l'ediO Sunao que_,
JJOIIJau o l'lw!del!llo Pemaodo llemique Canlooo "'"'' ;r deoelta-....................................................
~do Governo Fedoll!l em

486

JClNIA MARISE

111-"""'

ODI fabdoo

Solldll• Gowml blll:nçlo doa por1l o
Jloapllll das Clllicos ... Um........... Fedem~ de Mlllas
Genls. pora que paua dar cmamddade., - . d i - .
• -loçJo, .........- ......................................... ,_....__
~o..,_
polo ....
- · Apone .. Sen.
l!noannnba,m l W11Ç11o a PEC rf.4197............ ..
......... ,. 2'llll'17 - Camllllo de Canii!!Uiçlo,
JUII!Ça e C!c!wtoma 1Gbno o PLC rf.l90193 ~ 2.116192.
IIII oriFmJ, que d!lpl!e IGbno liamol:iJnenlo pa!uiJo de
JeSioao a10I!!pOIIDoo de I!ISCimeluo ..........................
Com ••1«> l Jll"""'!p'!Çio do Senldor LIII:Jo Al-

ln•-

IDa.....,..., ............ ·--""".

clmara com 01 piUCtaiUI em ctrm!!dn - Cc.man=uo
N - . /t.plrle., Soo. L1lc:io AlciJan. ................. •
Paoiçlo • JlllliiDPÇID da ~ do
de"''ll!iiJ'!!JÇIO Fill:al- fEl'. - -....- .............

SalldlaaW!Çio--dD.....,,........_
dod!scunooabnoA!IIdode .......
l'llad-PBP....
linçlo

piiiliMIIc:au.lo D . . . . IOC!i!JL ..... - - - '"""
SaUdlnzHe ao dllalno do Se!llldar B CIInl IObre desipaidldel ............ Apone ao Soo.
llaunlo Cabllli --........................................................
~'

%'/'
358

o--

Jl""'"!'"i·-•

Camoala a -fesaJçlleo doa ' I ; I • w dll
TV SeDado................. ,_................_,_, .....................

deiYiol de -

a

373
373

jRJbbcada

!l!iiiiiCijiiiS. em

~7

593
637
658
658

-jonoail-

SSo Pl!llo, em lmçlo

rancticJIIOI do PI'......._, __,..,................._ .., ......
DnaJo l - d e bllnuo elellm!il. ...... •.............
Eoclarec:IDIOIIIOI ladoçlo de padl&s

673

*"""' . . .

673
673

LEOMAR QUINTANIUIA
llesiplldadeo JejpCI!ii!is 110 Bnosll • • .................
Comemoll!çlo pelo a n i - ... ~de Pai-

65

-

367

(TO) 111111 OOIIIJJ'buiçlo ....

o...,•. """ ...........,_

449

MolaHe-CIIIIIIwui"dmaçlodaiJIIOVIIçlo de clalo Jllll.ieloo pelo Mmulm da IDdillaio, do Cos
- . . . . . Timi!ID, .......... Dameileo, de ..........
pano o~ de 1'aconilo&. ...- ..................... """" ·--

LEVYDWI

Iria..,

~ eom a - do Seaador
IOIIde 11111111 Mlnisao da Juii!ÇL /t.plrle ao Soo. IIII ..,

........,_......,.,da-·...___................_.. .................... _._,_,,_
...
,_

.,,_,

Bllldo
do Tocanlms. ...................... --· ........- ............_, __,

ce mciso., an. PdaLel ri' 7.713188, quo alllora a JoFII-

II!ÇIIo do lmpooJD de ......................._, ___,,,_,_,_,
ltrqaorimno ri' 347197, ~ laliJrmaçlo
do Mlnisao dai Cw1• L !JÇGel, Sr. S&Jio . _ , V melaM- pora .......,._ IGbno a cJeodnon,...
- - _._uimpnmllloabnoanl....,.lde
de CO!Dpll! de_,. em ra-da~otaG~o
clai'I!C que .... IGbno aiWIIiçlo de.,...,_ de corP do Pader Elrecull,... ...........- ...............................
Swpa 1 1e com o IIID-colllpaleclaiCIIIIO do
Mmuao S6qio M- 1J0111!10 a Camiallo da Clmora
doa DepoJIIdos poraOIClanoceri!USJIOi!u ....
01 compra de _,. de deplllldoll'edell!is pora a ....lmçlo p!eiiCiencJaL ..........._ .._ ........................... ,_.... Cangnlula-10 Clllll D dJicuno do Seolllar Geraldo Melo. /t.plrle .. Soo. Gaaldo Melo. ......--...............
CAM" •• lui IGble *lca • delaaclw:la. .................
l!noannMOJMio 1 WIIÇIIo dai'I!Crf.4/97....... , ...
,_..,.., o Seoodor ~ AadnJde polo
""J'JI!o doa ...,.,..,.. dos Sem-Tern. AJ!IIIII• Soa Adomlr- -·--- .................._
~- .. -lllu!leinll /t.plrle
10 Seo.l!d!lao Lablo. ....- ..............,____, __,,_,,_,_

Coma!drios.-

201

1.\UROCAMPOS
......... ,. 2391!17 - Comlulo de AlluaJos Eco.
- . . . , em deculo lln!JuJIII.., IGbno o PLS ri'
237196, dellllllria do..,_ Jdlio Campos, que .......

am-

Canlroposiçlo de idãal D l'lwldenle Fer.,.., Heonque Canlooo. /t.plrle .. Soo. Lddo Ak:IJD.

32

2S7
328

LÚCIOALCÀNTARA
Pleleaça do MiDIIIIo dai Mlllas e l!ooqpa. 1111IIIUIICio Bdto. DO c.d.,.. lwn;•rneMc de atai1 p.n.

..... de IDiedlpçlo NadesNanble. ,,___,_,_,__

36

Oraveoo ~ do 1d&icD acldeiJie l6p:o IDI Oollala (00) pela -.bJaçlo CD!D Qoio.
137.......................... :............................._. .._.... , ..,_
Apelo • Jlllll o ......... d o a - ....
ollis. rmembnll!do o que .,. o
com o fDdoo p111X6

*"

em Bllllfüa .................................................................
~

37

1110
109

26!5
4S3

m
457

326

~

Cmnlllo de Cooodniiçllo.
JI!S11Ça e Ckl- laiNe II'I!C ri' 19196, de 1111111!1 do
Senador Waldeclo: Omells e ouaao Seobola Seoaolales,
que dlsplle ......, 01 l!oacfrcioo lllaus aelta..- ao
ICMS ........._ .............- ......._ ..,_,.......--...- ............
~ ............ da Neioiçlo Jlllll PnliiiDs,
ClowmadoJa " Pac:oldwlo; da Rep!hi.... pelo Selado

,. %74197

Paderal. ········-:--·--···--·-·-············---··............_.

~.., ............. do Seoador
Aaraoao Cadao v--. CDJD allllde eo 1llllliL Apiidl>
., Sen, A!iiDDio Cllloo ValadaJa. ................- .............
Crioe dacuiaa aJaodaeln. ........- ..........._ ..__,

OmaawoçJo ao DladoTtaiJalhO!IcrltmaL ......

370

48!5
540

I

vm
p._. ri! 'N31'17- Conusslo de Assuntos Ba>M..._ ri' 116191, do Plcsodtule
Heanquc Canlooo, .,ronzaç~o do
Seaodo l'edenl. para opençlo de ...
lemO com pnm1a1 da Jlcpdhl""' l'edenlbva do lkud,
no valor~ oqwvalmre a R$6 020.000.1100,00 (1011 bllblles e Yillle mdblles de 10011)......, o Gowmo do Eliado do Cead e Tbe Oveneas Ecaaomk: Coopeamw
Fund - OECP. (tnd.). clesnnacta 10 fineMamenro parcllll do I'IDjetD de liDelp &lbca do Celri. -- ••..•.... ··-·
PR ri! 7'1H7, que IIUIIInZa o Bolado do Cead a
nllaucos, oobno a

576

coallllar "'"'n'Çio de CI6Jiro exlemO, C0111 pnmlal da

Umlo, jalllo ao Tbe Oveneas Economic CoopealbOII

Fulld - FEa' - OECF, no valor equivalenle a
R$6.020 000.000,00, """""""ao liDaDclamonlo pamal
do I'IDjeto de Eoelpa E4bc:a do Estado do Carl. ...•..
Sobata eadaRlCIIDIIIIOS .....,.. do cbscwlo do
Seaador Ney Manahlo Aparte ao Sen. Ney Suaasuna.
- - . . , .. espoculaç6es polfticas oolxe rumos
que o PnlSiclenle Fcmaado Hennque Cardoso pma>dena 1mpor ao seu (ioveruo .....................
EqJenho do l'lcaolcode Fernando Heanquc CaldolO IBaprovaçlio das ld"onnos no
NaaoaaJ. •••••
Moolra-se OODIODie com a DOifcla publacada no
JOI"IIOI do BnoiJ oobno o coq.-1 de ...-os que ....
10m a evoluçlo da AJDS ••
• ••••••.••••

c:aas.-o

578
583

585

S8S
616

LÚDIOCOELIIO
p._. ri! 2SII97 - Coaulllo Duaon, que opmICIIIIIOdaçiD final do PR rl'66197, que 11111DnZ11 o MUDI·
dpo de Slo Paulo a 1111111r ........., ofena pdbbc:a. Letns FiDancelns do Tolowo do MUIIICipo de Slo PElo
- U'IMSP, cleobawtas ao guo da dlwla moblilkla,
venrlvol em 1-6-97 ••

MARLUCE PINTO
l'lnbemzao Ser-*lniR<zeadepeloseulnbalbo. Aparte ao Sea.lns Rr:zoade. • ··-·. •• ••••••• ··-··
314

MARfNASD.VA

Dlsaxda da - · · do Seaador JOIO! ~
Amlda de comparar os pmblemas doo J0110S de ~
.. de conupçlo pubb.- aa Falbll de
s.Pmdo oobno n:eleaçlo que mclw podamoallaa. ··--···-·
CcnJsn1u1He com o dlsc:ullo do Seaador Eduardo Suphey oobno aleolelçiD pesiC!encial. Apadll ao Seu
Eduardo Supbcy ···-··· • ··-· •••••••• ···-··· • ········-·· •••••
ConleDimoa ao ducuno do Senador JOIO! Fogaça.
soble a venda de YOIOI por deputadoo fedelail Aparte
ao Sen. JOIO! Fogaça. -· ..• ··-· ..... . -············· ... _ ..••.•.
Complementa o chscuno do Sonador Louro Campos lllllmll!bca. Aparte ao Seu Lauro Campos • • • •
Complemellla o chscuno da Seaadora Eauha Feraandes IIObre a suspeDSio da emenda da n:eleiçio. Aparlel Seu. Eauha Femoacles • •• •••• ··-· .......................
Pooaciollamenlo com mlaçlo l qucs11o da . - . .
çllo da CPl paralnvesopr o ep1s6cbo da veada de YOIOI
Cllvolvaxlo parlamenta!cs ·-··· •••• • •••••••••••••••• -····· •••
VOiaÇio da PEC ri!4197. ·- ......
Esc:hDocuDeDID .. piiiiiUIICIIIII do Seoador
Lauro Campos Aparte .. Sen. Lauro Campos ·-·-···· ••
Opmlolllllml an>duçlode........,_doo pe-

-a

-

-

DI

Cimara doo Deputados. Apadll ao

Sen. Nabor Jdmor. ·-·-· • • ••

-·· •• •••••••••••• •

Complemellla dlsc:ullo do Senador Bernardo Cabnl DO que """""""' ao perfil dos polftlcos Aparle .,
Seu Benuado Calmol • ••• • •• ·-· ......-··-· ·- •• ••• •• •••
NIOIIOCiaçi!es """" o IIIDVIIIIOIIIO Gnto da Tena
Brasd e o Baaa. ...-·-····-· ... --· ............ ·-··· -····· ··-SohcJtaçlo da aberllua do pnxaao de casllllçlo
do llllllllalo do Oowmador do As:re OdeJr Cameh e do
seu Seaodno l!lladuai da Sal1de, pelo Procundor-Oeral
da Repdblica. Dr Gonldo. ....- .......·-··· ...
Ilelwpoçllo das palavras profllldas pelo Lfder
doo Sem-Terra, Joio l'alro S~e. ·-·- . -·· ...
Deadnaas Ollvolvaxlo o Estado do Aae, aeado
IIIYCSIIpdu pela CPI ••••• --·····-·····-·-· ·- •• ••••••••
CompiCIIIOIIII o cbSCIIISO do Seaador Nabor Jáaior oobno clioauDIIIIIÇio IIIICIODal Aparte ao Seoador
Nabor Jdmor. •••••••••• ••• • •• ••• • •• ••
•...............
Descaso do Governo Fedoral com O CltndiVISDIO
na "''Pio None .• .• . . ....... ....• .. ..
. . . . ..•..•.
c:om...dnos liiiWIÇio do """""" - - o
brulleuo Aparte., Seu. Grlvarn BO!JCS. •••••••••••••••••
Parecer ri' 288197 - CoiiiiSSIIo de AsluiiiOI SoCUIIS, ooiJno a cnaçlo de Álea de l'1oeçlo Amlnental APA. no Dlstnto do Joaqwm Esfcbo, Mumcipo de
Campmas (SP) --··· •..... ···-· .. . •. ..•• ····-·· ·•·•··
Fala de prOJOIO oobno o problema de llilico de
""""""' • ••• • ----·· ••••••••• ·-· ••••••• -·······-········-··
Defesa ao PI" Aparte ao Sea. GriVIDDikll]les. ·MolinHe - v o l l iam(açllo da CPI pararnvesopr clom!ncw do Pr -··· ..... ·-··· -·· .. . ... . -

S4
62
106

III
206
213
279
460

-

MAURO MIRANDA
Boas VIDdas MI Seu. OIOruel M - Apanro ao
Seu. OIOmel Macllado. ··········--···· •• -·· •• ·······-········-CorJcnlulaçi!es ao aovo Muuslro da Jlllllça. lnl

........ ···-·· ···-··· ..... ···-···--···· -··- ..... .

474

474
474
474
513

SIS
523

553

582
678
680

255

384
411

NABOR JÚNIOR

Sucesaiode...,..,...,. e~as D O - do
Acre,IIUIIZt!vas de mveslipç61:& ·······-·· •••••••• ••• • Apelo ao Governo Fedoral para que alo prejudique o Estado do Acre com o """" de RlCIII10I mcbope~~dVII& ao Estado. ·--·· -·· •• -··· ••• -··-·· ••••••••••• -·
Panoberuza o Soaador Joaas PiDbeuo quaniO ao
drscuno soble o problema da bomldla IUICIODIII Apadll
., S... Jooas PiDbeuo ····-··· •• ••• • •••• •••• • •• •
Defende a piiii1ÇID, ap65 fato compnl'lado, parlamel1l8res envolVIdos aa Wllda de YOIOI ........, a
flii10IIIIa da ...lelçiiD. • ··---··· ·-···· •• -··· ••••• ····-········
Parecer ~ 2641117 - Coaulllo de ......11101 Socrars, ao PLS ri! 129195, de outona da Seaadora Benecbta
da SOva. que . . . , - . . o prococbmento de lilulaçllo
de prDpiOdade IIIIIJbrhjna aos"""-'" elas oomu. . - . doo quilnmboo, aa forma do an. 68, do AIO das

Dlspo11915es Con"""non•i• Traasit&las ···-···········...··

462

469

Opulllo llpiiMIÇio da - d a n:elerçio pela
C.... Aparte ao S011 L6cro A I - .•. ....

174
182
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ROBERTO REQUlÃO

do porte ............. de ......... daquele .......

. "Pi ;.;.·:,im~q,;;·~ ~ -~ "&;"R;"o;;;;;;i;,

568

a.....--

de Sul
_,çiD d e - - " " " ' a p...,. da Ullllo. juDio ao BIIICO lulaw.cauo do Deson>01"""'*' ao de USSISO.OOO.OOO.OO. om
31-1-97,-nwJosau !!um"""""" do porte de pmsnma
domdovllsdaqudeeolado. ............................................
n......... o
61N1 ( a p t - pela Comi&• de Allumos Fimnftrmms oomo ,....".,de saa ~
- , . 256'97). .................~de CJ!IIDÇIIo de
cmliiD - . com pl8lllia da RqJolbbca Fedor.oliva de
Bllllll,m-- de US$125.000.000.00.- o E111K1o
de Rio Gnmdo de Sul e o HIIICO . _ . pn RI>COIIIIrUÇIIo e DeoeardVIIIIIIIIO- BIRD.- a-...
..... OIOC1IÇio del'lojpamade Rebmade &lado. .... .
Conpalula-ae com o discwlo de Senador .1011!
Eduanlo Dutn, aoiBe a ""'ldncu. do conupçllo DO PT.
Aparte ao Sc:n 1051! EduaRio lluba. ............ •••••• •••...
Do!laluodo o ... 2EIN1 - Conulllo de
Re~ Exrenores e Defesa NICICIIIII. n:fen:IJbo 10 DI.....,.,.,. 22197, ravonve1 • parlll:lpaçlo.., Sc:node Fcdonl em uma delegaçlo bns.oleua l UI Reumilo da
Conf.....,ala~m~~~:~onal do Tnbalho, a n:ahzar-oe em
<Jeneln- Suíça. DO pedodo de 3 O 19-6-97 •••• • •• • •
Su&oodo a o - Femolxlo Heanquo Cardeoo
nofen:ado da leelaçilo. •••••••• ···-· ·-···
l'niJOIOde lldeaçlo. IUJOIIIo ... ma-lo ..... .

am.

I'R.,.

-o

593

S97

a......,

Lou-.

,_ 2601!15, do outona de Seaador llamou 'l'uma, CJII" d4 IIOYIICdaçlio _,. OIIS. 163,
16S e 167 de Dec:nbl.ea ,_ 2.848140- CC5c1JJo PmaJ .• .•
Pareces ri- 252N1 - Conussilo de ConsaDIIçilo
Justiça e Odwlanm IObno o PLS ,_ 13s.cJ6. de ,_,~
da Scaadooa Beoedlla da Silva, que allaa a n:daçlo do
111. 224 dellec.-LeJ a• 2.848/40 (C6dJso Ft:nal)
•
Pareces ,_ 'UJ3I97 - Cormssilo do CollsuiiDÇilo,
Jlllllça e OcJacJamo o PLS ... 4!1196, de IIIIDna do
Stmadar Ney S......... que toma uxbspoai'VOII OS bens
dos devedoteS e do seus ...........-lepis, das IDstiDIIçilel finlnceuas IICib "''PIDC de intel oCDçilo, liquidltçilo alnQudidal .., -lllaçilo especial .......,.ma.
OU eawlwlos em JIIOC"SSS de lUdo ... IDCOIJMaçlo
mobwdapormsol.encia. ........... -·· ••••••
Sobdanza-se l Seaadol:s Manna Silva IIObnl sua
postura i!tu:a miiCIOIIIda lo deminclas ao PT Apode l
Sen Manaa Sdva.

.. ..

. . .

. ..

1505

6SO

RequcniiiiiiiO ... 346197 - Sahalando mfcsm&.
çilo ao Sr MlniSbO da A&ncullura e de ~11101110.
Artindo Porto. a qua11111 pap pela bospodacem
dos ......... de semlnllrio ponl ........lei pelo CCRI>éDIO c:elelxado pela SecraEia Elladual de Agncullura e
Abasteamomo ICIIizldo em Boa Vllta (RR) •• •••••••
p11e ...,., os c:nmos .....,...,., 1101 do 1111. sa.
ilml XLII, da C,..,.,açilo Fedenl . ••. .•. .••.. .••.•

172

172
251
372

cu..........,.,PLS ,.92N1.

..•...........•...

IIWias. •• ••••• -· •••• ····--· • • • •

• ••

• • ••

388

Pareces ri' 249197 - CUDDssilo de Conlbbllçlo,
Jusbça e Odadan" IObno o PLS ,.,. 2611195, de mrona
de Senador ElllaDdos Amonm. que displle sobn: a ...,_
silo e a nubdade de JIIIICOIIO e cnme de teSpoasalnhdadc. 1101 ...... que IIIOIICioaa. ••• ••• •••• • ••• • ••••••
Pareces ,. 'r/3N1 - CUDDssilo de Relaçiles ExJe.
nan:s e Defesa NICIODal, o PLC Jil 17N7 (DI
1.43SI!I6. aa OIIJCIII). ...., auiiJIIZa o Poder l!la:uDvo a
door aiDqiiCI pdbhms de ohmeDIOI, ... ccmd•çilel que
tnennoaa.. .......... .. . .. ...... ... ... ................................
AJMO l pmposcs da emeDda l Caalllbllçilo que
-..a niCIIIIOI pon o SUS. Aparte ao Seo. ADIDIIio

399

233

ROBERTO FREIRE
Qm..., am •ausfaçlo o lfmano de..,..., pn

-

••

634

IBS
221

,. 283197 - Cmmssilo de Semços de ....
• de l'leDmo, . . . em 1w110 suplemoalar ao PLS ri- 34MII. de IUIDria de
Stmadar NoiJoll Comeuo. que d4 DDVa n:daçlo ao an. 9'
do Deaero-Lel ,_ 3166, que dlsapliDa asldaçl!es JW{ch·
...... pessoal .... , . . . o de lll:iVHiades por·

381

deiiOJIIIIWIIO lbsse ..-

35

-

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

..... J1I1IPDIIa .... -

680

fiii.EIIrulura, -

PLS ri- 93N1, que llllllbll poocedu""nro liscd de
IIICCIIbVO . . Pmgnllla NICIOIIal de Reforma A&J*!a. ..

RBNAN CALIIBIROS
A-.e para o desaS1Ie oool6pco aa Lap
Mlllldad, em Macei6 (AL~ ••••••
•• •................

337

Panbemzao Seoador lniRI:rmde pelo seu lnl&lho. Apode., Seu. lnsRezoadc •.••••••••.•••••..•...••.•

ROMEUTUMA

VOIIÇio da emeoda da reelelçilo. ••••• ••••••••
Sohdanza.se ao chscuno de Senador Oaaldo
Melo - a falta de segurança pdbhc:a DOc:Jonal. Aparte
ao Sc:n ...,_Melo. ..•......•...•..•...................

138

PLS Jil 92N1, .... ......,.. 11aD 10 111. 1• da
Lei ,.,. 8.072190, ......... pela ........ 8.93CW4. que ......

374

doPMDB

129

ROMEROnJCÁ
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Ata da 8!! Sessão Deliberativa Extraordinária
em 1O de julho de 1997
~ Sessão Legislativa Extraordinária da 5()l!o Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo e Waldeck Omelas
ÀS 09 HORAS, ACHAM-sE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares - Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison lobão Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - E mi lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
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PARECERES N~"' 367 E 368, DE 1997

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o compa,fecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo númeró regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Waldeck Omelas, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

PARECERES
Sobre o Projeto de lei da Câmara n 2
16, de 1997 (n2 1.936, de 1996, na Casa de
origem), que MDefine mecanismos para a
implementação do Estatuto dos Refugi;,•dos de 1951, e detennina outras provi·
dênciasM.
PARECER N2 367, DE 1997
Da Comissão de Constituição,
Justiça e C\idadania
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Por mei(J do Expediente PS-GSE/058/97, de 31
de março Cle 1997 (fls. 1), a Primeira Secretaria da
Câmara dos Deputados faz chegar ao Senado Federal o Projeto de lei n9 1.936, de 1996, oriundo do
Poder Executivo, que 'Define mecanismos para a
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951,
e determina outras providências•, de acordo com o
caput do art. 65 da Constituição Federal.
2. Quando da sua tramitação pela Câmara dos
Deputados (fls. 3 e 4, verso), a matéria foi discutida
em tumc único, com pareceres da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pela aprovação, com emendas, o mesmo ocorrendo com a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Em
ambas as Comissões as emendas foram aprovadas,
assim como aprovado foi o projeto, ressalvado o
destaque. Votado, ainda, o § 22 do art. 79 do projeto,
objeto de DVS do Deputado Neiva Moreira, o texto .
foi mantido e a redação final aprovada. Chega, então, a matéria ao Senado Federal, para exame e oferecimento de pareco;r.
3. Os mecanismos definidos para a implementação do Estatuto dos Refugiados, de 1951, ora sob
exame, objetivam alcançar uma variedade de situações práticas que compõem o dia-a-dia de uma ma-
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téria reconhecidamente complexa, com seus principais desbordamentos nos .campos jurídico, económico e sociológico. O projeto, oriundo do Poder Executivo, inicia por conceituar a condição de refugiado
(art. 1°), a qual, obviamente, é extensiva aos demais
membros do grupo familiar que dele depend~rem
economicamente, desde que se encontrem em território nacional (art. 22}. As situações de não-outorga
do benefício estão elencadas {art. 32 ), alcançando
as seguintes hipóteses consentâneas com o bom
senso: proteção ou assistência já desfrutada, residência no território nacional e condição de nacional
brasileiro, cometimento de crimes considerados
odiosos -contra a paz, de guerra ou contra a huma- .
nidade - e culpa "por atos contrários aos fins e princípios das Nações unidas•. A condição jurídica de
refugiado (arts. 42 a 6") sujeita-lo-á, é óbvio, ao preceituado no presente diploma legal, sem prejuízo da
aplicação t:Je atos internacionais aprovados e subscritados pelo Brasil. Ultimado todo o processo de reconhecimento da condição jurídica de refugiado, o
beneficiário receberá a sua "cédula de ·identidade"
comprobatória de sua condição jurídica, carteira de
trabalho e documento de viagem. O ingresso no território nacional e o pe{jido de refúgio (arts. ·7" ao 10)
serão processados em ordem seqüencial, desde a
recepção por qualquer autoridade imigratória de
fronteira, para as informações de praxe, passando
pela denegação do benefício por razões de segurança nacional, tomada de declarações do interessado
e comunicação obrigatória da decisão à Polícia Fe~
dera!, 'que as transmitirá ao órgão onde tramitar o procedimento administrativo ou criminal". A criação do Comitê Nacional para os Refugiados- CONARE (art. 11 ),
no âmbito do Ministério da Justiça, tem por objetivo
aglutinar, num só órgão, com status mais elevado,
todo o processamento burocrático que a matéria exige,
desde a análise do pedido de refúgio (art. 12}, passando pela requisição de diligências (art. 23), proferimentd
de decisão (art. 26}, direito de recurso em caso de decisão negativa, garantida a permanência em territórip nacional durante a sua avaliação (art. 30).
4. No que concerne aos "Efeitos do Estatuto
dos Refugiados sobre· a Extradição e a Expulsão"
(art. 33 a 37), o ato internacional reconhece o estancamento de qualquer pedido de extradição, desde
que fundamentada a concessão do refúgio, nos âmbitos administrativo e judicial. A impossibilidade de
expulsão do território nacional do refugiado regularmente registrado está patenteada (art. 36), só admitida exceção por razões 'de segurança nacional ou
de ordem pública.' Todavia, caso ela ocorra, o refu-
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giado estará seguro de que não irá para o país onde
possa correr risco__de vida_ou de integridade física,
ou ainda de sua próprip liberdade (art. _37). As várias
hipÓteses déce5sa~o da condição de refugiado estão listadas (art 38} e :alcançam situações perfeitamente previsíveis, táis como: recuperação voi·mtária
da nacionalidade perdida OIJ aquisição de nova, retomo voluntário ao país que abandonou, retomo à
proteção do país de que é nacional'; por cessarem
as circunstâncias que conduziam à condição de refugiado e, finai:'T!ente, em sendo apátrida, 'voltar ao
país no qual tinha sua residência habitual, uma vez
cessadas as circunstâncias que o levaram à condição de refugiado". As condições para a perda do
"status' de refugiado (art. 39) compreendem: a renúncia, a "falsidade dos fundamentos invocados
para o reconhecimento dá condição de refugiado", o
"exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública' e a 'saída do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro.' E finaliza ainda o art. 39, no seu parágrafo único, a respeito da perda da condição de refugiado por
força de renúncia ou de saída do território nacional
sem a autorização prévia do governo brasileiro:
'Art. 39. Os refugiados que perderem
essa condição com fundamento nos incisos I
e IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de estrangeiros no
território nacional, e os que a perderem com
fundamentos nos incisos 11 e III estarão sujeitos às medidas compulsórias previstas na
Lei n2 6.815, de 19 de agosto de 1980.
5. Em seqüência aos enunciados no texto do
referido projeto de lei, temos (art. 40) o grau de competência do Conare para decisão em primeira instância, dos casos de cessação ou perda da condição de
refugiado, com o conseqüente recurso ao Ministro
de Estado da JustiÇa, nos prazos e condições ali
prescritos. Finalmente, declara e o art. 41 que a decisão do Ministro de Estado é irrecorrível, com notificação ao Conare, o qual "informará ao estrangeiro e
ao Departamento de Polícia Federal, para as providência$ cabíveis." A repartição de refugiados aos
seus países de origem (art. 42) reforça a necessidade do 'caráter voluntário do retomo "a não ser nas
hipóteses •em que não possam recusar a proteção
do país de que são nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio.'
A integração local dos refugiados (art. 43 e 44) é
lembrada pela sua situação atípica, o que deverá ser
considerado quando da apresentação dos seus documentos originários. O mesmo é recomendado
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quando do reconhecimento de certificados e de diplomas e demais requisitos para obtenção da condição de residente, em face da situação desfavorável
vivenciada pelos interessados." Finalmente, propugna-se pelo caráter voluntário do reassentamento de
refugiados em outros países (art. 45) e se no Brasil
(art. 46), a forma planificada e a participação coordenada dos órgãos estatais e organizações não-governamentais serão incentivadas. Acrescente-se que os
processos de reconhecimento da condição de refugiado serão gratuitos e terão caráter urgente (art. 47)
e que os preceitos ora estabelecidos deverão estar
condizentes com todos os atas internacionais baixados entre 1948 e 1967, sobre a espécie, além de
quaisquer outros comprometimentos internacionais
do Brasil com a proteção de direitos humanos.
É o relatório
11- Voto do Relator

O Deputado Flávio Ams, relator do projeto na
Comissãode Direitos Humanos, apresentou dez sugestões recebidas da Cáritas brasileira, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados ACNUR, e do Deputado Pedro Wilson, membro daquela Comissão, das quais foram aprovadas as de
n"s 2 a 1O e rejeitada a de n2 1, conforme consta do
parecer do Deputado Rommel Feijó, relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de Relações E:xteri9res ELd~[)efesa Nacional.
O Deputado Rommel Feijó ofereceu as seguintes emendas:
Emenda n2 1, que modifica a redação do inciso
III do art. 32:
'III - tenham cometido crime contra a
paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de aios
terroristas ou tráfico de drogas."

5. Trãtar do tema dos refugiados obriga-nos,
sempre e necessariamente, a revolver episódios históricos do passado, tendo em vista a estreita ligação
do tema coín a história da humanidade. Assim, séculos se passaram até que a comunidade internacional
se desse conta da magnitude do problema. Felizmente, a Liga das Nações, embora de modo ainda
incipiente, foi o primeiro órgão internacional a se
preocupar com o assunto. Modernamente, entretanto, a matéria, complexa sob todos os seus aspectos,
vem preocupando cada vez mais a Organização das
Nações Unidas- ONU. Para tanto, existe uma forte
razão: o número de refugiados pelo mundo vem aumentando em escala preocupante. Fala-se, hoje, em
cerca de 25 a 26 milhões, boa parte ainda oriunda
do Segundo Grande Conflito Mundial, com forte procedência da Alemanha. Para administrar problema
tão sério, foi criado, com a extinção de arcaicas entidades anteriores, o Alto Comissariado da Liga das
Nações para os Refugiados, em 1938, com sede em
Londres, cujo propósito é dar-lhes especial assistência político-jurídica. Todavia, algo mais sobre a matéria surgiria em 1938: o Comitê lntergovemamental
para os Refugiados, já com a participação do Brasil.
Denominada Conferência de Evian, tratou, particularmente, de questões político-econômicas conseqüentes do êxodo alemão. E, por fim, a Organização
Internacional para os Refugiados, criada para solucionar problemas específicos, mormente os relacionados com repatriação.
6. O texto do projeto em comento recebeu, durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados, algumas sugestões e emendas inseridas no documento
anexo, às tis. 66 a 80, que passaremos a comentar.

Observação: emenda acolhida, pois pretende
estender 'a limitação do reconhecimento da condição de refugiado' aos praticantes dos crimes acima
citados, o que dispensa comentários, por sua inteira
procedência.
Emenda n2 2, que altera a redação do art. 32:
•Art. 32. No caso de recusa definitiva
de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer
sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual até enquanto permanecerem as circunstâncias
que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 32 desta
lei.'
Observação: emenda acolhida, pois as hipóteses ali previstas para a não-concessão do benefício,
em caso de recusa definitiva do interessado, são de
inteira obviedade: crimes contra a paz, de guerra,
contra a humanidade, hediondo, ato_s terroristas, trá- fico
drogas ou contritrios <lOS princípios da Organização das Nações Unidas -ONU. É claro, como
lembrado, que a expressão "definitiva' ali acrescida
tem inteira relação com a possibilidade de recurso.
Ainda sobre a emenda modificativa em questão, limitou-se 'a vedação de transferência do estrangeiro que tenha seu pedido de refúgio negado
para "seu país cfé -nacionalidade ou de residência
habitual', pois, efetivamente, tal vedação já dificulta
o repatriamento do interessado para um terceiro
país, onde o fundador temor de perseguição seja
também detectado pelas mesmas razões que meti-
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varam a solicitação de refúgio." Além do mais, se assim não fosse, seria realmente contraditório, como
lembrado na emenda, caso negada a condição de
refugiado e, ao mesmo tempo, concedida proteção
equiparada à situação de refúgio.
Emenda nº 3, que propõe a supressão dos §§
12 e 2º do art. 39 e nova redação para o seu parágrafo único, nos seguintes termos:
'Parágrafo único. Os refugiado que
perderem essa condição com fundamento
nos incisos I e IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de
estrangeiros no território nacional, e os que
a perderem, com fundamento nos incisos 11
e III, estarão sujeitos às medidas compulsórias previstas na Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980."
Obsérvação: trata-se, como observado, de
mera proposta de unificação de dois parágrafos em
um, para facilitar a interpretação do texto.
O Deputado Aloysio Nunes Ferreira, relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, apresentou as
emendas seguintes no seu parecer:
Emenda o art. 12 , para acrescentar um inciso
III, nos seguintes termos:
'III - Devido à grave e generalizada
violação de direitos humanos, é obrigado a
deixar o SE)U país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.'
Observação: emenda rejeitada, pois ó acrésCimo de um inciso III ao art. 1º do projeto de lei em
causa, proposta pelo ilustre Deputado repete, nos
exatos termos, o que já consta do texto original.
Emenda ao § 2º do art. 7º:

'§ 2º O benefício previsto nesse artigo
não poderá ser invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil, ou que tenha sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente
graves, que constinuam ameaça para a comunidade do País."
Observação: pela supressão da expressão final
do artigo, a partir de 'Ou que tenha sido condenado
definitivamente por crime ou delito particularmente
graves, que constituem ameaça para a comunidade
do País," pelo fato de essa circunstância já estar
abrangida pela referência de perigo, conforme reconhecimento do próprio autor.

O projeto âisciplina adeq-uaa_a_e amplamente a
matéria de que trata, indicando, na devida ordem e
seqüência, os seus principais aspectos e partes, daí
resultando a definição clara dos mecanismos necessários à implementação do Estatuto dos Refugiados
de 1951.
Cabe destacar também as alterações introduzidas pela Câmara dos Deputados, as quais o aperfeiçoaram, tomando-o_rnais objetivo e mais condizente
com os princípios e normas que hodiemamente
orientam os direitos humanos.
Em face de todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1997
(nº 1.936, de 1996, na Casa de origem), que 'Define
mecanismos para linplementação do Estatuto dos
Refugiados de 1951, e determina outras providências'.
É o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1997.Bernardo Cabral, Presidente - José Fogaça, Relator ..:. Espindiaci~Arlúri :... Rcilleffo~Freire - Romeu
Tuma - Edison Lobão - Bello Parga - José
Eduardo Outra - Lúcio Ancântara - Levy Dias Jefferson Péres - Pedro Simon.
PARECER N2 368, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Relator: Senador Romeu Tuma
Relatório
Chega ao Senado Federal, procedente da Câmara dos Deputados, o Projeto deTei n°-f.93õ796~
oriundo do Poder Executivo, o qual 'Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências', que
nesta Casa tomou o número PLC nº 16, de 1997.
2. Em tramitação pela Câmara Baixa, a matéria
foi examinada por várias comissões técnicas daquela Casa, com discussão em turno único e votação de
várias emendas ali apresentadas, inclusive com a
aprovação da ressalva de destaque. As emendas,
adiante comentadas, ,foram ali aprovadas, o mesmo
ocorrendo com 6 projeto, ressalvado o destaque. As-slm;-apmvado o § 2º do art. 7º do projeto, tem-se
não reconhecimento do benefício a refugiado, em
caso de perigo à segurança nacional em condenação definitiva-por crime ou delitos graves que constit\.1<3_rn ª_mE:!ªça para o País.
3. Por outro lado, de !Is. 66 a 71, constam vários pareceres orai~ sobre a matéria, com propostas
de emendas, adiante comentadas. De !Is. 72 a 76,
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mais um parecer, este do Deputado Rommel Feijó,
com votos de rejeição de sugestões e proposição de
emendas, devidamente justificadas. Chega, então,
ao Senado Federal e vem a esta Comissão para
exame e emissão do competente parecer.

11- Voto do Relator
4. Tratar do tema dos refugiados obriga-nos,
sempre e necessariamente, a revolver episódios his·
tóricos do passado, tendo em vista a estreita ligação
do tema com a história da humanidade. Assim, séculos se passaram até que a comunidade internacional
se desse conta da magnitude do problema. Felizmente, a Liga das Nações, embora de modo ainda
incipiente, foi o primeiro órgão internacional a se
preocupar com o assunto. Modernamente, entretanto, a matéria, complexa sob todos os seus aspectos,
vem preocupando cada vez mais a Organização das
Nações UAidas- ONU. Para tanto, existe uma forte
razão: o número de refugiados pelo mundo vem aumentando em escala preocupante. Fala-se, hoje, em
cerca de 25 a 26 milhões, boa parte airida oriunda
do Segundo Grande Conflito Mundial, com forte procedência da Alemanha. Para administrar problema
tão sério, foi criado, com a extinção de arcaicas entidades anteriores, o Alto Comissariado da Liga das
Nações para os Refugiados, em 1938, com sede. em
Londres, cujo propósito é dar-lhes especial assistência político-jurídica. Todavia, algo mais sobre a matéria surgiria em 1938: o Comitê lntergovemamental
para os Refugiados, já com a participação do Brasil.
Denominada Conferência de Evian, tratou, particularmente, de questões político-económicas conseqüentes do êxodo alemão. E, por fim, a Organização
Internacional para os Refugiados, criada para solucionar problemas específicos, mormente os relacionados com repatriação.
5. O texto do projeto em comento recebeu, du~
rante a sua tramitação na Câmara dos Deputados,
algumas sugestões e emendas inseridas no documento anexo, às fls. 66 a 80, que passaremos a comentar.
O Deputado Flávio Ams, relator do projeto na
Comissão de Direitos Humanos, apresentou dez su:
gestões recebidas da Cáritas brasileira, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados ACNUR. e do Deputado Pedro Wilson, membro daquela Comissão, das quais foram aprovadas as de
n9s 2 a 1O e rejeitada a de nº 1. conforme consta do
parecer do Deputado Rommel Feijó, relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

O Deputado Rommel Feijó ofereceu as seguintes emendas:
Emenda n2 1; que modifica a redação do inciso
III do art. 3 2:
'III - tenham cometido crime contra a
paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atas
terroristas ou tráfico de drogas.·
Observação: emenda acolhida, pois pretende
estender 'a limitação do reconhecimento da condição de refugiado' aos praticantes dos crimes acima
citados, o que dispensa comentários, por sua inteira
procedência.
Emenda nº 2, que altera a redação do art. 32:
'Art. 32. No caso de recusa definitiva
de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer
sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual até enquanto permanecerem as circunstâncias
que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 32 desta
Lei.'
Observação: emenda acolhida, pois as hipóte_ses ali previstas para a não-concessão do benefício,
em caso de recusa definitiva do interessado, são de
inteira obviedade: crimes contra a paz, de guerra,
contra a humanidade, hediondo, atas terroristas. tráfico de drogas ou contrários aos princípios da Organização das Nações Unidas - ONU. É claro, como
lembrado, que a expressão "definitiva• ali acrescida
tem inteira relação com a possibilidade de recurso.
Aínda sobre a emenda modificativa em questão, limitou-se 'a vedação de transferência do estrangeiro que tenha seu pedido de refúgio negado
. para que "seu país de nacionalidade ou de residência habitual', pois, efetivamente, tal vedação já dificulta o repatriamento do interessado para um terceiro país, onde o fundado temor de perseguição seja
também detectado pelas mesmas razões que motivaram a solicitação de refúgio." Além do mais, se assim não fOSSE!~ J>J'lria .re1<!lmente contraditório, como
lembrado na emenda, caso negado a condição de
refugiado e, ao, mesmo tempo, concedida proteção
equiparada à situação de refúgio.
Emenda nº 3, que propõe a supressão dos §§
1 e 2º do art. 39 e inçtu~iio d~ parágrafo único, nos
seguintes termos:

º

'Parágrafo único. Os refugiados que
perderem essa condição com fundamento

------------------------------------------
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nos incisos I e IV desse artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de
estrangeiros no território nacional e os que a
perderem com fundamento nos incisos 11 e
III, estarão sujeitos às medidas compulsórias
previstas na Lei n° 6.815, de 19 de agosto
de 1980."
Observações: trata-se, como observado, de
mera proposta de unificação de dois parágrafos em
um, para facilitar a interpretação do texto.
O Deputado Aloysio Nunes Ferreira, relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, apresentou as
emendas seguintes no seu parecer:
Emenda o art. 1°, para acrescentar um inciso
III, nos seguintes termos:
"III - devido à grave e generalizadavialação de direitos humanos, é obrigado a
deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país."
Observação: emenda rejeitada, pois o acréscimo de um inciso III ao art. 1° do projeto de lei em
causa, proposta pelo ilustre deputado repete, nos
exatos termos, o que já consta do texto original.
Emenda ao § 2° do art. r-:
"§ 2° O benefício previsto nesse artigo
não poderá ser invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil, ou que, tenha sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente
graves, que constituem ameaça para a comunidade do País."
Observação: pela supressão da expressão final
da emenda, a partir de "Ou que tenha sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente graves que constituem ameaça para a comunidade do País", pelo fato de essa circunstância já estar
abrangida pela referência de perigo conforme reconhecimento do próprio autor.
6 . Cabe destacar que as alterações introduzidas pela Câmara dos Deputados, no projeto do Executivo, o aperfeiçoaram, tomando-o mais objetivo e
mais condizente com os princípios e normas que hodiernamente orientam os direitos humanos.
7. O projeto, como se encontra, disciplina adequada e amplamente a matéria de que trata, indicando, na devida ordem e seqüência, os seus principais
aspectos e partes, dai resultando a definição clara
dos mecanismos necessários à implementação do
Estatuto dos Refugiados de 1951.

8. Em face de todo o exposto, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 16, de
1997 (n° 1.936, de Hl96, na Casa de origem), que
"Define mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providênci:ls".
É o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 10 de julho de 1997. José Samey, Presidente- Romeu Tuma, RelatorBeneclita da Silva - Gerson Camata - Mauro Miranda - Bello Parga - Humberto Lucena - Abdias
Nascimento - Emília Fernandes - Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
O SR: PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência esclareceaqPienárioque, estando em regime de urgência, o Projeto de Lei da Câmara n° 16,
de 1997, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
consta da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de hoje, quando poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Waldeck O melas.

É lido o seguinte:
PRESI-97/2056
Brasília, 1O de julho de 1997
Senhor Presidente,
Refiro-me as Letras Financeiras do Tesouro
dos Estados do Mato Grosso e do Rio Grande do
Sul, vencíveis em 1°-8 e 15-8-97, respectivamente.
-2. A propõs1tó;-infórmo que até a presente data
o Governo do Mato Grosso ainda não formalizou o
pedido ao Banco Central do Brasil, enquanto o Govéin<i-do Rio Gra;;dciâoStitcoinpfetoU, erri 8-7-97, a
documentação necessária a análise do pleito, segundo o disposto na Resolução n° 69/95, desse Senado Federal.
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de contra ataques dos franceses, recentemente expulsos.
Ocorre que, além das fortalezas, o EngenheiroMar deixou tÇ~mbém um plano de urbanização que, a
partir daí, constituiu o referencial para a expansão e
desenvolvimento da t:idàde'. A ponto de determinar a
construção de uma casa •como modelo para ,1s que
viessem a ser feitas•, como .se pode ler no Regimento deixado pelo Capitão-Mar Alexandre de Moura ao
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O ofício
seu sucessor, Jerónimo de Albuquerque, em 09 de
lido vai à publicação. Concedo a palavra ao primeiro
janeiro de 16~ 6.
orador inscrito, Senador Abdias Nascimento.
O plano de Francisco Frias de Mesquita - proO SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco-PDT·
vavelmente o primeiro realizado no Brasil - foi deciRJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
sivo para conferir à cidade um aspecto de regulariSr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum;.
-dade geométrica, servindo para orientar o cresciinicio este pronunciamento.
- --- --mento da capital maranhense até o final do século
Preservar a memória histórica constituí a meXIX. Representou, assim, um grande avanço em relhor maneira de se manterem vivos os elos que li·
lação ao estilo medieval, de ruas estreitas e tortuogam o passado e o presente de um povo, fortalecensas, adotado pelos portugueses no Rio de Janeiro,
do sua identidade e garantindo a continuidade cultubem como em Olinda e Recife.
ral entre as gerações. Infelizmente, nós brasileiros
A invasão holandesa, que durou de 1641 a
não temos tido, em geral, a consciência da importân1644, marcou um período de saques e destruição.
cia de nossa memória. Permitimos, assim, a degraEmbora a partir de então se consolidasse a presendação de nossos referenciais artísticos e arquitetõniça portuguesa, somente um século e meio depois a
cos, ou mesmo sua total destruição, substituindo-os
região começaria a se desenvolver do ponto de vista
por shopping centers, condomínios luxuosos ou
económico, com a criação, pelo Marquês de Pombal,
outros ícones de uma "modernidade" que pretende
da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maradesvencilhar-se do passado na ilusão de que isso
nhão. O futuro Estado se integrava, assim, às granpropicie um atalho para o futuro.
des correntes do comércio mundial, com o plantio e
É, assim, com enorme satisfação que recebeexportação de algodão e arroz para a Europa e a
mos a publicação 'Reviver, editada por iniciativa do
"importação" das primeiras levas de africanos escraExmº Senador Epitacio Cafeteira, ex-Governador do
'lizado_s, que logo constituiriam o grande motor da
Estado do Maranhão, que focaliza a arquitetura da
produção.
O trabalho dosafricaDos e seus. descendeP.íes
cidade de São Luís. Em 140 páginas de primorosa ··
possibilitou, em apenas duas décadas, uma transforimpressão em papel couché, com texto em portumação económica que ensejaria, por sua vez, o surguês e inglês, revela-se não aJ?enas o importante
gimento do extraordinário centro urbano de São
trabalho de recuperação do centro histórico daquela
Luís. Muito precárias e construídas de taipa e palha,
cidade, empreendido durante seu governo, mas prinas velhas casas foram substituídas por sólidas edificipalmente as verdadeiras jóias que a colocam entre
cações de alvenaria, à base de pedra argamassada
as mais belas expressões de nossa arquitetura colocom_ saL de samambi e óleo de peixe, juntamente
nial.
Fundada pelos invasores franceses em 1612,
com madeira de lei, serralheria e cantarias de lioz
São Luís constituiu por muito tempo, juntamente
importadas de Portugal. Surgiram detalhes construticom Belém, o principal porto e centro político-econóvos _mais sofisticados e adaptados ao clima tropical
úmido, como as varandas posteriores em madeira,
mico da Região Norte, concentrando o fluxo de riquezas provenientes dessa área vastíssima e, enguarnecidas por rótulas móveis, o forro f1m "espinha
tão, virtualmente inexplorada. Logo em seus primórde peixe" e o pé-direito elevado, deixando passar a
ventilação.. Em m.eag_()_s do_séçu!p XIX, intensificoudios, a nova capital colonial foi privilegiada pela chegada - pode-se dizer providP.ncial - de Francisço
- . S..ELo_váo dos revestimentos de azulejo nas fachadas,
Frias de Mesquita, Engenheiro-Mar do Estado do
que passaram a se constituir num dos mais belos e
característicos as~gs di~ ;uquiteturad~ São Luís.
Brasil, cuja principal missão consistia ElrTl p.r:Qjetar
edificações capazes de assegurar a defessa da cidaTudo isso fez dessa capital uma das principais cida-

3. Dessa forma, comunico que a análise do
pleito do Estado do Rio Grande do Sul se encontra
em processamento e que o respectivo parecer con·
clusívo será encaminhado a essa Casa Legislativa,
conforme o estabelecido no art. 13, parágrafo 12 , da
citada Resolução.
Respeitosamente, - 3.878.444-0 - Gustavo
Jorge Labolsslere Loyola; Presidente.

--------------
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des do Império brasileiro, cantada em prosa e verso
por viajantes de todas as procedências.
Primeira cidade do Norte/Nordeste a contar com
os então modernos sistemas de transporte por bondes
e de iluminação a gás, São Luís viveria no século XX
um longo período de isolamento e estagnação - paradoxalmente, responsável, em grande parte, pela preservação não só de seu patrimônio arquitetõnico, mas
de recursos urbanos e ambientais que já se perderam
na maior parte das capitais brasileiras. Não por acaso,
a Unesco vem de aprovar parecer técnico que indica
São Luís como Patrimõnio da Humanidade.
Quero, portanto, neste breve registro, dar meus
parabéns ao Senador Epitacio Cafeteira pelo arrojado projetó de recuperação urbana empreendido em
sua passagem pelo Governo do Maranhão, tanto
quanto pela iniciativa de registrar em livro a obra
realizada, revelando, a quem não teve o privilégio de
conhecê-lá de perto, a singular beleza arquitetõnica
da capital maranhense.
Axé, São Luís!
Muito· obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Renan Calheiros.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge. (Pausa.)
Concedo a· palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet.
V. Ex' dispÕEl de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto hoje a esta
tribuna para me ocupar de um assunto que venho
debatendo há mais de dois anos, desde que cheguei
ao Senado da República para ser um dos representantes do Estado de Mato Grosso do Sul.
Tenho insistido e formulado veementes apelos
ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planefamento, ao Governo Federal, com relação ao Fundo
de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FCO, único
instrumento existente, hoje, para estimular os investimentos na área produtiva da Região Centro-Oeste.
Temos lutado para que o Fundo do Centro-Oeste
realmente consiga atingir as suas elevadas finalidades: a de ser um instrumento capaz, um instrumento
eficiente para promover o desenvolvimento da Região Centro-Oeste, estimulando o setor produtivo.
Na impossibilidade de termos na nossa Região, a
exemplo do que existe nas Regiões Norte e Nordeste
do País, um banco de desenvolvimento, os recursos
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do Fundo do Centro-Oeste têm sido gerenciados,
até o presente momento, pelo Banco do Brasil.
Tem sido grande a preocupação dos agricultores, dos pequenos e médios empresários e dos investidores com a maior agilização do Fundo do Centro-Oeste, que possui, hoje, cerca de R$320 milhões
no Banco do Brasil. Os recursos estão nos cofres do
Banco do Brasil e não estão sendo aplicados naquilo
que é a sua alta destinação. Os recursos estão lá
paralisados, principalmente devido aos seus elevados e pesados encargos.
Lutamos, durante estes dois anos no Senado,
para que fosse criado o Conselho Deliberativo do
Fundo do Centro-Oeste. Existe o Conselho Deliberativo do Fundo do Norte e do Nordeste e, por incrível
que pareça, apesar da nossa luta, insistente, no Senado da República, apesar da luta de toda a Bancada do Centro-Oeste, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, somente no dia 8 de julho, na terça-feira, é
que tivemos a satisfaÇão de comparecer ao auditório
do Ministério do Planejamento e, na presença dos
Ministros Antonio Kandir, Fernando Calão, do Presidente do Banco do Brasil, Dr. Paulo César Ximenes,
do Técnico do Ministério do Planejamento, Dr. Marcos Tavares, dos quatro Governadores do CentroOeste e de ponderável parcela da nossa Bancada
no Congresso Nacional, assistir, finalmente, depois
de um trabalho incessante, quando estávamos quase desesperançados, à instalação ali do Conselho
Deliberativo do Fundo do Centro-Oeste.
O que significa isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores? Significa que o Banco do Brasil não vai
agir sozinho; significa que haverá um fórum de debates; significa que esse Conselho Deliberativo, composto por representantes do Governo Federal, por
representantes dos quatro Estados do Centro-Oeste,
por integrantes das Federações das Indústrias e da
Agricultura e por Parlamentares, tenho plena convicção, será um fórum de debates para o desenvolvi-mento do Centro-Oeste, para a criação daquilo que
estamos reclamando há muito tempo: políticas de
desenvolvimento do Centro-Oeste.
Ocupo esta tribuna para saudar esse acontecimento, de muita importância para a Região CentroOeste, e para também dizer que temos muita esperança de melhorarél aplicação dos recursos do Fundo do Centro-Oeste. Com efeito, naquela reunião,
novas medidas foram anunciadas, como a flexibilização ainda maior de algumas condições para a concessão de financiamentos, com a ampliação dos
prazos de financiamento para até 12 anos. Lembro
que, hoje, o prazo é de oito anos e o de carência, de

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dois anos. Anuncia-se agora um prazo de carência
maior, de até três anos.
Além disso, o Banco do Brasil afirmou, anteontem, que estará adotando rebates diferenciados, de
até 15%, segundo critérios de competitividade, para
tomadores que hoje não contam com nenhum rebate
sobre os encargos do financiamento.
Uma outra preocupação que nos aflige muito é
com os saldos devedores existentes. Os mutuários,
os tomadores de recursos do Fundo do Centro-Oeste estão realmente impossibilitados de efetuar o pagamento devido ao Banco do Brasil, principalmente
aqueles que tomaram recursos antes do advento do
Plano Real.
Pois bem, o Banco do Brasil anunciou a possibilidade da renegociação, levando em conta a situação de cada operação, aplicando-se para o fluxo futuro das dívidas renegociadas as condições agora
adotadas para as novas operações. Tomara que
isso aconteça. incluindo-se isenções ou revisões de
multas ou de taxas.
Realmente, os encargos dos recursos do Fundo do Centro-Oeste, hoje, estão insuportáveis para
os tomadores. Como anunciado na reunião do dia 8,
urge que as autoridades competentes coloquem em
prática aquelas medidas, embora ainda não discutidas perante o Conselho.
A próxima reunião do Conselho acontecerá no
dia 14, o que é é!ltamente significativo para todos
nós. Está marcada a primeira reunião do Conselho
Deliberativo do Centro-Oeste, constituído como se
fora um foro de debates, constituído por homens que
compreendem as dificuldades da nossa Região,
constituído pelos Governadores, por seus representantes, por representantes do Governo Federal,
por representantes de entidades privadas, das Federações da Indústria e da Agricultura, com a presença
da Bancada do Centro-Oeste, da Bancada do meu
Estado - que procurou, reiteradas vezes, as autoridades competentes, quer na área do Ministério da
Fazenda, quer na área específica do Ministério do
Planejamento, para reclamar essas medidas, para
reclamar a criação do Conselho e, depois de criado,
para reclamar a sua instalação, o que efetivamente
.veio a acontecer na terça-feira última, dia 8, para regozijo e muita esperança, tenho certeza, da ReQfao
Centro-Oeste, que está aflita para colocar em prática
o único instrumento constitucional que tem, resultado da luta dos Parlamentares e dos Constituintes de
1988, que foi vitoriosa graças à uníão aas -Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Vamos ter a re_uniãod9C9nseJho, formado em
condições de realmente debater os problemas da
Região Centro-Oeste, como o gasoduto da Bolívia,
com amplas perspectivas, como sempre aliás na
nossa Região, que possui milhões de hectares de
terras agricultáveis e que precisa industrializar aquilo
que produz.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vemos isso de forma alvissareira. É, como disse, uma porta de esperança que agora se descortina
para todos nós, que temos a obrigação de participar
da reunião do Conselho Deliberativo para continuarmos a nossa luta em favor do progresso e do desenvolvimento da nossa Região.
O Sr. Levy Dias - Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. RAMEZ TEBET- Ouço V. Exª com muito prazer.
'
O Sr. Levy Dias - Acompanho com muita
atenção o discurso de V. Ex'l, Senador Ramez Tebel Aproveito a oportunidade para informar a V. Exª
e à Casa que ambos estávamos na reunião que
aconteceu no gabinete do Ministro Antonio Kandir,
acompanhados de mais dois Ministros de Estado, de
vários Governadores e de vários Parlamentares,
para a instalação do Conde!, Conselho do FCO.
Confesso a V. Exª que saí de lá magoado, triste.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nobre
Senador; eu gostaria apenas de sugerir a V. Exª que
faça o seu aparte sentado, como permite o Regimento.
O Sr. Levy Dias - Mas é uma questão de preferência. Diante da Presidência de V. Exª, preíiro falarem pé.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Muito
bem! V. Exª fique à vontade, embora a recomendação regimental seja diferente.
O Sr. Levy Dias - Obrigado. Senador Ramez
Tebet, não sei se. estou num ritmo diferente. Veja
bem V. Exª: para instalar esse Conselho, criamos o
Fundo na Constituinte de 88; estamos em 97 e instalamos o Conselho. Ao fazê-lo;loi anunciada proxi:
ma reunião para o dia 14 de agosto. Eu estava crente que a reunião seria marcada para o período da
tarde; a reunião foi ontem de manhã e pensei: •Ã tarde, estàrão todos aqui, todos os Governadores, todos osmemõrosdo Conselho·. Marcaram para odía14 de agosto. Confesso a V. Exª que saí da reunião
rnuito aborreCido~ porque--as exigêrichis -da -nossaRegião, como V. Ex~ mesmo afirmou em seu discurso, são de decisões rápidas, são exigências para resolvermos os problemas hoje. Quanto à questão dos
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o-sR. RAMEZ TEBET - Nobre Senador Levy
Dias, V. Exª é parceiro dessa luta e, como tal, recebo, com muita alegria, a interferência elogiosa de V.
Ex". Realmente, é" isso o que reclamamos para a
nossa Região. Imaginem se ficássemos parados!
Fui Presidente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e criei esse Conselho
Deliberativo imediatamente, mas, infelizmente, a Sudeco foi extinta pelo então Presidente Fernando Coilor, que assim discriminou o Centro-Oeste. A nossa
Região deixou de ter uma agência que cuidava do
seu desenvolvimento e ao setfplanejamento.
V. Ex" participou das três reuniões que consegui realizar do Conselho Deliberativo da então Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Dali, saímos com um programa que, infelizmente,
não foi cumprido, dada a própria extinção da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Acredito que, agora, reabre-se uma porta, uma porta
de esperança.
Eu também gostaria que a reunião do Conselho Deliberativo fosse realizada na própria terça-feira;· mas, ainda que esteja marcada para o dia 14 de
agosto, estou animado, Senador Levy Dias, Srs. Senadares, com 9- esperança de voltarmos a ter esse
fórum de debates, que será uma feliz conjugação
entre os representantes do Poder Público, do Executivo, do Legislativo e da iniciativa privada, a fim de
que possamos influir no Banco do Brasil.
Foi anunciada pelo Ministério do Planejamento
para a reunião de terça-feira. através da palavra do
técnico competente Marcos Tavares, uma série de
providências que ainda julgamos insuficientes, mas,
a partir das mesmas, poderemos lutar para que os
recursos realmente tenham a destinação para a qual
foram criados, ou seja, a de estimular 0 sistema produtivo do País.

recursos do FCO, já fizemos inúmeras reuniões para
deliberarmos a esse respeito, com Parlamentares,
Bancadas e Governadores, mas as decisões não se
desenvolvem. No dia em que o Ministro Pedro Malan veio ao Senado falar sobre a venda do Bamerindus, fui o último orador a interpelá-lo. Fora esse
assunto, eu o interpelei sobre o problema do FCO.
Na condição de ser o homem mais forte da equipe
econômica, por ser o Ministro da Fazenda, disse
que S. Exª deveria saber que o Banco do Brasil
tem um estoque de dinheiro acima de R$300 milhões e que não aplica esses recursos porque não
tem tomador; ninguém tem coragem de tomar o dinheiro do FCO, porque quem o fez está em situação difícil e não consegue liquidar seus compromissas. O Ministro disse que não tinha conhecimente do fato, mas que me daria um retorno rapidamente sobre o assunto. Como aguardei uma semana e não recebi retorno, fiz uma carta a S. Exª
e a enviei, por fax, ao seu gabinete, cobrando uma
resposta. O que me magoa, Senador Ramez Tebet, é que ·o produtor é quem sempre paga a conta. V. Exª sabe disso, porque acompanha o desenvolvimento do nosso Estado e de toda essa região.
É o produtor quem paga a conta. Não se deve falar em T JLP mais 6% de juros em relação a uma
soma que o Banco do Brasil recebe gratuitamente.
Quando o Banco toma o dinheiro no mercado,
tudo bem! Mas ele o recebe do Tesouro. Muitas
pessoas, talvez, não conheçam a mecânica de
operação do Funào Constitucional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste. Esse dinheiro é do
Tesouro, é dinheiro descontado do Imposto de
Renda, quer vai para o Tesouro; este, então, o repassa para o Banco do Brasil. E vai o Banco do
Brasil, nobre Senador Ramez Tebet, cobrar de
quem toma esses recursos T JLP mais 6%! Creio
que isso é uma ofensa aos produtores, uma ofensa a todas as pessoas que trabalham e que constroem o Brasil no interior deste imenso CentroOeste, que acompanhamos e pelo qual lutamos e
debatemos nesta Casa permanentemente. Hoje,
no nosso Estado, eram Bh e já estávamos aqui t~atando desses assuntos que são do interesse da
nossa Região. Louvo 0 pronunciamento de V. Exª
e entendo sempre oportuno voltarmos a discutir
essa matéria. O Estado e o Centro-Oeste carecem
desses recursos. Cumprimento V. Exª e espero não
ter sido muito longo no meu aparte, mas quis participar do seu pronunciamento porque ele é muito oportu no não só para Mato Grosso do Sul cõmõ para
todo o Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado.

Quero, por derradeiro, lembrar que é sempre

-

bom ~~:~os que continuar a nossa luta. Não temos
uma agência de desenvolvimento. Esse Conselho
Deliberativo terá que lutar para que tenhamos um
banco de desenvolvimento do Centro-Oeste, que
está criado na Constítuição da República, mas, infelizmente, continua inviabilizado. Se isso não acontecer, que pelo menos 0 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social _ 0 BNDES, que aplica a
maior parte dos seus recursos nas regiões mais !avorecidas deste País, possa abrir agências na Re_ gião Centro-Oeste para atender aos nossos rectamos e suprir a ausência que temos de um banco de
fomento, de um banco de desenvolvimento.
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Enfim, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
não podemos dormir sobre os louros de uma vitória;
digo vitória, mas isso já devia ter acontecido
algum tempo. Felizmente veio a acontecer e a coroar
de sorte a luta incansável de todo a Bancada do
Centro-Oeste.
Vamos, portanto, torcer para que a nossa Região agora tenha realmente uma política de desenvolvimento à altura de seu destino.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - 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, Srªs e Srs. Senadores, será
que a pobreza realmente está diminuindo no Brasil?
Será que os dados anunciados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso por ocasião das comemorações dos três anos do Plano Real, segundo o qual
o Governo conseguiu diminuírem 13 milhões de brasileiros aqueles que estariam abaixo da linha da pobreza, estão efetivamente corretos?
Chamo atenção para a notícia divulgada hoje
pelo O Globo, segundo a qual o Governo restringirá,
por medida provisória, benefícios a idosos e deficientes de baixa renda. De acordo com o que informou a Previdência, os pedidos superaram a previsão e não há dinheiro para pagar.
Depois de proibir o acúmulo de aposentadoria
e pensão por morte, o Governo fará editar, nos prôximos dias, medida provisória que restringe o pagamento de benefícios assistenciais a idosos e deficientes físicos e mentais de baixa renda.
Surpreendido pela avalanche de pedidos, no
caso dos deficientes - a previsão inicial era de 400
mil pessoas, mas o número já chega a 700 mil -, o
Ministério da Previdência Social resolveu alterar as
regras para concessão do benefício de prestação
continuada, criado pela Constituição de 1988, e que
começou a ser pago há um ano e meio. O benefício
ne valor de um salário mínimo é devido a idosos, com
70 anos ou mais, e pessoas portadoras de deficiência,
sem condições de garantir o próprio sustento.
Ora, Sr. Presidente, foi o mesmo IPEA, baseado em estudos do IBGE, que havia estimado que seriam aproximadamente 400 mil as pessoas que iriam
requerer o benefício equivalente a um salário mínimo, R$120,00 por mês, pago às famílias onde houvesse um idoso de 70 anos ou mais e/ou um portador de deficiência que lhe impedisse trabalhar e receber rendimento, desde que naquela família a ren-
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da per capita fosse inferior a 1/4 de salário mínimo,
ou seja, R$30,00.
Há seis meses, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em pronunciamento pelo rádio, disse
que _ponsiderava muito baixo aquele limite e que proporià., dentro de 90 dias, que se revisse aquela meta
no sentido de que a família cuja renda per capita
·tosse-de R$60,00 por mês pudesse também ser beneiiciada.
Ora, o fato de já haver 700 mil ao invés de 400
mil famílias constitui indicador de que há um· maior
número de famílias pobres, na linha de pobreza absoluta, do que haviam estimado o lPEA e o lBGE.
Alerto que é importante que o Governo verifique melhor a sua estimativa em relação ao fato de estar havendo agravamento da situação de miséria e de pobreza.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registro
gu_e_e_nça_rnin_heL ootem__ao _Senador Beni Veras sugestão no sentido de que S. Ex", como Relator da
proposta de reforma da Previdência, examine uma
outra_ll_ossibilidade._Aç_at-ªndo_a proposição do economista Raul Veloso, o Relator aceitou sugestão de
se criar um fundo que viesse a recolher rendimentos
de ativos que estão sendo privatizados para o pagamento de beneffcios da Previdência aos inativos.
Considerando que os inativos constituem apenas
uma parte _da população brasileira e considerando
ainda que a criação de um fundo que resulte da venda de ativos pertencentes a todos os brasileiros - a
Vale do Rio Doce, as empresas do Sistema Telebrás
-é patrimônio de todos os brasileiros, seria adequadO que pensássemos que esse· fundo, de alguma
maneira, devesse bEineficiar todos os braSileiros. É
com esse propósito que propus a seguinte redação
ao Senador Beni Veras para a sua reflexão:
Dê-se ao art. 249 a seguinte redação, suprimindo-se, em consequência, o art. 250:
Com o objetivo de assegurar recursos
para o pagamento de benefícios de assistência social, inclusive renda mínima de cidadania, em adição aos recursos do orçamento da seguridade social, a União, os Esfadós, ó Distrito Federaleos Municípios poderão constituir fundos integrados por bens,
direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei específica, que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos.

a.·

Diz a justificação:

É inegável que essa reforma não toma
por referência o conceito de seguridade so-
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cial inscrito na Constituição. Nesse sentido,
procurando reafirmá-lo, propomos que a boa
idéia do fundo ora proposta seja modificada,
para que esse aceJVo patrimonial, que pertence a todos os brasileiros, seja destinado
à cobertura de benefícios assistenciais, .especialmente renda mínima de cidadania, na
forma que a legislação infraconstitucional
dispuser, o que cumpriria dois objetivos: dar
maior abrangência para o fundo, o que é
medida de justiça social, e viabilizar mecanismos de incorporação ativa dos cidadãos
à vida do País, sem o que a democracia seria apenas formal.
Sr. Presidente, assim como o próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem expresso que, já em
seu Governo, se instituiu uma renda de cidadania às
famílias com idosos ou deficientes; assim como o Presidente Fernando Henrique tem dito que em seu Governo instituiu um vale-cidadania às famílias do Centro-Oeste para que as crianças que trabalham em
caJVoarias possam ir à escola, ou em outros lugares
do País, na zona canavieira do Nordeste, por exemplo, seria adequado que pensássemos em como
abranger toda a população brasileira, provendo a
cada pessoa, a cada cidadão residente no Brasil, a
cada família uma renda de cidadania. Iremos debater a forma pela qual se deve fazê-lo. Provavelmente essa renda da cidadania deva estar relacionada
ao Programa de Garantia de Renda Mínima, à bolsaescola, ou a outrds programas socioeducacionais.
Poderíamos relacionar esses benefícios à idade ou à
presença de deficiência física. Mas, uma vez que
não é conclusivo que esteja havendo decréscimo de
pobreza no Brasil, é preciso se cuidar disso com
maior atenção do que estávamos fazendo até o presente momento, atentando-se. inclusive, para esses
indicadores que estão levando o Governo a considerar a restrição, por medida provisória, dos benefícios
a idosos e deficientes. Devemos pensar numa forma
de financiamento sem qualquer problema.
Se para o Senador Beni Veras é importante
que se aceite a idéia de um fundo que poderá contribuir para o pagamento de benefícios aos inativos,
deve-se també"m considerar que ele será formado
por recursos provenientes do património de todos os
brasileiros, o que toma importante verificar-se se
esse fundo não deveria estar viabilizando uma contribuição a toda a população, sobretudo, àqueles que
até hoje estiveram impossibilitados de exercer a sua
condição de cidadania exatamente por estarem-vi:
vendo em condições de pobreza absoluta.

Fica, portanto, a sugestão que encaminhei pessoalmente ao Senador Beni Veras, para que estude
melhor essa propOsição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Levy
Dias.
O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Pror.uncia o seQUinte âisct.irsó. Semrévisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero abordar, nesta manhã,
um dos assuntos mais importantes do nosso País: o
problema da educação.
Neste tempo em que o Brasil procura descorti-fiar um-novo futuro para-a educação de seus jovens;
neste tempo em que as autoridades educacionais intentam dar novos rumos ao ensino de 2º Grau; neste
tempo em que as preocupações com a qualidade do
ensino motivam avaliações de cursos, de colégios e
até do livro didático, é conveniente e salutar volver
o5 olhos e a atenção para experiências bem-sucedidas que já se desenvolvem em nosso País, com re:
sultados altamente positivos.
Quero, hoje, chamar a atenção dos meus Pares, nesta Casa, para uma dessas experiências: o
trabalho que é desenvolvido, no campo do ensino,
pela Fundação Bradesco, de Norte a Sul do Brasil.
Essa Fundação iniciou suas atividades há 40
anos, no dia 22 de novembro de 1956, na Cidade de
Deus, em Osasco, Estado de São Paulo, sede nacional do conglomerado Bradesco. Dar a crianças e
jovens carentes a oportunidade de frequentar uma
escola regular e preparar-se para a -vida é o seu
~rande obj~tlvo,_q_ue;_~té !iC>ie~sf<[_sendo cumprido à risca.
Nestes 40 anos, 67 mil alunos já se diplomaram em seus cursoS regulares de 1º e 22 Graus e
outros 210 mil puderam frequentar os cursos de capacitação profissional. No ano passado, 63 mil e 900
estudantes estavam matriculados na pré-escola, no
1º e 2º Graus e no §tlpletivo, enguanto 31 mil e 800
se habilitaram em outros cursos rápidos de treinamento profissional.
Não há exagero algum em afirmar-se que a
Fundação Bradesco é uma das maiores redes de
ensino privado do Brasil, estando presente em todos
os Estados da Federação, à exceção somente do
Acre e de Roraima.
Para aquilatarmos adequadamente o cresCimento das atividades desenvolvidas por essa Fundação, basta dizer que no período compreendido

ente 1-9ao eT996 onume-roCie-escolás pa.Ssot..i-cfe- 14 para 36, aumentando 157%, e o número de alu-
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nos passou de 13 mil e 80 para 95 mil e 726, com
um crescimento de 631%
As escolas da Fundação Bradesco se localizam de forma predominante em regiões pobres das
cidades e se destinam, de preferência, à população
carente. Os alunos lá encontram gratuitamente, além
do ensino de ótima qualidade, alimentação, assistência médica e odontológica, uniforme e material escolar. Em todos os níveis, paralelamente ao currículo
tradicional, proporcionam-se aos alunos possibilidades de se desenvolverem de forma integral, inseridos no ambiente em que vivem.
O 2" Grau está voltado basicamente para a
preparação profissional, podendo o aluno optar entre
as áreas técnicas de contabilidade, administração,
agropecuária, eletrônica, processamento de dados,
magistério ou o Colegial. O oferecimento desses cursos resulta de um levantamento cuidadoso das necessidades locais, apoiando-se os seus currículos
não somente no conhecimento técnico, mas
em aulas práticas que contam com recursos tecnológicos da melhor qualidade, destinados a aproximar
os alunos da realidade em que vivem e do mercado
de trabalho que os espera, oferecendo-lhes condições para o exercício de uma profissão técnica.
Os cursos de rápida profissionalização visam a
suprir a carência de qualificação de mão-de-obra em
cada comunidade. Assim, há cursos de informática,
artes gráficas, culinária, datilografia, escriturário, cabeleireiro, eletricista residencial, corte e costura,
puericultura, primeiros socorros, inseminação artificial, pecuária de leite e de corte e manutenção de
máquinas agrícolas.
É reconfortante e comovente ver, por exemplo,
como jovens internos da Fazenda Bodoquena, na cidade de Miranda, no interior do Estado de Mato
Grosso do Sul, se dedicam aos estudos e ao trabalho rural, aprendendo numa típica escola agrícola as
técnicas mais modernas de manejo e reprodução
animal, e de cultivo da terra. São os jovens egressos
dessa escola que suprem as fazendas da região de
mão-de-obra especializada da melhor qualidade.
Há poucos dias, o jornalista Gilberto Dimenstein lembrava em sua coluna no jornal Folha de
S.Paulo o cidadão norte-americano George Soros,
que notabilizou-se por ser o maior filantropo do planeta: a cada ano aplica US$350 milhões em obras
sociais. O mesmo jornalista lembrava que, muitos
anos antes, aqui no Brasil, o falecido Amador Aguiar
já fazia o mesmo com a sua Fundação Bradesco.
Os R$80 milhões que anualmente são aplicados nessa Fundação transformaram o Bradesco no
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maior patrocinador privado de programas sociais em
nosso País.
Esse, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é
um exemplo a ser seguido por nossos empresários.
Não pode haver melhor forma de distribuição de lucros do que esse atendimento que é prestado aos
mais necessitados, não somente garantindo-lhes a
subsistência, mas proporcionando-lhes meios para
que a possam adquirir com trabalho e com dignidade. Que melhor propaganda pode haver de uma empresa do que estar o seu nome ligado a um programa bem estruturado e sério de atendimento social?
Nesse momento em que o MEC está se propondo a tomar os cursos de 22 Grau mais próximos
das comunidades e da realidade dos alunos, creio
ser de bom alvitr~ que os seus técnicos conheçam a
experiência bem-sucedida da Fundação Bradesco,
pois lá já se faz isso há muitos anos.
_Al>minhas palavras finais só podem ser de regozijo por esse belo trabalho desenvolvido pela Fundação Bradesco em favor das comunidades carentes deste nosso Brasil, pedindo a Deus que ilumine
muitos outros prósperos empresários de nosso País
a seguirem o mesmo caminho, dando a sua efetiva
contribuição para que os problemas sociais mais
crônicos da nossa população tenham efetivamente
solução.
Era o. que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDJ:NTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, foi aprovado, anteontem, nesta Casa do
Congresso Nacional, o projeto que autoriza a instituição dos chamados Fundos de Aposentadoria Programada Individual- FAPI.
O objetivo desse novo Fundo de Aposentadoria, criado apartirdf! propostª de iniciativa do Poder
Executivo, é possibilitar a complementação da aposentadoria do trabalhador, especialmente àqueles
que hoje não têm acesso aos Fundos de Pensão patrocinados por grandes empresas, como os trabalhadores autônomos e ()S empregados das pequenas e
microempresas de um modo geral.
Trata-se, na verdade, de um modalidade de
poupança/ aposentadoria, constituída sob a forma
de condomínio _abe_r:to, que poder-ª. SE!r irnplant<Ida_
pélas-instituições financeiras atuantes no País.
A equipe econômica do Governo estima que
esse novo Fundo de Aposentadoria complementar
possa gerar uma receita de R$40 a R$ 50 bilhões. Já
nos primeiros anos de funcionamento.
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Patrões e empregados poderão participar do
FAPI e reduzir os valores das contribuições do Imposto de Renda, até o limite R$2.400,00 por ano.
Os recursos advindes das constituições ficarão
aplicados por um período de até dez anos, podendo
o trabalhador, findo esse prazo, retirar o total aplicado acrescido dos rendimentos, ou optar por uma renda mensal, por um período determinado, a ser paga
pelo banco operador do FAP I.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não resta a menor dúvida que o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual facilitará enormemente a aposentadoria complementar voluntária dos trabalhadores autónomos, bem como daqueles que não têm o
privilégio de trabalhar em grandes empresas, que
dispõem dos chamados Fundos de Pensão para
seus funcionários.
Desse forma, com absoluta transparência e
com regras Claras, o trabalhador autónomo e os empregados de pequenas e médias empresas poderão
programar a complementação de suas aposentadorias.
Todos temos conhecimento da'> dificuldades do
trabalhador aposentado no Brasil, cuja renda mensal, na maioria das vezes, é insuficiente para suprir
até mesmo as suas necessidades de alimentação.
O FAP! cria condições para que o trabalhador,
por mais humilde que seja, possa participar de uma
poupança programada, destinada a complementar sua
aposentadoria, facilidade antes restrita a uma reduzida
parcela da população economicamente ativa.
Além desse aspecto social, o FAPI constitui,
também, poderoso instrumento de incentivo à poupança, promovendo a expansão da capacidade produtiva da economia, além de gerar investimentos
sem riscos inflacionários.
Com o FAP!, o Governo Fernando Henrique
Cardoso dá mais um passo adiante na consolidação
de sua política económica, estimulando a poupança
de longo prazo e criando condições para o estabelecimento de aposentadorias dignas para toda a popu1- - - .. açaoOutra vantagem do FAPf;- Sr. Presidente, é a
filcilidade que o participante terá para mudar de administrador, ou seja, se não estiver satisfeito com os
administradores do seu Fundo de Aposentadoria
Programada, o trabalhador poderá mudar de banco
ou de qualquer instityição que esteja gerindo o seu
FAP! para outra, sem multas ou pagamento de IOF.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero
expressar, neste momento, o meu apoio a_e_s~a iniciativa do Governo Fernando Henrique Cardoso. _O_
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FAP!, indiscutivelmente~ constitui mais um instrumento importante na consolidação da política económica do Governo na medida em que estimula a poupança interna. Representa, Çlmbém, um passo
adiante no resgate da imensa dívida social do País
para com o trabalhadores, notadamente os trabalhadores mais humildes, na medida em que cria condições para uma aposentadoria digna, capaz de garantir a plena sobrevivência daqueles que deram o
melhor de si para o progresso da Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr, Presidente, Sr"s_e Srs, Sem1dores, praticamente
há um ano asso!TlE:il- à tribuna- para apresentar um
projeto de lei que vem de encontro ""os interesses de
milhares de seres humanos_que se encontram em
profundo sofrimento.
Sr. Presidente, essa é uma proposta que diz
resPeito à vida e, de certa fórma;potêmica, mas que
se faz necessária, porque esse direito deve ser garantido a todos os cidadãos brasilei:-os. Refiro-me à
Eutanásia: o direito à morte com dignidade.
O Senador Lúcio Alcântara foi contemplado para
estudar a matéria e dar o seu parecer. Intervi junto a S.
Ex" que, naquele momento, teria uma posição contrária e, diante de um apelo do autor dessa proposta, o
Senador Lúcio Alcântara devolveu o projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presidente, um ano se passou! Tenho conversado insistentemente com quase todos os memores da Co!TlisSã6 de ConsfifuiÇao; Jtis6Ça e Cidadania e as dificuldades são as mesmas, pois procuro
um relator. Por isso, novamente assomo à tribuna
para falar a respeito desse projeto, que vem desde a
Câmara dos Deputados.
•Art. lQ_E:_sta lei disciplina os casos em
poderá ser autorizada a prática da morte
sem dor e __ os_ respectivos procedimentos
previõsà sua-c~onsecuçao.
Art. ~ Será permitido o desligamento
:dos aparelhos _que mantenham alguns dos
sinais vitais do paciente, caso seja constatada a sua morte cerebral, desde que haJa
manifestação de vontade deste.
§ 12 A manifestação de vontade do paciente deve ser expressa e obedecerá às
noririas-a:plicáveis à manifestação de última
vontade.
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§ 2º A constatação da morte cerebral
deverá ser firmada por Junta Médica, formada por, no mínimo, três profissionais habilitados, sendo que pelo menos um deles deterá
o título de especialista em Neurologia ou seu
equivalente.
Art 32 • Será permitido o desligamento
dos aparelhos que mantêm alguns dos sinais vitais do paciente, caso seja constatada
a sua morte cerebral, desde que haja prévia
e expressa manifestação de seus familiares.
§ 12 Para efeito dessa lei, consideramse familiares os cônjuges, os descendentes,
os ascendentes, os colaterais consangüíneos ou não até o terceiro grau.
§ 22 Na ausência de familiares, o juiz
poderá, a pedido de médico ou de pessoas
que comprovadamente mantêm laços de
afetividade com o paciente, suprir a autorização deste.
A!1. 4 2 Ao receber petição de médico
ou de pessoa que mantém laços de afetividade com paciente com morte cerebral
constatada, nos termos do art. 3°, § 2º, o juiz
determinará a oitiva do Ministério Público e,
na mesma ocasião, mandará citar por edital
os familiares e as pessoas que se encontrem na mesma condição do autor.
Parágrafo único. A petição deverá, obrigatoriamente,, vir acompanhada das conclusões da Junta Médica que avaliou o quadro clínico do paciente (art. 2º, § 2º).
Art. 5º Decorridos 30 (trinta) dias da
publicação do edital, o juiz ordenará formação de Junta Médica, constituída de no mínimo três profissionais, sendo que um deles
será necessariamente especialista em neurologia ou detenha título equivalente.
§ 1º A Junta Médica deverá fornecer
laudos circunstanciados do quadro clínico do
_ paciente, concluindo pelo desligamento ou
não dos aparelhos que mantém alguns dos
seus sinais vitais.
§ 2º Não poderão integrar a Junta Médica constituída por determinação judicial os
profissionais ·que assinam o laudo que
acompanha a petição inicial.
Art. 6º Havendo ou não manifestação
do Ministério Público, de posse do laudo da
Junta constituída nos termos do art. 5 2 , o
juiz apreciará, no mais breve tempo possí-

15

vel, o. caso, decidindo pela autorização ou
não do desligamento dos apárelhos.
Art. ·-r- Será permitida a morte sem dor
do paciente em circunstâncias que acarretem sofrimentos físicos ou psíquicos, que,
por sua natureza, intensidade e precariedade de prognóstico da evolução da doença
não justifiquem a continuidade da assistência médica destinada à conservação de sua
existência.
§ 1° Na hipótese disciplinada por este
artigo, a morte sem dor somente poderá ser
autorizada por Junta formada por, no mínimo, 5 (cinco) médicos, sendo que pelo menos 2 {dois) deles deterão os títulos de especialista ou seu equivalente, na moléstia
que acomete o ·paciente, desde que haja o
consentimento prévio e expresso deste.
§ 22 O consentimento prévio e expresso do paciente obedecerá à forma prevista
no§ 1° do art.
§ 32 - Caso o paciente esteja impossibilitado de expressar-se, ou não tenha expressado seu consentimento prévio, seus familiares ou pessoas que comprovadamente
mantenham laços de afetividade com este,
poderão requerer ao Poder Judiciário autorização para consecução da morte sem dor.
Art. 8º Seja no caso de paciente com
morte cerebral constatada, seja na hipótese
do § 32 do art. 7º, em não havendo a concordãncia de todos os familiares, qualquer um
deles poderá instaurar processo judicial que
autorizará ou não a morte sem dor.
Art. 9º Recebida a inicial, o juiz mandará citar, pessoalmente, todos os familiares
do paciente, para que se pronuncie sobre o
pedido de autorização no prazo de 30 (trinta)
dias.
Parágrafo único. A inicial deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada das conclusões da Junta Médica que avaliou o quadro
clínico do paciente (art. 7>, § 1º).
Art. 10. Após as considerações dos familia.rE!S,_O ji,Jiz dg_!Emninarª- a q_itiva do Ministério Público_ e n_a_ me::;rna__oportunidade, ordenará a formação de Junta Médica, constituída de, no mínimo, OS (cinco) profissionais.
Sendo que entre eles, necessariamente, estará o especialista em Neurologia, ou detentor de título equivalente e dois especialistas

2º:- -
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na moléstia que acomete o paciente ou detentores de tiros e equivalentes.
§ 19 A Junta Médica deverá fornecer
laudo circunstanciado do quadro clínico do
paciente, concluindo pela manutenção de
sua vida ou pela concepção da morte ;;em
dor. Na dúvida, a Junta opinará pela manutenção da vida do paciente.
§ 22 Não poderá integrar a Junta Médica constituída por determinação judicial os
profissionais que assinam o laudo que
acompanha a petição inicial.
Art. 11. Havendo ou não, manifestação
do Ministério Público, de posse do laudo da
Junta constituída nos termos do art. 10, o
juiz decidirá pela manutenção da vida do paciente ou pela consecução da morte, sem
dor."
Peço a atenção dos nobres colegas Senadores, já que a nossa idade está um tanto avançada, e
que, sem sombra de dúvida, com certeza, a morte
virá e não "sabemos em que circunstância, e de que
mal seremos acometidos. Diante da dor profunda,
nobres companheiros, diante do fato de a Medicina
não ter recursos, diante da impotência e de um quadro caótico, diante da desmoralização que podemos
sofrer, diante da impotência e da dor profunda é preciso que todos nós tenhamos a condição de ter o livre arbítrio em optar, em decidir, por uma morte digna e justa.
"Art. 12 Em qualquer hipótese da sentença caberá apelação, sendo que da que
se julgar pela consecução da morte sem
dor, caberá recurso "ex-ofício" para o Tribunal de Justiça."
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a morte,
sem sombra de dúvida, virá para todos, porque é
uma condição da qual não poderemos fugir. · Quando, recentemente, estive num hospital, visitando um amigo que sofreu um acidente, que ficou
tetraplégico, impossibilitado de exercer suas atividades, perdeu o seu apetite e o seu referencial de prazer e de utilidade, naquele momento, no seu leito de
morte, e ele me disse: "Gilvam, o pior da minha situação é que não tenho como resolver, porque-nao
tenho forças. Não tenho nem como me suicidar. Minhas costas estão sangrando. Não posso mover o
meus braços; sou músico. Não posso mover as minhas pernas; estou lúcido. Não sei por que sou submetido a tal sofrimento profundo". Uma coisa é a
tese e a filosofia, a outra é quando chega a dor, o
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sentimento de impotência, o sofrimento da família, é ·
quando aquele que está no leito em sofrimento profundo não tem o direito ao livre arbítrio que é garantido no livro sagrado do cristianismo, a Bíblia. O livre
arbítrio, Sr. Presidente, nos dá a opção, e a sociedade não é tão má que não possa garantir a esses cidáJãos esse direito. A eutanásia, portanto, é o direito à boa morte.
Vida é quando se tem potencialidade. O referencial todo de prazer é quando existem perspectivas.
FICO sinceramente decepcionado quando, por
questões culturais e eminentemente eleitorais, alguns colegas que manifestam simpatia a essa causa
têm medo de se incompatibilizar com reliqiões e com
alguns segmentos que são contrários. Faço, portanto, um apelo aos companheiros, aos que, porventura, venham a ter a disposição de estudar matéria tão
importante, porque faz parte da vida.
Estou procurando, Sr. Presidente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania um Senador da República que tenha a disposição de analisar
esse projeto, que está muito bem elaborado, muito
bem estudado, para que tenhamos condições de levarem frente essa proposta.
A eutanásia, Sr. Presidente, se faz necessária.
FaçO este apelo á V-:-~. como Presíclentedo Con:
gresso Nacional, para que, tão logo tenha oportunidade de conversar, em seu gabinete, com alguns
Senadores que façam parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e que tenham simpatia
por essa proposta, os encoraje nesse sentido, porque as religiões já são favoráveis.
A Bíblia dá garantia e há vários segmentos religiosos que a aprovam.
Concluo o meu pronunciamento, alertando aos
meus nobres Pares - Senadores da República -,
que a nossa idade já está avançada. Inevitavelmente, chegará o nosso dia. Espero que não estejamos
em um leito de morte, impossibilitados, em dor profunda, sem condições de exercer as nossas atividades, os nossos trabalhos, sem condições de amar,
para, aí sim, vir a reflexão.
Portanto, o Brasil precisa adequar-se urgente- mente e nos dar esse direito, essa lei que é tão importante, para que tenhamos condições de optar
quando chegar o nosso dia e a nossa hora
Que Deus nos proteja e nos abençoe, fazendo
com que apareça um Senador disposto a relatar
- esse projetõTélvõravelmente.Muito obrigado, Sr. Presidente.
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b) refinanciamento de dívidas junto ao FGTS;
c) dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei n• 7.976, de 27 de dezembro
de 1989, o art 58 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de
1991, na Lei n2 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
d) comissão de serviços das operações ampa- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
radas pela Lei n2 8.727, de 1993.
12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella.
e) dívidas relativas a financiamentos imobiliários firmados pel~ entidades vinculadas aos EstaÉ lido o seguinte:
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, assumidas
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 145, DE 1997
por esses mediante aditivo; e
f) dívtdas resultantes de renegociações realizaEstabelece condições para o reescadas com base na Lei n2 8.727, de 1993.
lonamento, pela União, de dividas internas
Portanto, podemos observar grave distorção no
das administrações direta e indireta dos
tratamer.to dispensado aos Municípios brasileiros:
Municípios que não refinanciaram suas obenquanto uns comprometem apenas 11% de sua
rigações junto à União, nos termos da Lei
Receita Líquida Real com compromissos das dívin2 8.7Z7, de 5 de novembro de 1993
das, outros não possuem limitação alguma para esses desembolsos. Os pagamentos com serviços das
O Cqngresso Nacional decreta:
dívidas dos Municípios não contemplados podem,
2
Art. 1 Os Municípios que não refinanciaram
principalmente devido às altas taxas de juros manti2
suas obrigações junto à União, nos tennos da Lei n
das pela Política Fiscal e Monetária praticada pela
8.727, de ~ de novembro de 1993, poderão, a _seu
União, alcançar percentuais de comprometimento
exclusivo critério, ter seus saldos deved()re~C_llféi_a ___ que inviabilizem a prestação de serviços básicos às_
União é credora, refinanciados nos tennos e condi__suas populações.
ções originais constantes da Lei n2 8.727, de 5 de
Tal fato exige uma providência urgente por par-·
novembro de 1993.
te deste Parlamento, sob pena de continuarmos a
Art 2• Os contratos de refinanciamento que se
assistir tamanha injustiça com esses Municípios, enquanto que os Estados, sob a égide da Medida Proreferem o art. 12 deverão ser celebrados no prazo de
sessenta dias a partir da publicação desta lei.
visória n2 1.560/96, têm suas dívidas renegociadas a
Art 32 FJca o Senado Federal autorizado a expecondições extremamente favoráveis. Desta feita,
dir Resoluções visando disciplinar o contido nesta lei.
conclamo os Nobres Pares a emprestarmos eficácia
Art. 42 Essa lei entra em vigor na data de sua
a tão justa proposição legal.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. Senapublicação.
Art 52 Revogam-se as disposições em contrário.
dor Edison Lobão.
Justificação
LEGISLAÇÃO CITADA
Durante o ·discurso do Sr. Gilvam Borges, o Sr. Geraldo Mefo, 12 V'ICe-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pefo Sr. Antonio Garfos Magalhães, Presidente.

Este projeto de lei tem por objetivo restaurar :fi
isonomia no tratamento das dívidas de todos os Municípios pela União, haja vista que algumas destas unidades não tiveram suas dívidas .refinanciadas pelo disposto na Lei n2 8.727, de 5 de novembro de 1993.
Grande parte dos Municípios não contemplados pelas diretrizes estabelecidas pela Lei n2
8.727/93, enfrentam grande comprometimento de
suas receitas com o pagamento dos serviços de
suas dívidas, enquanto aqueles que refinanciaram
seus débitos ao amparo da citada lei estão, de acordo com a Resolução do Senado Federal n2 69, de
1995, legalmente autorizados a despender, o máximo, 11% de sua Receita Líquida Real com os compromissos relativos às seguintes dívidas:
a) dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;

LEI N• 8.727, DJ;_fiOE NOYE:MI'mo DE 1993
Estabelece diretrizes para a consolidação e o reescalonamento, pela União,
de dívidas internas das administrações
direta e indireta dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e dá outras
providências.
LE! N2 7.976, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
Dispõe sobre o refinanciamentO pela
União da dívida externa de responsabilidade
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da Administração Direta, e dá outras providências.

---------------------------------------
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Para melhor elucidar a matéria, requeiro, com
base no artigo 50, § 22 da Constituição Federal e no
Dispõe sobre a organização da Seartigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
guridade Social, institui Plano de Cusao Senhor Ministro da Fazenda, através da Secretateio, e dá outras providências.
ria do Tesouro Nacional, informe o que se segue:
···························-········-···-··················-····-·········-,·····--- ---- Detalhamento--completo da dívida do Estado
de Roraima para com a União, seus prazos de venArt. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios para com Instituto Nacional
cimentos e valores de pagamento, bem como os
do Seguro Social - INSS, existentes até 12 de seagentes financeiros pertinentes aos referidos débitos.
tembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240
(duzentos e quarenta) parcelas mensais.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - SeParágrafo único. Para apuração dos débitos
nador Romero Jucá.
será considerado o valor original, atualizado pelo ínANEXO I
dice oficial utilizado peia Seguridade Social para corNota
Técnica
STNICOACE/n2 1.080
reção de seus créditos.
'de12
de
junho de 1997
................. ....... . ·······---------· ................................................. .

-----

LEI Nº 8.620, DL: 5 !JE JANEIRO DE 1993

A!<. era ··s Leis nQs 8.212 e 8.213, de
24 de ju!ho -·" 1~9~. e dá outras providências.

'...........

······----~

····!'·-·· ....

_.._~--~~!:

em 31-1-97
Estados com Protocolos assinados

posj~o

RESOLUÇÃO"'" bti, DE 1995
Dispõe sobe ~-.; operações de crédito interno e e:--· ..-:,o dos Estados, do Distrito Federai, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.

........................................... ·----- ..... ·········--·······················

Quadro Demonstrativo Resumo das posições
de Dívida das Unidades da Federação passíveis de
serem renegociadas ao amparo do Voto CMM 9/97.
Medida Provisória n2 1.560, de 14-2-97 e Medida
Provisória n2 1.556, de 13-2-97.

~-

(À Comissão de Assuntos Económicos
-decisão terminativa.)
O SA. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido à comissão
competente, devendo ter sua tramitação a partir de
12 de agosto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lucídio P_or~_
te lia.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N2 485, DE 1997
Senhor Presidente,
A Nota Técnica STN/COACE!nº 1.080, de 12
de junho próximo passado, da Secretaria do Tesouro
Nacional, em seu Anexo I, cuja cópia juntei ao presente, na relação dos Estados sem protocolos assinados, cita o Estado de Roraima com uma dívida de
26,6 milhões de reais.

Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paraíba
Pernambuco
Pará
Piauí
Rio de Janeiro
Rondônia
·Rio Grande do Sul
Sergipe
São Paulo
Bahia
Ceará
-Espírito Santo
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
Total(1)

RS

milhões
922,0
82,3
9.616,2
889,0
233,2
206,7
720,9
279,4
176,2
6.884,4
193,6
7.189,3
329,0
46.819,9
1.017,5

231,0
356,6
17,6
1.246,2
17:41r,o

Estados senfprdtoeolos assinados
Acre
Alagoas
Tocantins
Amazonas
Amapá
Distrito Federal
Paraná
Roraima

Total (2l
Total (1 )± (2)

24,2
449,1
75,4
53,5
452,9
421,9
26,2
T5032
78 914.2
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(Ã Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item único:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 24, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 478, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 24, de 1997 (n2 821/95, na Casa de
origem), que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais," nos termos da Emenda Constitucional n2
8, de 1995, tendo
Pareceres favoráveis, sob n2 s 364. a 366, de
1997, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José lgnácio Ferreira; de Assuntos Económicos, Relator: Senador Fernando Bezerra; e de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Hugo
Napoleão, corn votos contrários dos Senadores José
Eduardo Outra, Antonio Carlos Valadares, Eduardo
Suplicy e Lauro Campos, e abstenção do Senador
Josaphat Marinho.
A Presidêncià comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 124 do Regimento Interno, as emendas apresentadas perante as Comissões não serão
objeto de deliberação do Plenário, por não terem
sido acatadas pelos Colegiados em seus pareceres.
Sendo, portanto, consideradas inexistentes.
A Presidência também esclarece ao Plenário
que poderão, nesta oportunidade, ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lic!as pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1-PLEN
Dê-se ao caput do art. 12 do projeto a seguinte
redação:

º

Art. 1 Esta Lei regula a Emenda Constitucional n2 8, de 1995, fixa princípios, estabelece diretrizes e objetivos da Política Nacional de Telecomunicações, cria a Agência
Nacional de Telecomunicações, dispõe so-

bre o Sistema Nacional de Telecomunicações, pelo qual se organiza a exploração dos
serviços de telecomunicações.

Justificação
A emenda amplia o objetivo da lei. Além disso,
busca dar visão sistêmica à matéria, em consonância com emendas que são oferecidas, principalmente aquelas incidentes sobre os arts. 22 e 187 do projeto.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Be-

nedita da Silva.
EMENDA N2 2-PLEN
Acrescentem-se ao Livro I do PLC N2 24, de
1997, os seguintes artigos que passarão a constar
com os números 2 2 , 3 2 4 2 , renumerando,se os demais e suprimindo-se o atual ªrt. _2 2 : _·
Arf. 2º...: A -Política-Nacional de Telecomunicações tem por objetivos:
I - promover amplo, plural e, se necessano,
universal acesso às redes e serviços de telecomunicações a qualquer pessoa física ou jurídica no Brasil, em condições aceitáveis de preço e qualidade;
11 - expandir e diversificar a oferta de redes e
serviços de comunicações por parte de diferentes
operadoras e provedores brasileiros, em condições
justas de custos e competição;
III - fomentar o desenvolvimento tecnológico e
industrial do Brasil, e a geração de empregos no
País;
IV - expandir o uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços públicos e de educação, saúde, segurança e outros, em benefício do
_ conjuntoc:la população brasileira;
V - garantir a integridade territorial e a soberania nacionaL
Ar!. 32 - Para atingir os objetivos da Política
Nacional de Telecomunicações, o planejamento e a
execução das atividades de telecomunicações deverão observar os seguintes princípjQs ~Qiretriz.es:
-,_qualquer pessoa física ou jurídica tem direito de acesso a alguma rede ou serviço de telecomunicações, em conformidade com as necessidades ou
interesse!: de cada um;
IL-::-Jodco a população tem direito de acesso a
rede e serviços considerados universais;
III- as redes e os· serviços de telecomunicações serão oferecidos e explorados preferencialmente
em regime de competição, mediante outorga de concessões e premissões, sempre precedidas de processo licitatório;
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IV - asseguradas as condições justas de competição e não prejudicando algum direito individual
de acesso a redes e serviços, nem os direitos e encargos de outros operadores e provedores, a -qualquer empresa brasileira poderá ser concedido ou
permitido operar e explorar redes e serviços de telecomunicações;
V - qualquer rede ou serviço prestado em regime público, respeitadas as suas possibilidades técnicas e o interesse público que lhe seja peculiar, poderá ser considerada instrumento de defesa da soberania nacional, sobretudo quanto á integridade territorial e à mobilização da população, em casos de calamidade pública ou estado de beligerância;
VI - a todo cidadão é garantido que a utilização
de seus dados pessoais por qualquer organismo, público ou privado, não conduza à violação de sua privacidade, e não lhe cause qualquer prejuízo econômico ou moral;
VIl - o suporte e fomento ao desenvolvimento
tecnológico realizado no País, bem como á industrialização de produtos gerados com tecnologia brasileira, será priorizado através de adequado planejamento, incentivado com os recursos financeiros necessários, apoiado por política de compras dos operadores, nos termos dos seus contratos de concessão, e
poderá ainda ser estimulado mediante taxas específicas ou outros encargos assumidos pelos demais
operadores de redes abertas ao público, nas condições cabíveis.
Art. 4º A Politica Nacional de Telecomunicações será executada através de Planos Nacionais de
Telecomunicações elaborados e aprovados, na forma da lei, a cada cinco anos, pelo Congresso Nacional, e sancionados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Caberá à Agência Brasileira
da Telecomunicações realizar os estudos e promover os debates públicos para elaborar, a cada cinco
anos, o Plano Nacional de Telecomunicações que
encaminhará à apreciação e deliberação do Congresso Nacional.
Justificação
A proposição deixa claro, logo em seu primeiro
artigo, que existirão "políticas governamentais estabelecidas pelo Poder Executivo', relativas às Telecomunicações. Entretanto, carece o Projeto justamente
de estabelecer os objetivos e meios dessas políticas,
salvo quando à fixação de alguns direitos do usuário
(art. 3º). Os dois artigos aqui propostos definem claramente o que a Nação brasileira pode desejar e es~
perar das suas telecomunicações. Têm alcance estratégico, nos sentidos políticos e social mais amplo

desse termo. Não· reduzem a regulamentação_ das
telecomunicações a .um mero fato económico, gerador de algumas relações contratuais entre empresas
e usuários, pelas quais cabe ao Poder Público zelar,
mas antes as percebem como instrumento de desenvolvimento nacional, em todas as suas dimensões sociais e culturais. O art. 2º, conforme aqui proposto, diz justamente que o Brasil deseja assegurar
a toda a sua população acesso plural, amplo e a preços justos, às redes e serviços, bem como garantir
que tal acesso seja oferecido por diversos operadores e provedores em condições de justa competição,
conforme, aliás, é também o objetivo declarado do
Projeto governamental. O art. 2º também estabelece
que o Brasil vê nas telecomunicações poderoso instrumento para o seu desenvolvimento tecnológico e
industrial, no que estaremos seguindo o exemplo de
outros países importantes, como o Japão, a França
e os Estados Unidos. Estes últimos, em seu Telecomunications Trade Act of 1988, de 23 de agosto de
1988, seção 1372, letras a e b, definem claramente
a sua política de telecomunicações como voltada
para ampliar o crescimento tecnológico, econômico
e dos empregos, na indústria norte-americana de teleéomunicações. O inciso 111 do art. 2º traz uma novidade que também incorpora aspectos já contidos
nas legislações_ mai~_reci9D!E!~ d~aíSE!_~~ue _e!>tii.o <L
nossa fre-nte em termos de reorganização das suas
telecomuniCações: afirma a grande importância que
as redes e serviços passam a ter para os serviços
públicos de educação, saúde, segurança e ainda outros, o que possibilitará estender as obrigações universalizantesdas pr~stadoras (al~rn doque tocar ao
fomeéimellto de uma linha telefônica a cada pessoa,
família ou empresa) para o que interessar às exigências dos serviços públicos quanto i!_in~orp_Q@_ção_de
modernas tecnologias. - - - - - Por fim, claro, não poderá faltar na definição
dos objetivos da Política Nacional de Telecomunicações, os cuidados quanto à integridade territorial do
País, e quanto à soberania nacionaL O art. 3º aqui
proposto detalha aqueles objetivos, num conjunto de
princípios e diretrizes~ Reforça, r1os incisos I, lfe VIl,
direitos dos usuários; reafirma, nos incisos III e IV
o compromisso do Brasil com a competição nas telecomunicações; detalha os instrumentos de implementação das políticas industrial e tecnológica (inciso VIII). Finalmente, o art. 4º busca assegurar que a
Política de Telecomunicações seja alvo de um processo periódico de reavaliação pela sociedade, com
definição de novas metas ou objetivos, correções de
rumo, fixação de reeursos etc., sempre através de
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um debate a ser pública e transparente organizado
pela Agência Brasileira de Telecomunicações, debate que se consumirá e se resolverá no Congresso
Nacional. Advirta-se que, conforme a Constituição,
compete ao Congresso dispor sobre 'telecomunicações e radiodifusão' (art. 48, XII), não se entendendo, por isto, aqueles itens do Projeto governamental
que parecem querer enfeixar, com exclusividade,
nas mãos do Executivo, a formulação e decretação
das políticas governamentais. Acolhida esta emenda
deve-se atentar para o fato de que o 'objetivo básico
da regulamentação' será o de implementar o estabelecido na Política Nacional de Telecomunicações,
cabendo a esta, conforme já exposto, garantir o
acesso universal da população aos serviços, num
ambiente de justa competição. Logo, perde sentido e
pode ser suprimido, o art. 2 2 do Projeto de Governo,
por já estar contido, de modo mais abrangente, nesta Emenda. Também, poderá o Sr. Relator verificar a
conveniência de corrigir o art. 12 e outros artigos, naquilo que entrem em conflito com o seu art. 42 aqui
proposto, quando à elaboração e estabelecimento
da Política Nacional de Telecomunicações, através
da ação cooperativa, mas independente, da Agência, do Congresso e do Executivo, cada um nos limites das suas competências legais e constitucionais.
O art. 17 também poderá ser suprimido pois que o
nele disposto encontra-se melhor contemplado nesta
Emenda, na medida em que os seus itens são necessariamente pontos básicos de qualquer política
de telecomunicações, os quais, por isto mesmo, deverão ser definidos pelo Congresso Nacional, no
exercício das suas competências constitucionais,
após debate público promovido pela Agência.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 3-PLEN
Dê-se ao art, 32 do projeto a seguinte redação:
Art. 3 2 Para atingir os objetivos da Política Nacional de Telecomunicações, o planejamento e a execução das atividades de telecomunicações deverão observar os seguintes princípios e diretrizes:
I - quanto á administração:
a) qualquer pessoa física ou jurídica
tem direito de acesso a rede ou serviço de
telecomunicações, em conformidade com as
necessidades ou interesses de cada um;
b) os serviços de telecomunicações
serão explorados em regime de competição

entre empresa sob controle acionário da
União, e empresas privadas, mediante outorga, sendo as concessões e permissões
precedidas de processo licitatório;
c) a autorga do direito de operar e exploi.J.r redes e serviços de telecomunicações
deverá respeitar as condições justas de
competição, prejudicados os direitos de
acesso a redes e serviços, os direitos e en-c_
cargos de outros operadores e provedores;

d) a exploração de recursos de telecomunicações mediante outorga dar-se-á, conforme regulamentação, mediante o pagamento à União de valor eu leve em consid,eração a rentabilidade de cada área geogrãfica, sendo o total arrecadado destinado a remunerar as atividades de pesquisa e tecnologia, além da fiscalização dos serviços de
telecomunicações;
e) em nenhuma hipótese, a exploração
de qualquer modalidade de serviço de telecomunicações poderá ensejar o surgimento
ou a continuidade de monopólios ou oligopólios privados, de direito ou de fato;

f) a União deverá desenvolver todos os
esforços para o atingimento da meta estratégica de universalização dos serviços estabelecid()S pelª f'Qiitica Nacional de Telecomunicações;
11 - quanto à soberania e à integridade
do País;
a) a rede pública de telecomunicações
é considerada atividade-meio de vital importância para o desenvolvimento sócio-econõmico do País.
b) qualquer rede ou serviço de telecomunicações poderá ser considerado instrumento de defesa da soberania nacional, sobretudo quanto à integridade territorial e a
mobilização _da população em caso de calamidade pública, estado de sitio ou de guerra
declarada;
c) a integração dos processos de informatização e de telecomunicações deve ser
estimulada pela União com o propósito de
atender aos sctc;·es produtivos e ao desenvolvimento social do País, principalmente
nas áreas de educação, saúde e segurança
públicas;

d) a todo cidadão é garantido que a utilização de seus dados pessoais por qualquer organismo, público ou privado, não
conduza à violação de sua vida privada, e
não lhe cause qualquer prejuízo económico
ou moral;
e) a política tarifária deve ser estruturada de tal forma que viabilize,' de maneira
equilibrada, a oferta da expansão da prestação de serviços a todos os seguimentos sociais;
III -quanto ao usuário:
a) direito de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade
e regularidade adequados à sua natureza,
em qualquer ponto do território nacional;
b) direito à liberdade de escolha de
sua prestadora de serviço;

c) direito de não ser discriminado
quanto âs condições de acesso e fruição do
serviço;
d) direito à informação adequada sobre
as condições de prestação dos serviços,
suas tarifas e preços;

e) direito à inviolabilidade e ao segredo
de sua comunicação, salvo nas hipóteses e
condições constitucional e legalmente previstas;
·
f) direito à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso;

g) direito à não suspensão de serviço
prestado em regime público, salvo por débito
diretamente decorrente de sua uti.lização ou
por descumprimento de condições contratuais;
h) direito ao prévio conhecimento das
condições de suspensão do serviço;

i) direito ao respeito a sua privacidade
nos documentos de cobrança e na utilização
de seus dados pessoais pela prestadora de
serviço;
j) direito de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;

I) direito de peticionar contra a prestadora de serviço perante o órgão regulador e
os organismos de defesa do consumidor;

m) direito à- reparaç§.o dos danos causados pela violação de seus direitos.

Justi1icação
A emenda tem por objetivo ampliar o escopo
do art. 3 2 do projeto que 'trata a.penas do usuário.
Propomos a necessária inClusão de princípios e diretrizes quanto à administração e quanto à soberania r,
integridade territorial do País, aspectos necessários
e indispensáveis que devem constar da norma regente das telecomunicações como comandos norteadores da nova Política Nacional de Telecomunicações.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 4-PLEN
Substitua-se, no Livro 11 do projeto, os Títulos I,

11, III e V pelo seguinte, procedendo-se à necessária
renumeração ·dos demais dispositivos constantes da
proposição:
LIVRO 11
Do Órgão Regulador e
das Políticas Setoriais
TÍTULO I
- Da Criação, Competência e
Receitas do Órgão Regulador
Art. 82 É instituída a Agência Nacional
de Telecomunicações, como órgão regulador autónomo, nos termos do art. 21, inciso
XI, da Constituição Federal, com a compe. tência, c:OmposiÇã.o e a organização definidas neshflei.
·
Parágrafo único. A Agência será vinculada à Presidência da República, com estrutura autónoma e sem subordinação hierárquica e os recursos para sua instalação e
execução dos serviços necessários ao seu
funcionamento serão oriundos de percentual
de 50% {cinquenta por cento) das rendas e
receitas auferidas na outorga de concessões
e de verbas do Orçamento da União.
Art. 9" A Agência é integrada por 7 (sete)
conselheiros, brasileiros, com notório conhecimento na área de telecomunicações e de reputação ilibada, e será constituída por.
I - 1 (um) membro indicado pelo Ministério das Comunicações;

11 - 1 {um) membro indicado pelo Estado-Maior das Forças Armadas- EMFA;

JULHO 1997

III - 1 (um) membro indicado pela mais
representativa entidade sindical dos trabalhadores em telecomunicações, com circunscrição nacional;

I - elaborar a políticz " o Plano Nacional de Telecomunicaçõe~. submetendo-os
ao Congresso Nacional, ~ara posterior discussão e votação;

IV- 1 (um) membro indicado pela entidade representativa das empresas com·
atuação na área de telecomunicações;

11 -elaborar os Cadernos de Encargos;

V- 1 (um) membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC;
VI - 1 (um) membro indicado pela Câmara dos Deputados;
VIl - 1 (um) membro indicado pelo Senado Federal.
Art. 10. A Agência tem sede no Distrito
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, no tocante
às atividades de telecomunicações descritas
nesta lei.
§-12 A Agência será presidida por um
conselheiro que terá mandato de 5 (cinco)
anos e será eleito por voto secreto dos demais membros do CBT, tendo os representantes dos trabalhadores e dos empresários um mandato de 4 (quatro) anos e os demais de 3 (três) anos, vedada a recondução.

§ 2 2 Para assegurar plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante o exercício do mandato, aos
membros da Agência Nacional de Telecomunicações é exigido o regime de dedicação exclusiva, sendo-lhes assegurados, no
que couber, os mesmos impedimentos, obrigações, garantias, prerrogativas, vencimentos e vantagens reconhecidos aos Ministros
do Tribunal de Contas da União.
§ 3 2 Os membros da Agência e seus
respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação
pelo Senado Federal, nos termos da alínea f
do inciso III do art. 52 da Constituição Federal e somente perderão o mandato em virtude de renúncia, condenação criminal transitada em julgado ou por iniciativa do Presidente da República, após aprovação da
maioria absoluta dos membros do Senado
Federal.
Art. 11. Compete à Agência Nacional
de Telecomunicações:

III -organizar sua estrutura, observada
a legislação pertinente ao processo orçamentário e demais normas que regem a Administração Pública;
IV - aprovar, por maioria absoluta de
seus membros, a edição de Resolução normativa destinada a:
a) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de telecomunicações de capital brasileiro e garantir
o avanço da pesquisa e da tecnologia brasileiras;
b) estabelecer critérios tarifários e de
formação de preço de serviços de telecomunicações e instituir sistemática para reajuste
de tarifas e preços e, quando necessário,
autorizar os seus reajustes;
c) estabelecer normas técnicas, padronizações e especificações a serem observadas na planificação da produção industrial e
na fabricação de peças, componentes, aparelhos ·e equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens.
quando destinados ao Sistema Nacional de
Telecomunicações;
d) estabelecer as condições para a
construção, ocupação orbital. lançamento,
rastreamento, operação e exploração de
serviços de telecomunicações via satélite;
e) estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando
o desenvolvimento da oferta de serviços de
telecomunicações;
V - promover audiências públicas ,,,
debates técnicos e, ainda, instituir comissbes especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta
de proposição legislativa;
VL- aprovar os editais e homologar as
licitações para concessão e/ou outorga de
serviços de telecomunicações;
VIl - definir procedimentos de pré-qualificação nas licitações;
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VIII - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos
serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação
das penas de suspensão e cassação das
concessões e outorgas, além dos recursos
interpostos para o Ministério das Comunicações em matéria de serviços de telecomunicações;
XI - definir padrões de qualidade dos
serviços e de desempenho das concessionárias, permissionárias e autorizadas, além
de permitir, em caráter experimental, serviços ainda não regulamentados;
XII - representar a República Federativa -do Brasil, na União Internacional das Telecomunicações- UIT;
XIII- sistematizar, por meio. de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando a sua operacionalidade.
XIII - definir, periodicamente, que serviços serão incluídos na categoria mandatória, após estudos conduzidos em conjunto e
conforme o caso, com a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE, o Estado Maior
das Forças Armadas - EMFA e outros ministérios competentes, na forma de regulamento.

Justificação
A presente emenda tem por escopo corrigir a
proposição, no que pertine ao adequado enquadramento do orgão regulador, no âmbito da Administração da Administração Pública, de forma a assegurar-lhe a efetiva autonomia, submetendo-o a
vinculação, sem subordinação hierárquica à Presidência da República. Outrossim, dá-lhe maior
transparência e controle democrático, fazendo
com que a destituição seja objeto de aprovação do
Senado Federal. Preserva ainda as competências
do Congresso Nacional para dispor sobre telecomunicações e planos regionais e setorials de desenvolvimento, nos termos do art. 48, incisos IV e
XII da Constituição Federal. Confiamos, pois, em
seu acolhimento.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Lau·
roCampos.

EMENDA N2 5- PLEN
Dê-se ao§ 12 do art. 82 do projeto a seguinte
redação:
§ 1º A Agência deverá contar com uma
Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca, uma Ouvidoria e um Colegiada Científico-Tecnológico, organizado na forma de regulamento, além das unidades especializadas incumbidas de diferentes funções.

Justificação
A necessidade do estabelecimento de uma política industrial, de ciência e tecnologia e de pesquisa
e de desenvolvimento, bem como a manutenção
científica e tecnológica adquirida, são fatores de máxima importância na discussão do. novo cenário nacional para a área de telecomunicações. Diversas legislações, no direito comparado, dispõem nesse
sentido, o que julgamos bons precedentes para a
sua incorporação na legislação pátria.
Sala das Sessões. 10 de julho de 1997.
EMENDA Nº 6- PLEN
Suprima-se o § 1º do art. 14 e renumerem-se
os seguintes.
Justificação
A aceitar-se tal dispositivo, estar-se-ia atribuindo ao setor das telecomunica_S:ões !Jrioridade absoluoutros-setores importantes
ta em relação a- tOdos
para a sociedade brasilei!"ll: Urt1 s_~ryicjorde_órg?.o ou
entidade integrante da administração pública federal
que estivesse prestando relevante serviço nas
áreas, por exemplo, de Saúde, Educação ou Transporte - para citarmos apenas três - estaria peremptoriamente obrigado a interromper o seu trabalho e
colocar-se a serviço da Agência Nacional de Telecomunicações, se esta o requisitasse.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.

os

EMENDA Nº 7-PLEN
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 14:
"Art. 14................................................
§ 3º As requisições, a que se refere o
caput deste artigo, somente poderão ocorrer aQ.ós a reintegração dos funcionários do
Ministério das Comunicações anistiados
pela Portaria do Ministério das Comunicações nº 790, de 18 de outubro de 1994, publicada no Diário Oficial da União em 19 de
outubro de 1994. •
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EMENDA N2 9- PLEN

Justificação
n2

O art. 14, do Projeto de Lei
24, de 1997, preSuprima-se o art. 16, renumerando-se os sevê a possibilidade de a Agência Nacional de Telecoguintes.
·
municações vir a requisitar servidores de todo e
Justificação
qualquer órgão da administração pública direta e indireta com a finalidade de constituir o corpo de pesHá dois argumentos definitivos pela supressão
soal necessário ao funcionamento da agência.
__dQ_arLt6:
Existe um certo número de antigos servidores
Inicialmente, não há como garantir que os refedo Ministério das Comunicações que são engeridos investimentos necessários à instalação da
nheiros com larga experiência profissional acumuAgência Nacional de Telecomunicações restrinjamlada nas atividades técnicas de fiscalização e ouse apenas a um exercício financeiro. No caso de tais
torga, que, após demissão arbitrária, foram anistiainvestimentos ultrapassarem esse limite, estaríamos
dos pelo Ministério das Comunicações pela Portadiante de uma ostensiva violação ao art. 167, § 1 2 ,
ria M.C n 2 790, de 18 de outubro de 1994, publicada Constituição Federal, que estabelece que "Neda no Diário Oficial da União em 19 de outubro
nhum investimento cuja execução ultrapasse um
de 1 994. Apesar da concessão da referida anistia,
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
tais servidores ainda não foram reintegrados aos
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize
quadros do Ministério das Comunicações. Nada
a inclusão, sob pena da crime de responsabilidade".
mais oportuno para a racionalidade da admin!stra- _
- --Além disso, o art. 16 anuia a função constitução pública, portanto, que o aproveitamento desse
cional do Congresso prgvista no ;:;.aput do art. 166
pessoal téçnico de longa experiência nas áreas de
da Constituição: ·os pmjato:: de lei relativos ao plaatuação da futura Agência Nacional de Telecomuno plurianual, às diretrizes m-çamentárias, ao orçanicações.
mento anual e aos crédi~as adicionais serão apreciaEsse é o sentido da emenda que apresento ao
dos pelas duas Casa do Co~gresso Nacional, na forProjeto de Lei da Câmara n2 24, de 1997, para a
ma do regimento comum".
qual conto com o apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, i O de julho de 1997.- SeSala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Senador Antgnio Carlos Valada~es.
nadora Emília Fernandes.
EMENDA N2 10- .,:_::N
EMENDA N2 8- PLEN
Suprima-se o art. 15, renumerando-se os seguintes.
Justificação
2,

O art. 165, § 9 da Constituição Federal estabelece que compete a lei complementar "dispor sobre (...) a elaboração e organização da lei orçamentária anual". Não cabe, portanto, tratar dessa matéria
na Lei Geral das Telecomunicações, que é lei ordinária.
_ O argumento de inconstitucionalidade acima já
liquida com o art. 15 do PLC n2 24/97. Contudo, vale
registrar que seria absurdo - mesmo que não in-·
constitucional - pretender-se conceder tratamento
preferencial ao setor de telecomunicações, no sentido de proibir contingenciamento para este, enquanto
todos os demais setores, incluindo aqueles essenciais como Educação e Saúde, continuam expostos
às limitações em questão.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - Senador Antonio Carlos Valadares.

Suprimam-se os incisos 1! e III do art. 18 do
projeto.
Justificaçi. ...
Em face do disposto no .. .r~. 48, inciso XII da
Constituição, compreende-se que caberia a definição em lei do futuro plano gerai c<e outorgas e das
metas de universalização, devidc 2 !mP.ortâncía para
a ·soeiedadê-dEnima oiscusSãO a~p:a e transparente
dos objetivos de atendimento soc1a1.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 11 - PLEN
Dê-se ao art. 18 do projeto a seguinte redação:
Art. 18 - Compete ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República, dispor
sobre:
I -A prestação de modalidades de serviços de telecomunicações no regime público e privado;
11 -o Plano geral de outorgas:
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III -o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviços prestados no regime público.
Justificação
A emenda tem por objetivo reafirmar a competência constitucional do Congresso Nacional para
dispor sobre telecomunicações (art. 48, inciso XII,
CF) e, correlatamente, sobre planos e programas
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento
(art. 48, inciso IV, CF), tendo em vista a meta fundamental de universalização dos serviços de telecomunicações. Conseqüentemente, tem-se, com isso,
melhor delineamento das atribuições legislativas e
executivas atinentes a es5a temática. Uma vez que
a lei deverá dispor sobre os serviços prestados em
regime público, a definição de metas para a universalização e, em decorrência, o desenho do plano geral de outórgas (que definirá os prestadores de serviços no regime público e privado) são complemer:rtos
necessários para a clara coerência da lei a ser elaborada. Ao definir os serviços a serem prestados no
regime público, será preciso, portanto, também pela
via legiferante, estabelecer metas claras de universalização, defini-las e, a partir disso, o plano geral de
outorgas.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA N~ 12- PlEN
Dê-se ao caput do art. 18 do projeto a seguinte
redação:
Art. 18. Caberá ao Poder Executivo:
Justificação
A definição de políticas governamentais para
o selar de telecomunicações não é de exclusiva
competência do Poder Executivo, como daria a entender a redação proposta no projeto. O estabelecimento de tais políticas através de decreto extraROla a intenção expressada no artigo, eliminando a
imprescindível participação do Poder legislativo,
em especial nos aspectos de longo prazo que tais
políticas envolvem. Buscamos, com a redação proposta, restringir a autonomia do Poder Executivo,
de modo a respeitar o disposto no art. 48, incisos
IV e XII, da Constituição Federal, que assegura ao
Congresso Nacional a competência para dispor
sobre tais matérias.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Antonio Carlos Valadares.

EMENDA Nº 13-PLEN
Dê-se ao caput do art. 18 do projeto a seguinte
redação:
"Art. 18. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República:"
Justificação
A definição de políticas governamentais para o
setor de telecomunicações não é da exclusiv!l- alçada do Poder Executivo, como daria a entender a redação proposta no projeto. Õ estabelecimento de
tais políticas através de decreto extrapola a intenção
expressada no artigo, elíminando a necessária participação do Poder legislativo, em especi3.1 nos aspectos de longo prazo que tais políticas envolvem.
Buscamos, com a redação proposta, restringir a autonomia do Poder Executivo, de modo a respeitar o
disposto no art. 48, incisos IV e XII, da Constituição
Federal, que asseguram ao Congresso Nacional a
competência para dispor sobre tais matérias. Não
acatada esta emenda, estaria o projeto eivado de
grave inconstitucionalidade, pois importaria em delegação permanente de competência do Poder legislativo ao Executivo, o que seria inadmissível à luz do
princípio fundamental de separação dos poderes,
além de inexistência de solicitação específica do
Presidente da República, inespecificação de conteúdo e termos do exercício, conforme dispõe o art. 68
da Carta Magna.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 14-PlEN
Acrescente-se ao art. 18 do projeto o seguinte
inciso:
-fixar diretrizes para o desenvolvimento científico e tecnológico no setor de telecomunicações, de modo a aproveitar e expandir a capacitação tecnológica e industrial do
País, fomentar a formação de recursos humanos e fortalecer a competitividade sistêmica da indústria brasileira, em benefício do
consumidor.
Justificação
O artigo em epígrafe trata das competências
do Poder Executivo na emissão de normas que concretizam as politicas governamentais no setor de telecomunicações, políticas essas cujos princípios gerais encontram-se definidos no art. 2º. Entre esses,
encontramos, como seria de se esperar, o dever do
Poder Público em "criar oportunidades atraentes de
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investimento e promover o desenvolvimento tecnológico e industrial, em ambiente competitivo·.
O que se pretende com esta emenda é tão-somente reforçar esse dever, incluindo entre as competências do Poder Executivo a fixação das diretrizes para a política tecnológica e de competitividade
industrial, neste setor específico que bem sabemos
ser um poderoso vetor de desenvolvimento tecnológico e industrial. Tanto que os Estados unidos da
América, em seu Telecommunications Trade Act of
1988, de 23 de agosto de 1988, seção 1372, letras a
e b, definem claramente a sua política de telecomunicações como voltada para ampliar o crescimento
tecnológico, económico e dos empregos na indústria
norte-americana de telecomunicações. É de se desejar que as autoridades brasileiras tenham a mesma amplitude de visão.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Antonio Carros Valadares.
EMENDA N 2 15- PLEN
Suprima-se o inciso IV do Art. 19 do projeto.
Justificação
Impõe-se a supressão do dispositivo: a uma,
porque já há legislação pertinente à matéria; a duas,
porque isso é matéria que à luz do disposto no art.
48, inciso XII, da Constituição, compete ao Congresso Nacional, e não ao Poder Executivo, dispor. O
âmbito de atuação executiva, neste particular, é regulamentador, com os limites das discricionaridade
devendo ser definidos por lei. A normalização aqui,
por decreto, importaria exorbitância do campo próprio à Administração, sempre subordinada à norma
emanada do Poder Legislativo. A inobservância disso significaria romper as fronteiras da separação de
poderes.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 16- PLEN
Acrescente-se, após o vocábulo "normas•,
constante dos iiÍcisos IV e X do art. 19, a expressão
•no âmbito das suas atribuições".
Justificação
Considerada a natureza autárquica especialda.
Agência, quase fiducial, na qual a ausência de subordinação hierárquica, o mandato fixo e a estaf:>ili:
dade dos dirigentes são elementos de dest.9,g~.,')~Q
se pode descartar a possibilidade de . conflitQ, __I)Q
campo da edição normativa, entre a Agência
os
Poderes Executivo e Legislativo. Assim, propomos a

e

presente emenda, para que as circunscrições de
competências sejam afirmadas, com preponderância
dos poderes públicps constituídos.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Jose
Eduardo Outra.
EMENDA N917- PLEN
Acrescente ao art. 19, o seguinte inciso:
• -Aprovar o plano de politica tecnoló
gica para o-setor.
Justificação
A necessidade do estabelecimento de uma pc
lítica industrial, de ciência e tecnologia e de pesquis<>
e de desenvolvimento bem como a manutenção
científica e tecnológica adquirida, são fatores de má
xima importância na discussão do. novo cenário na
cional para a área de telecomunicações. Todas as
proposições apresentadas preocupam-se com a
questão. Da mesma forma, as legislações implementadas nos diversos países que discutiram o assunto
contemplam a boa definição das políticas industrial e
de pesquisa e desenvolvimento. Assim, entendemos
que não refoge ao elenco de atribuições da Agência,
a fixação de uma política de estímulo ao desenvolvi·
mente científico e tecnológico nacional no setor de
telecomunicações, sob pena de tomar-se o Brasil io·
ta/mente dependente de matrizes tecnológicas exter
nas, sem capacitação para tanto e estrategicamente
vulnerável e depsndente de capitais externos e interesses estrangeiros.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. - Júnia Marise.
EMENDA Nº 18 - PLEN
Suprima-se o inciso 11 do art. 22 do projeto.
Justificação
A inconstitucionalidade do dispositivo é solar.
Diz o art. 22, inciso XXVII, "da Constituição estabele·
ce a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais óe. licitação e contratação, em todas as· modalidades, para a administração pública,
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
_maQticias pelo poder público, nas diversas esferas
de_ggJ,'emo_e_empresas sob seu controle."
Ora, a Agência, ente autárquico, dotado de
_personalidade jurídica própria, não se confunde com
~ª-União, nem pode ter por prerrogativa legislar. ain·
__ ç!ª gue_sob o eufemismo de aprovar normas próprias
de licitação e contratação, com o que estaria substi ·
tuindo a atribuição do Congresso Nacional, ao qual
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compete, nos termos do caput do art. 48 "dispor sobre todas as matérias de competência da União".
Por tal razão, advogamos a supressão do dispositivo em tela.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Antonio Carlos Valadares
EMENDA Nº 19 - PLEN
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EMENDA N2 21 - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 30:
"Art. 30. Até três anos após deixar o
cargo, é vedado ao ex-conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante
a Agência.'
Justificação

Suprima-se o § 2º do art. 26 do projeto.
Justificação
Esta emenda deriva de novo tratamento que se
propõe, através de outra emenda apresentada, à
destituição dos membros do Conselho Diretor. os
quais tão-somente poderão ser deslocados de seus
postos por autorização da maioria absoluta do Senado Federal, mediante iniciativa do Presidente da República. Trata-se, portanto, de emenda de sistematização.
Sala das sessões, 10 de julho de 1997.- Júnia Marise.
EMENDA N 2 20- PLEN
Dê-se ao art. 26 do projeto a seguinte redação:
Art. 26, os membros do Conselho Diretor somente perderão o mandato em virtude
de renúncia de condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou por iniciativa
do Presidente da República, precedida de
autorização da maioria absoluta do Senado
Federal.
Justificação
O proposito da presente emenda é: a) corrigir
falha concernente à hipótese de perda do mandato,
em face de qualquer condenação judicial. b) resguardar a natureza fiducial da Agência, através do
mecanismo de perda do mandato que substitui o
processo administrativo disciplinar por iniciativa do
Presidente da República, precedida de autorização
da maioria absoluta do Senado Federal, a quem
compete aprovar os nomes dos conselheiros, nos
termos do art. 23 do projeto. Quanto ao primeiro aspecto a redação dada permite que uma simples condenação em matéria· de natureza civil - indenTzação
por abalroamento de veículos, por exemplo -, sirva
de motivação para destituição do conselheiro, o que
seria um absurdo jurídico, no que pertine ao segundo aspecto, a autonomia que se pretende sé)a
ferida à Agência. sugere mecanismo de destituição
análoga ao do art. i 28. § 2º da Constituição.
- - Sala das sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.

con--

O prazo de um ano previsto na atual redação
do art. 30 é demasiado curto para impedir que infor- mações privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido sejam utilizadas por ex-conselheiros que
passem a atuar no setor privado de telecomunicações.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- An·
tonio Carlos Valadares.
EMENDA N2 22- PLEN
Altere-se a expressão •um ano' para
'dois anos', no caput do art. 30 do projeto.
Justificação
O parágrafo único trata da utilização de informações privilegiadas, para efeito de caracterização
de prática de crime de improbidade por ex-conselheiro. Nesse sentido, é conveniente que a carência
prevista no caput seja elevada para dois anos, pois
após um ano as informações que o interessado deteria poderiam ser de grande importância, e, portanto, poderia o mesmo ser facilmente enquadrado em
alguma tipificação penal de improbidade.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. - Júnia Marise.
EMENDA Nº 23 - PLEN
Dê-se ao art. 35 do projeto a seguinte redação:
Art. 35. Cabe ao Conselho Consultivo
opinar, previamente, a respeito das ações
referidas no art. 22 e demais políticas de telecomunicações.
Justificação
Só ha'le[á, efetivamente, controle democrático
_das_ telecomunicações, no dia-a-dia das ações da
Agência Nacional de Telecomunicações, se ao Con-seJho. Cqn::;u]!ivo Jqr, dE! fato, atribuída, a função de
-fiscalização e controle do Conselho Diretor. Não se
_rgiyjndiCª-º,.!)odE!r ~Jibe.Jatí~OcJII'T}P.Iiado, ma$ entenc
de-se que as ações da Agência devam ser transpa__ rentes!!~Yjei.tasp._moni!Qramento prévio, e não definidas hermeticamem~-Po_r ~eu nobre propósito, con-fiamos rio acolhimento da presente emenda pelos
nobres Pares.
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Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Júnia Marise.
EMENDA N2 24- PLEN
Suprima-se o art. 43 do projeto
Justificação
A decretação de nulidade de atas administrativos pode e deve ser efetuada de ofício, sendo prescindível a garantia de prévia manifestação dos interessados. Em prtmeiro lugar, deve ser resguardado,
em matérta de outorgas de prestação de serviços de
utilidade pública, o próprio interesse público. Em segundo lugar, porque a cláusula de ampla defesa e
garantia de contraditório, previstas no inciso LV do
art. Sl! da Constituição Federal só há de ser observada em casos de litigância; em matéria de nulidades,
não há relação contenciosa que se submeta ao primado da Gitiva prévia e defesa ampliada. Finalmente, a Agência, de acordo com suas funções e competências, deve ter uma atitude pró-ativa, e não
aguardar a motivação da sociedade, tal como hoje
funciona o Cade.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- LauroCampos.
EMENDA~

25-PLEN

Dê-sé·ao-art. 45 a seguinte redação:
Art. 45. O ouvidor será nomeado pelo
Procurador-Geral da República para mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Justificação
A figura do ouvidor deve apresentar características de completa imparcialidade com relação do Poder Executivo. Tendo a Agência Nacional de Telecomunicações sido enquadrada como ente da administração indireta, sob modalidade de autarquia especial, vinculada ao Ministério das Comunicações, sua
autonomia já é restrita, em relação à natureza fiducial anteriormente prevista. Portanto, achamos recomendável sua indicação pelo Ministérto Público. Vale
lembrar que, consoante o disposto no art. 129, inciso
11 da Constituição Federal, é função do Ministério Público 'zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia". Outrossim, estabelece o texto constitucional, no inciso seguinte,
ser função do MP "a proteção do património público
e social e dos interesses difusos e coletivos'. Desta
forma as atividades de Ouvidoria guardam grande simetria com as do Ministério Público e sua indicação

pelo Procurador-Geral da República propiciaria
maior agilidade procedimental, ante eventual necessidade de promoção de inquérito civil e ação civil pública. Recorde-se, finalmente, qÚe a própria Constituição faculta ao MP o "exercício de outras funções
· que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade" (inciso IX, art. 129, CF), o que
vem a ser o presente caso. ·
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 26-PLEN
Suprima-se o arl 49 do projeto.

· Justificação
A supressão desse dispositivo é corolário natural da retirada do texto do inciso I .do art. 81, cuja
motivação encontra-se na justificação de emenda
atinente.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1977.- Júnia Marise.
EMENDA Nº 27-PLEN
Suprima-se, no § 32 do art. 49 do projeto, a expressão "e ao fundo de universalização".
Justificação
A supressão dessa expressão é corolário natural da retirada do texto do inciso I do art. 81, cuja
motivação encontra-se na justificação de emenda
atinente.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 28-PLEN
Suprima-se no art. 32 da Lei n 2 5.070, de 7 de
julho de 1966, com a redação modificada pelo art. 51
do projeto, a expressão "e para o fundo de universalização das telecomunicações'.

Justificação
A supressão dessa expressão é corolário natural da retirada do texto do inciso I do art. 81, cuja
motivação encontra-se na justificação de emenda
atinente.
Safa das Sessões, 1o de julho de 1997. -José
E:duardo D!Jtra.
EMENDA N2 29- PLEN
Suprima-se, no art. 54, caput, a expressão 'de
engenharia civil", expungindo-se, em conseqüência,
o parágrafo único.
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Justificação

Justificação

Como já salientamos, oportunamente, e lnconstitucional qualquer dispositivo que confira à
agência prerrogativa para editar normas licítatórias e
de contratação.
Logo, a menção, por exceção, às obras de· engenharia, às quais se aplicaria •o procedimento das
licitações previsto em lei geral para a Administração
Pública", é irregular, posto que todas as obras e serviços adjudicados ao particular imprescindem da observância diplomas legais concernentes à licitação e
contratação. O parágrafo único, pelas mesmas razões, não pode ser mantido.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1994. -Ademir Andrade.

A redação P.roposta objetiva a não apenas assegurar a caracterização de diversas modalidades
do serviço tefefôniéo, bem como atentar para o aspecto da constante evolução tecnológica do setor,
que pode fazercoi'J} qll_~ sur_gin_do novas espécies de
tefecomunicações___possam _essas também desde
logo, estar submetidas ao interesse público. A emenda tem ainda a forte preocupação com a competição
setoriaf, o que toma imprescindível o monitoramento
do Poder Público, o qual poderá decretar a prevalência do interesse público, quando verificar a tendência
de supressão da livre concorrência.
Safa das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 32- PLEN

EMENDA N2 30- PLEN

Dê-se a seguinte redação ao art. 71:
•Art. 71. Visando a propiciar competição efetiva
e a impedir a concentração econômiea no mercado,
a Agência deverá estabelecer as necessárias restrições, limites ou condições a empresas ou grupos
empresariais quanto à obtenção e transferências de
concessões, permissões e autorizações."

Supnma-se o art. 55 do projeto e, em conseqüência, seja expungido o ar!. 58.
Justificação
Conforme já se salientou em emendas oferecidas ao art. 22 e ao art. 54, há afronta ao disposto
nos arts. 22, XVII, 48, caput, e ainda o art. 175 da
Carta Constitucional. Desses comandos constitucionais não surge a possibilidade de contratação mediante consulta e pregão, que se pretende seja atribuída ao ente autárquico que se cria pela presente
proposição.
Em face da inconstitucionalidade, propomos a
supressão.
Safa das Sessões, 10 de julho de 1997.- Ademir Andrade.
EMENDA N2 31 - PLEN

Justificação
Trata-se de matéria de alta relevância económica dados os altos valores envolvidos. Assim, faz-se mister ·uma redação impositiva e restritiva, que
efetivamente estabeleça o dever da Agência de tomar asmediâas necessánaspaialmpeclira eonéen:
-tração económica e permitir a competição efetiva no
setor das telecomunicações. A substituição da expressão "poderá estabelecer medidas• por "deverá
estabelecer as medidas necessárias• propicia um
tratamento claro da questão.
Safa das Sessões, 10 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N2 33-PLEN

Dê-se ao parágrafo único do art. 64 do projeto
a seguinte redação:
Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço tefefônico, fixo-·ou
Dê-se ao art. 76 do projeto a seguinte redação,
móvel, t-em assim outro serviços de telecomunicaçõ__ SI.IQ.rirniQ<!_O-§El. e_lll_c.on~ilê_ncia, _oa_rt, 77 e reou-_
es que:
merando-se os demais:
I - tomem-se essenciais à educação, saúde. e
•Ar!. 76. As políticas de desenvolvisegurança públicas;
mento científico e tecnológico na área de te- _
I I - revelem-se absolutamente necessários à
tecomuriici:içõesseraoimptementadas direcompetitividade sistêmica, à garantia de livre conc:Or- tamente
pela Agência ou, por sua delegarência e à liberdade dos mercados;
ção, ao Centro de Pesquisa e DesenvolviIII - tenham se tomado indispensáveis à vida
mento - CPqD - ou ente que vier a substiquotidiana, após escolha e subscrição por espontâtuí-lo.
nea opção de uma grande maioria de usuários -residenciais, numa região ou em todo o País, consoante
§_1~~e_rr1p.res~s C!eterrtotas_dg autor- gas para exploração de serviços de telecodisposições da Agência.
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municações participarão da implementação
das políticas de que trata o caput, mediante
a destinação obrigatória de valor correspondente a 1% (um por cento) de seu faturamento, a ser aplicado, no fomento e preservação da capacidade de pesquisa e desen-.
volvimento.

§ 22 Cabe à Agência a auditagem do
faturamento de todas as empresas detentoras de outorgas para exploração de serviços
de telecomunicações para efeito do que determina o parágrafo anterior.

§ 32 Para efeito de implementação e
desenvolvimento das políticas de Ciência e
Tecnologia e de Pesquisa e Desenvolvimento, a Agência constituirá um colegiado composto por um representante do Ministério
das Comunicações, um representante do
Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação e do
Desporto, um representante do ÉstadoMaior das Forças Armadas, um repre- ·
sentante da Câmara dos Deputados, um
representante do Senado Federal, um representante das entidades de Ciência e Tecnologia, um representante das entidades dos
trabalhadores do setor de telecomunicações
e um representante da indústria de telecomunicações, conforme definido no regulamento.
§ 42 Ao colegiado de que trata o parágrafo anterior incumbe:
I - propor a política de apoio ao desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações;
11 - opinar sobre demandas tecnológicas futuras, tanto em termos de serviços
como de equipamentos;
III - monitorar as tendências tecnológi- cas mundiais do setor;
IV - gerar diretrizes quanto às necessidades de investimento em pesquisas em
áreas estratégicas de interesse nacional,
pesquisa e desenvolvimento, pesquisa aplicada, informação tecnológica, tecnologia industrial básica, ensaios, testes e análises,
estudos e prospecção tecnológica;
V - garantir a continuidade da prospecção e desenvolvimento em pesquisa básica,
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desenvolvimento de produtos, serviços e
software."
Justificação
A necessidade do estabelecimento de uma política d~ ciência e tecnologia e de pesquisa e de desenvohámento é fator de máxima importância na discussão do novo cenário nacional para a área de telecomunicações. Todas as proposições apresentadas
preocupam-se com a questão. Da mesma forma, as
legislações implementadas nos diversos países que
discutiram o assunto contemplam a boa definição
das politicas industrial e de pesquisa e desenvolvimento. Cabe lembrar que o setor de telecomunicações possui uma dinâmica bastante acentuada, com
o contínuo surgimento de novos produtos e serviços.
Assegurar ao País a inserção neste contexto é o objetivo maior desta emenda. O texto proposto consolida as diversas formulações da matéria e estabelece
claramente os contornos das políticas que se pretende criar, em substituição a vaga política de priorização do esforço nacional nessa área, conforme disposto atualmente no art. 76 e no art. 77.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 34-PLEN
Altera-se no art. 80 a expressão 'Poder Executivo', para 'Congresso Nacional".
Justificação
Tendo em vista a importância do atendimento
social em telefonia, julga-se fundamental que as deliberações concernentes às obrigações de universalização, conforme já se chamou a atenção no art. 18,
sejam formalizadas por_ autorização legislativa, fazendo-se prevalecer o comando constitucional inserto no inciso XII do art. 48 da Lei Maior.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 35-PLEN
Altere-se o vocábulo Executivo, constante do
art. 80 do projeto para Le9islativo.
_Justificação
Tendo em vista a importância do atendimento.
social em telefonia, que é o fim pretendido com as
obrigações de universalização, julga-se fundamental
-a disposição por diploma legal das metas estabelecidas para os serviços e empresas.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - Antonio Carlos Valadares.
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EMENDA Nº 36-PLEN
Suprima-se o item I, do art. 81.
Justificação
O recente episódio ·da não apresentação de
propostas para exploração de telefonia celular na
chamada "bandaS" na região Amazônica explicitou o
que já vinha sendo alvo de grande preocupação por
parte do Governo e do Congresso, em relação ao
atendimento às populações carentes ou às regiões
menos desenvolvidas do país: o desinteresse em
atender estes segmentos, por parte das empresas
privadas candidatas à prestação dos serviços.
Evidentemente, tal não chega a constituir sur~
presa: o capital, em princípio, busca o lucro. Mas
justamente por isto, as regulamentações de telecomunicações, em todo o mundo, visam levar o capital
a devolver parte desse lucro à sociedade, na forma
de investimentos t: operações, em áreas gravosas.
Tal é mesmo o princípio da função social da propriedade, consagrado na nossa Constituição.
Em n"enhum pais importante, as grandes empresas privadas operadoras foram desobrigadas de
contribuir para a universalização dos serviços, bem
como para a consecução de outros objetivos sociais
ou nacionais. Por exemplo, no Telecomunications
Act of 1996, dos Estados Unidos, essa obrigação é
atribuída expressamente às empresas que operam
comunicações interestaduais (Seção 254, d). Na
França, cabe aos .operadores que demandam interconexão aos fornecedores de serviços universais,
remunerá-los com uma sobretaxa que será aplicada
na manutenção desses mesmos serviços (Lei n2 96659, art. L 35-3, 11).
Ora, parece que no Brasil, andando na contramão, do mundo, pretende - se o Orçamento da
União, dos Estados e dos Municípios venham a prover recursos para a cobertura dos déficits ()~erli~()
nais com os serviços universais prestados por empresas privadas de telecomunicações. E, ainda
cima induz-se a se considerar os orçamentos pubhcos ~orno primeira alternativa para a cobertu~cj~_-.
ses déficits, já que é o primeiro item relacionado. Assim, as telecomunicações (privatizadas) passariam ll.
concorrer com recursos que deveriam ser destinados à Educação, Siiúde, Segurança e outros serviços tipicamente públicos, inclusive pressionando
eventuais déficits públicos e, mesmo, podendo afetar
políticas de controle da inflação.
As telecomunicações brasileiras, há mais de 30
anos, independem de recursos orçamentári_os,s~n
do inteiramente financiadas pela geração de ca1xa
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das empresas do Grupo Telebras e pela sua capacidade normal de endividamento, nos mercados interno e externo. O Tesouro, há muitas décadas, contribui apenas com o necessário para manutenção do
controle acionário da União, na Telebras. Bem
como, no início da implantação do Sistema, nos
anos 70, foram também importantes os recursos arrecadados através do F.úndo Nacional de Telecomunicações e dos planos· de expansão, um caso e outro, porém, consubstancial!do investimentos financiados pelos próprios usuários.
Que a introdução de ·um ambiente nas telecomunicações exigiram novas fórmulas que substituam
a prática do subsídio cruzado, possível apenas
numa situação monopolista, era sabido. Tais fórmulas, porém, não podem transferir para o Tesouro muito menos os Tesouros estaduais e municipais -,
logo para os contribuintes em geral (que p~gam ta_rr:bém as tarifas), custos que a extraord1nana Jucrat1v1_dade do setor pode cobrir sem dificuldades, como o
tem feito até hoje. Outras soluções devem ser buscadas, como o Fundo previsto no item 11 deste mesmo artigo que, aliás, seguindo a tendência mundial,
deveria ser formado basicamente com sobretaxas
cobradas nas interconexões.
O importante é que as obrigações de universalização continuem a ser arcadas pelos próprios operadores, extraídas de uma parte dos seus lucros,
não sendo transferidas para orçamentos públicos,
onde, como dito antes, passarão a disputar recursos
com outras prioridades, como Educação e Saúde.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra.
EMENDA N2 37-PLEN
Dê-se ao art. 81 do projeto a seguinte redação:
-Art. 81. Fica constituído o Fundo do
Serviço Universal, gerido pela Agência Bra-sileira de Telecomunicações, destinado a
prover recursos complementares para a cobertura de parcela do custo exclusivamente
atribuível ao cumprimento das obrigações de
- universalização de prestador de serviço de telecomunicações, que não possa ser r~upe
- rada com a exploração eficiente do serv1ço.

§ 1º O Fundo será formado através de:
a) sobre-taxa à remuneração cobrada
nas suas interconexões, pelas prestadoras
subordinadas às obrigações de universalizaçiío, seoQQ~S c_ritéctos de fixação dessa ta-X<ê estabelecidos em_s_eus contratos de
concessão;
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b) adicionalmente, se necessário, taxa
de contribuição fixada pela Agência nos contratos de concessão, a outras prestadoras
de serviços e regime público, desobrigadas
de prestar algum serviço universal.
§ 2!! A Agência terá dois anos, a partir
da sua instalação, para estabelecer e começar a operar o Fundo do Serviço Universal.
§ 32 Enquanto não se estabelecer o

Fundo, ficam as prestadoras subordinadas
às obrigações de universalização, autorizadas a praticar subsídios cruzados entre modalidades de serviços ou entre segmentos
de usuários.
§ 42 A prestadora subordinada às obrigações de universalização elaborarão contabilidade a parte relativa a tais serviços, para
efeito de financiamento ou de cobertura,
pelo Fundo, das suas operações deficitárias.
Justificação

O financiamento aos serviços universais é um
dos mais difíceis problemas que encontra o legislador, em todo mundo, no esforço para compatibilizar
as obrigações de universalização com o ambiente
competitivo que se deseja introduzir nas telecomunicações. A tendência geral nos países onde estão mais
avançadas as novas legislações regulamentadoras,
é a de criar um Fundo que financie operações deficitárias. Este Fundo 'pode ser formado por sobre-taxas
cobradas pelas provedoras incumbidas, nas suas interconexões (Lei n2 96-569, francesa, 26-7-1996, art.
L. 35-3), ou ainda por contribuições diretas, calculadas sobre as receitas, das próprias provedoras (Lei
de Telecomunicações, alemã, de julho de 1996,
Cap. 11, § 21). Aqui, optou-se por uma composição
das duas fórmulas, devendo prevalecer a primeira,
cabendo à Agência lançar mão da segunda hipótese
no caso de a demanda por recursos o fizer necessário. Deve-se sublinhar ser justo a prestadora incumbida cobrar uma taxa adicional nas suas interconexões, exatamente porque, em boa parte, estas serão
demandadas justamente em função da penetração
universalizante dos seus serviços e da rede que os
suporta. Demais operações e prestadoras estariam
assim dando a sua contribuição à manutenção dos
serviços universais.
O que não se entende, no Substitutivo do Relator, é estabelecer, como possível fonte de financiamento dos serviços universais, logo no item I do art.
81, Orçamento Geral da União, dos Estados, do Dis-

trilo Federal e dos Municípios. Trata-se de transferir
para o Tesouro, com conseqüências inclusive inflacionárias, a cobertura dos déficits operacionais provocados pelos universais. Ora, o setor de telecomunicações sempre pode financiar ou subsidiar as suas
operações deficitárias, especialmente a telefonia de
voz residencial, através das suas receitas em operações lucrativas. Não somente no Brasil, mas em
qualquer outro país desenvolvido, as telecomunicações pouco ou nada dependem dos recursos públicos orçamentários. A introdução dessa hipótese no
Projeto do Governo pode caracterizar um retrocesso,
ainda mais porque abrirá flancos a pressões políticas para que os governos arquem com os prejuízos
da universalização, desonerando quase comp:etamente as empresas. Por essas razões, esta hipótese de apoiar a universaiização com recursos do Tescuro não foi considerada nesta Emenda.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - Ademir de Andrade.

EMENDA N 2 38- PLEN
Dê-se ao art. 86 do projeto a seguinte redação:
Art. 86. A concessão somente poderá
ser outorgada a ente cooperativo ou empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração _ no País, cliada
para explora-r exclusivamente os serviços de
telecomunicações objeto da concessão.
Parágrafo único. A participação, na licitação para outorga, de quem não atenda ao
disposto neste artigo, será condicionada ao
compromisso de, antes da celebração do
contrato, adaptar-se ou constituir emprego
ou cooperativa com características adequadas.
Justificação

Pretendemos possibilitar às cooperativas que, diferentemente das empresas, não têm intuito
lucrativo, em sentido estrito - a prestação de serviços de telecomunicações, desde que preencham os
requisitos técnicos, financeiros e de probidade exigidos. Não há motivo razoável para exclui-las da operação dessé setor. Sala das sessão, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.

EMENDA N2 39-PLEN
Dê-se ao art. 87 do projeto a seguinte redação:
Art ..87. A outorga a empresa ou grupo
empresarial que, já seja concessionário de
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serviço de transporte de sinais de telecomunicações via satélite por estação espacial,
ou que, na mesma região, localidade ou
área, já preste a mesma modalidade de serviço, ou que, na mesma circunscrição territorial seja concessionária de TV por assinatura, por cabo difusão ou por distribuição de
sinais multiponto multicanal - MMDS, sendo
a população igual ou superior a 700.000 (setecentos mil) habitantes, será condicionada
à assunção do compromisso de, no prazo
máximo de dezoito meses, contado da data
de assinatura do contrato, transferir a outrem o direito de execução e exploração do
serviço anteriormente concedido, ou proceder à alienação de controle societário, por
transferência de ações ou cotas a terceiros,
mediante prévia autorização da Agência, em
conformidade com o disposto no art. 212,
sob pena de sua caducidade e de outras
sanções previstas no processo de outorga.
Justificação
Como é sabido, a evolução tecnológica no seter de telecomunicações está determinando uma
profunda transformação na tradicional segmentação
telecomunicações/radiodifusão/informática. A convergência tecn9lógica entre a informática e as telecomunicações já inclui o segmento de audio~visual.
A experiência internacional evidencia, à saciedade, a
participação dos serviços de cabo difusão na transmissão de serviços telefônicos. Destarte é necessário incluir esse segmento na redação do dispositivo,
para que se impeça o controle total do ciclo da informação. A par da questão de controle de transporte
de sinais via satélite, por razões óbvias, note-se que
a restrição é imposta apenas às operadoras -de TV
por assinatura que são elencadas no chamado "Grupo c·, relativamente ao enquadramento de serviços
previstos no Regulamento de Outorga de Concessão e Permissão para Exploração de Serviços de
Telecomunicações em Bases Comerciais (arts. 1O,
1'1 e 12, do Regulamento, aprovado pelo Decreto n2
1.719, de 28-11-95). Justifica-se a limitação a esse
segmento. por ser o único que, em face da complexidade, da densidade demográfica e dos recursos de
infra-estrutura e suporte administrativo necessários-a
operação, estaria em condições de aluar de forma a
propiciar o entrelaçamento de segmentos sujeitos ao
regime de concessão que aqui se prevê e aquele da
Lei ng 8.977, de 6 de janeiro de 1995, do que pode.:
ria resultar a indesejável monopolização da informação. A preocupação que ora se manifesta é a mes-
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ma que se verifica no art. 15 do diploma legal retromencionado e nos arts. 5º e 6 2 do referido regulamento. Por seu elevado e grave alcance, esperamos
o acolhimento da presente emenda.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
·
EMENDA Nº 40- PLEN
Acrescente-se, antes dd vocábulo •empresa• a
palavra •cooperativa•, no art. 87 do projeto.
Justificação
Trata-se de emenda de compatibilização a que
oferecemos ao art. 86 do projeto.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 9 41 - PLEN
Dê-se ao caput do art. 89 a seguinte redação,
suprimindo-se, em conseqüência, o art. 21 O do projeto:
Art. 89. A licitação será disciplinada
pela Agência observados os princípios constitucionais, as disposições desta lei, a aplicação, nos casos omissos. como fonte subsidiária, das Leis n9 8.666, de 21 de junho de
1993, n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
n2 9.074, de 7 de julho de 1995 e suas alteraçõés, ééspecíalmente:
Justificação
A proposição, tal como redigida, praticamente
abole o princípio de reserva legal, na deifnição de regras para licitação no setor de telecomunicações.
· Embora acreditemos que é possível dotar os procedimentos de outorga na área de maior flexibilidade, é
conveniente guardar prudência e admitir a aplicação
supletiva de normas gerais para as licitações ou de
outras que tenham sida editadas para reger concessões de serviços públicos. Por essa razão, esperamos que a presente emenda seja acolhida.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 42-PLEN
Suprimam-se os arts. 91 e 92.
-Justificação
Reitera-se a argüição de inconstitucionalidade
da proposição nesse particular (edição de normas de
Jit;itaçá() e. C()nt@lação _por. ente_ autárq!Jicot. Como
salientou o Senador Josaphat Marinho, em emenda
de idêntico teor, oferecida perante a CCJ, "se a
Constituição estipula, no art. 175, que incumbe ao
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poder público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos não
pode uma lei sobre determinada área de atividade
estabelecer inexigibilidade de licitação e delinear
condições em que ocorre tal situação, como o fazem
os arts. 91 e 92 do projeto. Não se dirá que a Emenda Constitucional n2 8, de 1995, a respeito de telecomunicações, autorizou a lei a dispor sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais. Sem dúvida que o
fez. Mas a Emenda nº 8 não permitiu, nem podia
permitir que se violasse a Constituição. E a propósito
de licitação e contratação não inovou no plano dos
serviços de telecomunicações. Apenas autorizou a
lei a regulá-los, vale dizer, a discipliná-los, respeitadas as normas constitucionais gerais, e as específicas sobre licitação e contratação. Essas normas se
consubstanciam nos arts. 22, XXVII e art. 175, que
não foram alteradas. O que está no projeto, nos artigos reproduzidos nem é poder discricionário. É arbítrio, disfarçado em regra legal~.
Associando-nos aos judiciosos argumentos do
Senador Josaphat Marinho, defendemos a supressão dos dispositivos assinalados.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997.EMENDA Nº 43-PLEN
Suprima-se a expressão ·e inviável ou•, constante do caput do art. 91 e, conseqüentemente, seja
expungido o § 1 do mesmo artigo.
Justificação

º

É absolutamente temerária a expressão, em
face da flexibilização adotada quanto às regras licitatórias previstas nesta lei. Pode servir o conceito de
inviabilidade para acobertar uma outorga a um pretenso •monopólio natural", absolutamente indesejável. Ademais, se considerarmos a hipótese de realização de licitações internacionais, é bastante improvável que a condição fixada - apenas um interessado puder realizar o serviço nas condições estipuladas - se verifique. Por tais motivos, defendemos a
supressão da expressão.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 44-PLEN
Acrescentam-se ao art. 93 do projeto os seguintes incisos, conforme a numeração que couber:
- condições de confidencialidade e de
neutralidade para com o usuário;
- normas e padrões técnicos;

- P.rescrições relativas à proteção do
meio-ambiente, a posturas urbanas, à utilização ou ·compartilhamento de outras infraestruturas públicas;
- a contribuição da outorgada para
pesquisa e para a formação de recursos humanos em telecomunicações, no Brasil;
- a utilização das freqüências alocadas,
das receitas devidas pela concessão, assim
como as taxas a pagar pelas atividades de
controle fiscalização a cargo da Agência;
- a alocação de números e blocos de
número, conforme o Plano de Numeralização estabelecido pela Agência, bem como
as taxas a pagar pela manutenção dos serviços necessários ao estabelecimento e fiscalização desse Plano;
- o fornecimento de informações necessárias à elaboração das listas de assinantes;
- as condições necessárias para assegurar concorrência leal;
- as condições necessárias para garantir tratamento igual aos operadores internacionais;
- os direitos e obrigações do concessionário quanto a interconexão, bem como
as .condições para assegurar a interconetividade dos serviços.
Justificação
A experiência internacional e as legislações
mais recentes de países como Estados Unidos,
França e outros, demonstram que, num mercado de
telecomunicações aberto à concorrência, a garantia
dos interesses nacionais, sociais e individuais repousa num conjunto, ao mesmo tempo claro e rígido, de
direitos e obrigações das empresas concessionárias.
O projeto, neste aspecto, pode e deve ser bastante
aprimorado. Quanto mais explícitas e detalhadas forem as re~ras fixadas em contratos, mais se reduzem as oportunidades para falhas na prestação dos
serviços, queixas dos usuários ou do próprio Governo, querelas judiciais etc., ao mesmo tempo em que
mais seguras podem se sentir as próprias concessionárias, por bem conhecerem os seus direitos e
obrigações. Dentre os itens que devem ser acrescentados ao Art. 93 - todos inspirados em regras similares que podem ser encontradas nas legislações
de países que sediam as maiores operadoras mundiais -, dois merecem especial destaque para comentário. Um deles trata da contribuição que o concessionário deverá aportar para o desenvolvimento
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tecnológico e a formação de recursos humanos em
EMENDA Nº 46- PLEN
telecomunicações, no Brasil. Essa contribuição poSuprima-se o vacábulo "empresa', constante
derá variar, na qualidade ou quantidade, conforme o
do caput do art. 118 do projeto.
tipo de contrato, a natureza do serviço, os interesses
Justificação
e possibilidades do contratado, mas deixará claro
que a concessão, a alguma empresa de telecomuniNa medida em que estamos permitindo que 'coocações, de um mercado para exploração _lu~r<itiva, __ _ perativas' possam atuar na prestação de serviços de teimpõe-lhe não somente os deveres da unive~liza- __ lecomunicações concedidos, a supressão da palavra
ção e outros, mas também uma contnbuição di reta
'empresa', neste dispositivo, é corolário de emendas
ao desenvolvimento tecnológico e industriai do_ País.
__ anteriores no sentido da tese que advogamos.
Esta contribuição poderá ser na forma de algum per~Sala das Sessões, 1o de julho de 1997. -JoSé
centual sobre a receita ou lucro, a ser dotado a aiEduardo Outra.
·
gum fundo específico; de verbas ou doações para
EMENDA Nº 47 _ PLEN
universalidade e centros de pesquisa; de instalarão
Suprima-se o termo 'simplificado' do Art.;119.
e manutenção de laboratórios e centros de formação
no Brasil; de compras firmes, à indústria brasileira,
Justificação
de algum produto desenvolvido em parceria etc. OuNão há justificativa razoável para um proceditro item importante refere-se às regras de numeralimento licitatório simplificado, enquanto a lei estiver a
zação. A proposição apenas diz que 'a Agência dis-prever a indeterminação da permissão, conforme
porá sobre os planos de numeração dos serviços,
dispõe o art. 124 do projeto. Por tal motivo, advogaassegurando sua administração de forma não discriminatória e em estímulo à competição, garantindo o· ·--mõs asupressao·aa expressão -em-epígrafe.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
atendimento aos compromissos internacionais" (Art.
Eduardo
Outra.
151). Ora, considerando-se a necessidade se fixar
regras padronizando os sistemas de numeração,
seja para beneficiar o usuário, seja para se assegurar a interconexão, há que se extrair do concessionário obrigações contratuais relativamente a essas
regras. Com certeza, a definição e fiscalização de
Planos de Numeralização tomar-se-ão não só uma
das mais comple~as e permanentes atividades da
Agência, como uma das mais necessárias socialmente falando, daí se justificando a inclusão do rateio dos seus custos entre as obrigações dos concessionários.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 45- PLEN
Suprima-se a expressão 'ou por uma empresa', constante do § 3 2 do art. 111 do projeto.
Justificação
O exercício da intervenção por empresa representa uma afronta ao princípio da impessoalidade e
ao primado da livre concorrência que se pretende
sejam norteadores do novo modelo de telecomunicações. Por esse motivo toma-se imperativa a supressão da expressão epigrafada, para que os objetivos
consignados na lei sejam observados e cumpridos.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Júnia Marise

EMENDA Nº 48- PLEN
Suprima-se o art. 124 do projeto
Justificação
O art. 124, mantida sua redação, permite a
prestação do serviço por prazo indeterminado visto
que_a_definição de "situação excepcional" é extremamente vaga e flexíveL Ademais, a indeterminação é
forma de se burlar a mão forte do poder público per_mitente, fazendo com que a permissão adquira status de coisa privada, o que seria inadmissível no setor de telecomunicações.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 49- PLEN
Suprima-se o art. 125 do projeto
Justificação
O regime permissionário a que alude o dispositivo deve ser objeto de previsão legal, em sentido
estrito. Ademais, o anunciado 'princípios gerais e objetivos desta lei" é vago, conferindo-se à Anatei prerrOgativa que invade cQ_rnpetência do Congresso NacionaL A Constituição, mesmo após a Emenda Constitucional nº 8,
autorizou à lei delegar a órgão administrativo função legislati\l_a, e_ que, _Tl() caso é própria
do Congresso Nacional (Art. 48, XII e art. 175).
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -

não
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EMENDA Nº 50- PLEN
Dê-se ao inciso 11 do art. 128 do projeto a seguinte redação:

11 - nenhuma autorização será negada,
salvo por motivo relevante, devidamente justfficado.
·
Justificação
A decisão negativa de outorga de autorização
deve, além de ser excepcionada pela relevância, ser
devidamente justificada, de forma a não tomar o âmbito de ação discriminaria da Administração em esfera de arbitrariedade. Por tais razões, confiamos no
acolhimento da presente emenda.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 51 - PLEN
Suprima-se o parágrafo 2º do art. 131 do projeto.
Justificação
Não é justificável que serviços de telecomunicações sejam realizados sem que, pelo menos, sejam objeto de outorga de autorização pelo poder p~
blico. A autorização é precária e seu procedimento
de outorga é célere. Por isso, pode e deve ser considerada em relação aos serviços mais simples. O que
não se admite é que o outorgante deixe de monitorar
serviços nessa área.
Sala das SesSões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 52- PLEN
Dê-se ao art. 147 do PLC n2 24, de 1997 a seguinte redação:
Art. 147 A Agência estabelecerá e gerenciará o Plano Nacional de Numeralização, de modo a garantir acesso igual e simplificado dos usuários às diferentes redes e
serviços prestados em regime público, através da equivalência nos formatos de numeralização.

§ 12 A Agência atribuirá às prestadoras, os prefixos, números e bloco de números, em condições objetivas, transparentes e
não discriminatórias.
§ 2º Após dois anos de vigência da
presente lei, todo usuário que trocar de prestadora, sem sair da sua área de concessão,
terá direito a conservar o seu número.

ffi!iE!lAI,_

§ 3º Após cinco anos de vigência da
presente lei, qualquer usuário que o desejar
poderá obter da sua prestadora um número
que lhe p~rmita trocar, a qualquer momento,
seja de pr~st?dora, seja de área de conces·
são, seja de ambos.
§ 4 2 As condições técnicas necessárias para o atendimento ao estipulado nos
§§ 2 2 e 3 2 deste artigo, constarão dos contratos de interconexão que as prestadoras
- devérão acordar entre si.
§ 5 2 Os custos incorridos pelas prestadoras para atender ao disposto nos §§ 2º e
32 deste artigo, serão negociados entre elas
e estarão previstos em seus respectivos
contratos de interconexão.
§ 6 2 Os custos incorridos pela Agência
na elaboração e fiscalização do Plano de
Numeralização serão rateados entre as
prestadoras e constarão de seus respectivos
contratos de concessão.
Justificação
A- substituição de um regime monopolista por
outro, concorrencial, nas telecomunicações públicas
fez emergir o crucial problema de compatibilizar distintos padrões de numeralização que podem ser
adotados por diferentes prestadores. Para o usuário,
o número deve permanecer transparente, padronizado, de fácil acesso e memorização, como o era no
tempo do monopólio. Caso precise mudar-se de endereço, a eventual mudança de número não lhe deverá causar maiores transtornos que as já conhecidas no atual regime. Muito menos, padrões diferentes de numeração não se poderão constituir em obstáculos inibidores do desejo do usuário de trocar de
prestadora, caso resolva aproveitar-se das novas
oportunidades p_ara(!le abertas pelo regime competitivo~ Por isto - para proteger os interesses do usuário - uma das principais incumbências da Agência
será definir e gerenciar o Plano Nacional de Numeralização, ao qual todas as concessionárias obedecerão. As obrigações técnicas e financeiras das concessionárias em termos de padronização do número
serão fixadas em seus contratos, cabendo-lhes também arcar com os custos incorridos pela Agência na
execução desses serviços, conforme, aliás, já está
consagrado nas legislações dos Estados Unidos
(Telecommunications Act of 1996, Sec 101, c) e da
França (Loi nº 96-659, Section 6, Art. L. 34-10). É de
estranhar que um ponto tão importante para a intro-

38

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

:::__--------~~~~~~~~~===~~====:;~--~-

dução de um ambiente competitivo nas telecomunicações, seja tratado de modo superficial na proposição, mais preocupada, neste caso específico, com
um pseudo-estímulo à competição, do que com a
defesa dos interesses dos usuários. Para inverter
esta lógica, enfatizando a proteção que o Plano de
Numeralização dará aos interesses do usuário sem prejuízo, é lógico, da consolidação de um ambiente competitivo sadio - propõe-se a modificação
do texto original. Os seus parágrafos detalham como
será implementado o Plano, sempre em benefício do
usuário. Quer-se explorar os avanços tecnológicos
para levar até o usuário vantagens com as quais ainda não podia contar através das atuais tecnologias
(a serem substituídas) como, por exemplo, a de levar consigo o próprio número, mesmo que mude da
região domiciliar, sem falar de mudança de prestadora. Prevê-se um período de dois a cinco anos para
que as concessionárias possam introduzir as tecnologias necessárias em seus sistemas, bem como
concertarem entre si os acordos técnicos e financeiros necessários.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 53-PLEN
Altere-se a expressão "será" por "poderá ser''
no § 22 do art. 172 do projeto.
Justificação
A redação originalmente proposta subtrai do
poder público o crivo de conveniência, sobretudo
quando, em face da inexigibilidade de licitação, especialmente por "inviabilidade", como definido no art.
91, § 1º do projeto, a outorga conferiria imenso poder ao concessionário, desafiando até mesmo imperativos da segurança nacional. Por esses motivos, é
aconselhável transformar o que está descrito como regra imperativa, cogente, em faculdade do poder público.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 54-PLEN
Suprima-se a expressão "e a desestatização",
constante do art. 186 do projeto e, em conseqüência,
seja a mesma expungida dos arts. 187, caput, 188,
190, caput, 195, 196, bem como suprimidos os arts
191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205 e 206, renumerando-se os demais. - - - Justificação
Estranhamente, o projeto propõe, antes mes:
mo da eficácia do novo arcabouço institucional da

área de telecomunicações, a desestatização de todo
o Sistema Telebras. A par da impossibilidade de monitoramento do processo pelo órgão regulador do setor, pois fica, pela lei, o Poder Executivo autorizado a
proceder a privatização das empresas estatais, antecedentemente à instalação da Agência Nacional de
Teleéoni!Jnicações,- o propósito é -temerário. Com
efeito, o cenário que se antevê é o de substituição
de um monopólio estatal, com descentralização administrativa, por monopólio regionais, na exploração
de serviços locais. Embora seja louvável o discurso
da competição, sabe-se que a relação de custo/benefício, considerada a escala da demanda no território brasileiro (comede resto tem se verificado em
todo o mundo) não levará ao modelo de disputa de
mercado preconizado. Quando muito - apenas para
argumentar, pois cremos, firmemente, que a fase
monopólica, reconhecida na Exposição de Motivos
do projeto governamental, mas dita "transitória", não
só viria para ficar, como, paulatinamente se ampliaria por técnicas de merges and acquisitions - teríamos embates duopólicos, nos quais as concentrações entre operadoras se sobreporiam à vontade da
lei e à ação do órgão regulador.
Essa preocupação justifica a restruturação do
Sistema Telebras com a constituição de empresas
regionais, que possam, junto com novos outorgados
da iniciativa privada, intervir no domínio econômico,
para que sejam cerceados os abusos decorrentes
do controle do mercado, em ofensa ao princípio da
ljyre iniciativa. Esse, aliás, é o cenário que o próprio
governo anuncia para a área petrolífera, na qual se
verificariam os mesmos problemas aqui relaciona_dos.
Soma-se a isso a preocupação com a privatização por 'esvaziamento" da Embratel, com a possibilidade de outorga de óbitas de satélites à iniciativa
privada, conforme dispõe o art. 172 e consoante disposições de tratado internacional ajustado no ãmbito
da OMC, e recentemente assinado em Genebra, em
nome do Brasil, pelo Embaixador Celso Lafer, ainda
dependendo de ratificação pelo Congresso Nacional.
Vulnerável, desde logo, na operação de serviços locais, mais vulneráveis ainda ficaríamos, sob o jugo
de grandes conglomerados privados, verdadeiros
donos das comunicações, que, eventualmente, poderiam adquirir o domínio dos serviços de longa dis·tãncia.
Note-se que o que estamos a propor nada tem
de diferente das linhaspªr<l_Q3'etQ[_(j~ tªl~omunica,
ções, desenhadas pelo então candidato Fernando
Henrique Cardoso, em seu Programa Mãos à Obra,
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notadamente às páginas 56, 202 e 205, onde o atual
Presidente da República defendia a preservação e
presença do Estado no domínio económico, em
áreas estratégicas, como o setor de telecomunicações.
Que razões teriam motivado à base governista
a romper com os paradigmas do programa de governo eleito em 94? Não sabemos. Mas, ironicamente,
cumpre-nos, por essa emenda, resgatar compromissos de campanha do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, para que não se sinta a parcela da população que empenhou seu apoio ao agrupamento político que hoje conduz os destinos da Nação, vítima de
mais um estelionato eleitoral.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 55-PLEN
Dêemcse aos arts. 187 e 188 do projeto as redações seguintes, suprimindo-se, em conseqüência,
os arts. 191, 192, 193, 194, 197, 198, 19.9, 200, 201,
202, 203, 204, 205 e 205, bem assim alterando-se a
expressão "e a desestatização' para 'e a descentralização", constante do caput do art. 190 e dos arts.
195 e 196:
Art. 187. Sem prejuízo do regime de
cc>mpetição previsto por esta lei, à Telecomúnic"ações Brasileiras S. A. - Telebras,
empresa constituída como sociedade de
economia-mista pela Lei n2 5.792, de 27 de
julho de 1972, é outorgada concessão nacional de prestação de serviços prestados
em regime público, com as missões, encargos e direitos a ela atribuídos por lei, pelos
planos nacionais de telecomunicações, pelos seus cadernos de encargos e outras resoluções normativas da Agência Nacional
de Telecomunicações.

§ 12 A Telebras poderá, ressalvados os
casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, recorrer à execução indireta,
por delegação setorial ou regional, desde
que exista iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução.
§ 2 2 A aplicação do critério previsto no
parágrafo anterior está condicionada, em
qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional.

Art. 188. À Telebras é atribuída a missão e correspondentes encargos de:
I - instalar e operar uma rede e um
serviço público, de âmbito e coberturas nacionais;
11 - instalar e operar outras redes que
suportem serviços universais e mandatórias;

III - fomentar o desenvolvimento tecnológico e industrial na área de telecomunicações do Brasil;

IV - assegurar a interconectividade e o
acesso das redes abertas ao público em
todo o território nacional;
V - instalar e operar todos os serviços
de telecomunicações prestados em regime
público.
Justificação

A lei deve estabelecer os princípios e diretrizes
do modelo de exploração dos serviços de telecomunicações pelo país. Seguindo a tradição dos países
industrializados que tratam este setor, como área estratégica, o modelo deve tratar de propiciar não só a
participação da iniciativa privada, mas também a
atuação do Estado, através das atividades de uma
empresa única, pública, que cubra as necessidades
e interesses de todas as regiões. Essa empresa
deve ter o controle acionário em nome da União, de
sorte a manter a preocupação pela cobertura e universalização dos serviços e servir de contraponto de
qualidade para a concorrência entre o setor público
e a iniciativa privada. Esta empresa estará dotada de
mecanismos para soltar as amarras legais que hoje
prendem, aprisionam, todas as demais empresas
públicas, quanto mais uma empresa que atua em um
setor tão dinâmico. Por isso propomos a criação de
um mecanismo de descentralização, por delegação
de serviços à iniciativa privada, nos termos propostos nos §§ 1º e 22 do art. 187, consoante redação
oferecida pela emeooa. Conseqüentemente, a expressão 'desestatização' deve ser alterada para
'descentralização', a qual, reafirmamos, garante forte participação da iniciativa privada na própria estrutura pública de prestação de serviços, sem prejuízo
do regir:ne de competição. Entendemos que só assim
é possível facilitar a participação da iniciativa privada
no setor dê telecomunicações, em· regime público.
mas sem o risco de substituir o regime de monopoiio
público por monopólios privados regionais. como
pretende a proposição original, com as conseqüências mais nefastas possíveis para os usuários desse
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serviço de utilidade pública. Acreditamos, assim, que
poderemos inserir nosso país no processo de globá.~
lização da economia, só que pela porta: âa frente e
não pela porta dos fundos.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- LauroCampos.
EMENDA N° 56- PLEN

--

- - -

--

- - - - -------------------
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--§"~~-A Fundação referida no parágra-fo anterior será constituída e mantida pelos
ativos e bens do atual Centro de Pesquisa
da Telebràs e, também:

I - pelas receitas oriundas da prestação de serviços e da transferência de tecnologias;

Acrescente-se ao art. 187 do projeto o seguinte

11 - por recursos oriundos do fundo
]>l"e_yisto jlo}i_rt. 71;

§ 2° - A fusão das empresas que compõem o
Sistema Telebrás deverá prever mecanismos que
assegurem a preservação da capacidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente.
·
Justificação

III - por outras verbas orçamentárias,
inclusive parcelas resultantes da aplicação
do disposto no§ se do art. 218 da Constituição Federal.
§ 3° Até a efetiva criação da Fundação
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento fica
a Telebras - Telecomunicações Brasileiras
S.A. responsável pela manutenção e conservação dos ativos e bens do aluai CPqD,
respondendo os seus dirigentes, na forma
da lei, por ações ou -omissões que possam
vir a causar a dilapidação ou depreciação
dos referidos atfvós e bEms, comouma-notável redução quantitativa e qualitativa dos
seus recursos humanos.

§ 20:

A presente emenda visa a criar efetiva possibilidade para sobrevivência e desenvolvimento da tecnologia e indústria brasileiras, uma vez instaurado o
processo de reestruturação do Sistema Telebrás,
uma vez que, combinada a reestruturação com a privatização, poderá não haver interesse de eventuais
aquisitores em patrocinar o desenvolvimento tecnológico nessa área, deixando o país em situação de
extrema vulnerabilidade em um setor estratégico
para toda a economia. Por isso, confiamos no acolhimento desta emenda.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra
EMENDA N° 57-PLEN
Converta-se o parágrafo único do art. 190 do
projeto em§ 1°, com a redação seguinte, aditandose, ainda, os §§ 22 e 3° abaixo expostos:
§ 12 Para cumprimento do disposto no
caput, o Poder Executivo criará, no prazo
máximo de 120 dias, a Fundação Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento, vinculada à
Agência Nacional de Telecomunicações,
que absorverá a atual estrutura do Centro
de Pesquisas da Telebras (CPqD), e terá
como objetivo:
I - desenvolver produtos e serviços de
telecomunicações, inclusive realizando e
promovendo as pesquisas; e
11 - apoiar a Agência em questões de
natureza tecnológica e industrial, especialmente nas voltadas à normalização e homologação de sistemas, equipamentos, componentes e programas a serem usadas pelas
operadoras concessionárias.

Justificação
A red<~ção que ora se dá ao art. 190, aqui proposto, na verdade, para todos os efeitos práticos,
transforma o CPqD em uma Fundação, que seria
vinculada à Agência Brasileira de Telecomunicações.
Como tal, não seria difícil imaginarmos o CPqD vindo a assumir um papel semelhante ao Bell Core, o
grande centro de pesquisas que atende indistintamente- ao conjunto das Baby Bells norte-americanas, criado justamente quando da divestiture da
AT&T. Ou seja, os clientes do CPqD passariam a
ser, num primeiro momento, os novos operadores
que nascerão da reestruturação do Grupo Telebrás
e da introdução do regime competitivo devendo se
prever, que, no correr do tempo, com incremento da
competição, venha a prestar serviços (inclusive disputando mercado) para uma gama de empreendimento cada vez mais diversificado. Ancilarmente, o
CPqD também daria suporte à Agência em atividades de normalização e homologação de bens e serviços que se tornarão essenciais às práticas regulatórias, sobretudo considerando as futuras necessidades de compatibilização e interconexão das redes e
serviços. A emenda deixa claro a responsabilidade
da Telebras com a gestão e manutenção do aluai
CPqO, até-a st.iiitransformação_e_assunção pefafu-
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tura Fundação. O objetivo aqui é tão somente o de
responder às justas inquietações sobre o futuro de
equipamentos e materiais que se encontram_ etrnJa: ___
boratórios, cujas atividades foram encerradas pela
atual direção da Teiebras. Como estamos num período de transição, será mais correto permitir que a
futura Fundação, já aluando no novo ambiente competitivo, possa melhor definir, de posse de todos os
recursos materiais e humanos disponíveis, os rumos estratégicos que dará aos seus laboratórios.
Esta emenda trata ainda dos recursos necessários
ao financiamento ou suporte do desenvolvimento
científico e tecnológico nas telecomunicações.
Quando sabemos que até os Estados Unidos, apesar de toda a sua pujança económica e dinamismo
científico-técnico, achou necessário criar um Fundo de apoio à pesquisa na sua mais recente legislação sobre telecomunicações, ficamos tranqüilos
quanto à necessidade, muito maior, de se introduzir um tal mecanismo também no Brasil, de modo
a garantir o nosso desenvolvimento neste campo,
em benefício da formação de recursos humanos
qualificados no país, e da competitividade sistémica
da indústria bras;leira.
Sala das Sessões, 1 O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 58- PLEN
Dê-se ao parágrafo único do art. 190 a seguinte redação:
Parágrafo único. Para o cumprimento
do disposto no caput, será o Centro de Pesqui&a e Desenvolvimento da TELEBRAS CPqD, o responsável pela manutenção e
aprimoramento desta capacidade.
Justificação
A necessidade do estabelecimento de uma po-.
lítica de ciência e tecnologia e de pesquisa e de desenvolvimento, bem como a manutenção científicay
tecnológica adquirida, como já tivemos oportunidade
de assinalar, são fatores de máxima importãncia na
discussão do novo cenário nacional para a área d~
telecomunicações. O destino que se reserva ao
CPqD da Telebras, na proposição, é duvidoso, até
porque o caput prevê a desestatização da própria
empresa. Trata-se de um centro de excelência, verdadeiro think tank do setor, um dos cinco maiort;!l>
laboratórios da área de telecomunicações em todo o
mundo que possui um acervo de conhecimento e ca~
pacidade inventiva que não podem ser desprezados
ou superados pela falta de vontade política de incen-

tivo à continuidade de suas atividades. Por isso, propomos, claramente, a manutenção do CPqD, na forma desta emenda, tendo-se em conta que as legisiações implementadas nos diversos países que discutiram o assunto contemplam a boa definição das pelíticas de pesquisa e desenvolvimento.
Sala das Sessões, 1 o de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 59- PLEN
Suprima-se o § 2º do Art. 198 do projeto.
Justificação
Considerado o papei estratégico do setor de telecomunicações, a informalidade pretendida com o
referido dispositivo é totalmente desaccinselhável. A
supressão do referido parágrafo tem por objetivo de,
dando transparência ao processo, evitar que haja
possibilidade de monopolização regional nos serviços locais, pelo uso de •testas-de-ferro•, o que facilmente poderia se dar com a informalidade de procedimento mediante venda de ações em oferta pública.
Tendo em vista os objetivos de incentivar a concorrência não é justificável a permanência desse parágrafo.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N2 60- PLEN
Suprima-se, no art. 201 do projeto a expressão
•no decurso do processo de desestatização".
Justificação
Embora nobre a intenção do autor, é evidente
que a vedação de aquisição de controles acionários,
tão-somente no decurso do processo de desestatização, é absolutamente insuficiente. Imediatamente
após, e não estando ainda instalado o órgão regulador, poderá ocorrer um intensivo e célere processo
de concentração, à revelia do poder público. Por tais
razões, propomos a presente supressão.
Saladas Sessões, 1o de julho de 1997.
r=MENDA N° 61 - PLEN
Dê-se ao art. 209 do projeto a segutnte reaa·
ção:
Ar!. 209. Dependerão de autorização
prévia da Agência, na forma do regulamento.
_as transferências de concessão. parciais ou
totais, que forem necessárias para compatibi!i_zar_as áreas de atuação das atuais prestaaoras com o plano geral de outorgas, devendo
os pedidos ser apreciados com prioridade.
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Justificação
O objetivo da _emenda é fazer com que, desde
logo, a formatação das plantas operacionais, ante as
composições societárias do capital, seja submetida
ao controle do órgão regulador instituído por esta lei,
com a finalidade de evitar-se a constituição apriorística de oligopólios nas áreas definidas no plano geral
de outorgas. Não se pode "colocar o carro na frente
dos bois"; se ao Poder Público caberá elaborar o
plano geral de outorgas, não há possibilidade de
ajustes, antes que esse seja configurado. E uma vez
configurado, impõe-se que os procedimentos de
compatibilização sejam monitorados pela Agência,
para que as adequações sejam efetivas.
Sala das Sessões, 1o de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 62- PLEN
Dê-se ao art. 216 do projeto a seguinte redação:
Art. 216. Esta lei entra em vigor na
data da instalação da Agência Brasileira de
Telecomunicações, nos termos do art. 10 e
9bservada a edição da lei a que alude o art.
11.
Justificação
Não há sentido da vigência desta lei se dar antes da instalação do órgão regulador, o qual tem,
dentre outras, a função de regular e fiscalizar a aplicação desta mesma lei. Grave seria a aplicabilidade
da lei, antes do regular funcionamento da Agência
Nacional de Telecomunicações. Todo o processo de
privatização previsto no Livro IV do projeto (arts. 186
e seguintes), dar-se-ia sem o acompanhamento do
órgão que institucionalmente se -investe de prerrogativas de controle do setor de' telecomunicações. Por
sua relevância, confiamos no acolhimento desta
emenda pelos nobres Pares.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMeNDA Nº 63 - PLEN
Inclua-se, onde couber, no projeto, o seguinte
artigo, procedendo-se a remuneração dos demais:
Art... Visando assegurar a democratização da informação e a sua mais ampla difusão, e objetivando evitar formação de monopólios oligopólios privados, bem como
outras formas de controle da opinião pública
ou delimitação ao acesso aos meios de comunicação, fica limitada a 1/3 (um terço) do

capital a participação em prestadora de serviços de telecomunica·vões a:
I - pessoas físicas ou jurídicas que sejam acionistas ou calistas de empresas con-cessi(>_nª-riªª-ou permissionárias de serviços
_ de rái:lio~tt~feivis?o a_ti~ffil,_leletvisão por assinatura ou qualquer outro serviço de teledifusão de informações não poderão ter participação acionária superior a 1/3 (um terço) em
empresa qu_~ explore serviços de telecomui. C!lçÕE!S_; ·-

11 - as empresas fabricantes de equipamentos de telecomunicações, seus sócios, acionistas e dirigentes não poderão explorar serviços de telecomunicações no Brasil, em percentual superior 1/3 (um terço) do
capital aciol)ário;
lU- estrangeiros, salvodispçsição em
co-ntrário-errl ato, -acordo, convenção ou tratado internacional, celebrado pelo Presidente da República e referendado pelo Congresso Nacional.
Justificação
Constitui questão nevrálgica que aqui se pretende normalizar a da democratização da comunicação. A intenção da emenda ora proposta é a de não
permitir o surgimento de monopólios ou oligopólios
ou quaisquer outras formas de controle ou domínio
da oponião pública. Note-se que não há motivação
xenófoba, estando o inciso III em conformidade com
a adesão, pelo governo b_rasile_iro_, áreçen_te _çoncertaÇão:âmbito da -OMC (Organização Mundial do
Comércio), a qual estabelece a abertura dos me_n:;a_-_
áos áe telecomunicações dentre seus signatários,
até o ano de 2005. por outro lado, a emenda é consentânea com os objetivos governamentais de evitar, a toda prova, o processo de concentração no seter de telecomunicações e, sem sentido inverso, estimular a livre concorrência. Certo da compreensão
dos relatores para esta importante contribuição, estamos conscientes do acatamento desta emenda.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1998. -José
Eduardo Outra.

no

EMENDA Nº 64,PLEN
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

M O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, projeto de lei dispondo sobre as empresas exploradoras do serviço móvel celular, consti-
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tuídas em virtude do art. 52 da Lei n2 9.295,
de 19 de julho de 1996.
Justificação
A presente emenda é consectário de outra,
pela qual se propõe a reestruturação da Telebrás
(ar. 187), com previsão de substituiçãoclo_~oc~-ª~0de desestatização por outro de descentralização, em
que se faculta à iniciativa privada a operação no setor, por meio de delegações. Assim, com o acolhimento daquela emenda, toma-se necessário seja revista a posição institucional daquelas empresas de
telefonia celular móvel, constituídas sob a égide do
art. 52 da Lei n2 9.295, de 19 de julho de 1996, para
qt.~e se adequem ao modelo aqui sugerido.
Sala das Sessões, 1 O de julho de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
- Os pareceres dos Srs. Relatores serão apresentados após .o .encerramento da discussão, tendo em
vista que nesta oportunidade ainda poderão ser
apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, perante a Comissão de
Constituição, JustiÇa e Cidadania, apresentei cinco
emendas a este projeto. Fixei diferentes pontos que
me pareceram contrários à Constituição. Ofereci as
devidas justificações. Não obstante, foram recusadas todas essas emendas, como recusadas foram
as demais dos diferentes Senadores.
Como a votação das emendas foi posterior à
discussão e votação do projeto, ali nas Comissões,
abstive-me de votar. Não renovei, no plená:io, as
emendas. A experiência me indica que não devo tomar atitudes inúteis. É evidente que pela votação ali
ocorrida, e que tudo indica aqui se reproduzirá, as
emendas não serão aceitas.
Vou, portanto, de qualquer modo, aguardar a
apreciação das matérias. Como, pela orientação regimental, o projeto vai ser votado antes de conhecido o resultado das emendas e, como a respeito desses resultados, não se me afigura dúvida arrazoável,
terei que votar contra o projeto.
Desde que não se fazem as alterações que se
me afiguram devidas, necessárias, sou compelido,
diante de inconstitucionalidades que fundadamente
argüi, a repelir o projeto. Se a votação do projeto

ocorresse após apreciação das emendas, eu me reservaria para variar de compreensão. Não poderei
fazê-lo, entretanto, diante da norma regimental que
primeiro vota o projeto, e, como disse, ao que parece, tudo indica que este será consagrado e as emendas rejeitadas.
-A:q-út, portanto, sou compelido, de principio, a
votar contra. Pela discussão que se travou nas Comissões, é evidente que o projeto contém inconstitucionalidades e inconveniências manifestas.
Um pensador ilustre escreveu que 'as leis são
a educação dos homens maduros". Quando, porém,
as leis não têm essa qualidade, não podem servir à
educação das gerações menos amadurecidas.
Tenho a impressão de que este projeto se investe dessa impropriedade. Sendo assim, quero antecipar que, não aceitas as emendas, serei compelido a votar contra o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
-Continua em discussão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(BLOCOIPSB - SE. Para discutir. Sem revisão do
orador.) - Sr. _pr_esidente, SJ'!s e Srs. Senadores,
muito embora a advertência e a previsão do Senador
Josaphat Marinho tenham realmente sentido, ou
seja, que estaremos regando terra menos fértil apresentando emendas que não produzirão efeitos, acredito que o Senado não pode se eximir do seu papel
de órgão revisor das proposições oriundas da Cãmara dos Deputados, porque é esse o nosso dever
constitucional.
Com ou sem sucesso, a Oposição jamais deixará de executar, na íntegra, os seus objetivos, com
base na Constituição e nas leis vigentes.
A Câmélra dos Deputados, efetivamente, com
relação a este projeto, fez um trabalho merecedor de
aplausos. O Governo Federal, ou seja, o Chefe do
Executivo, enviou àquela Casa o projeto original com
apenas 23 artigos, e esta proposição, depois de estudada pelos Srs. Deputados, resultou nesta que
chegou ao Senado com 216 artigos. Isso significa dizer que a Câmara dos Deputados realmente estudou a matéria e melhorou a mesma substancialmente. Mas existem ainda alguns pecados que precisam
ser consertados, do contrário, a lei chegará à sua vigência com falhas imperdoáveis.
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Vejamos, somente para destacar alguns dispositivos deste projeto que passou na ComisSão
Constituição, Justiça e Cidadania sem ter qualquer
emenda aprovada, apesar do esforço de quantos ali
participaram daquela Comissão, inclusive dos Senadores da base de sustentação do Governo, como o
Senador Josaphat Marinho, que apresentaram
emendas com o objetivo de dar uma aparência melhor a este projeto gigantesco das telecomunicações.
O art. 14, no seu§ 12 , dá o timbre autoritário do
Ministério das Comunicações, pois estabelece que o
funcionário requisitado pelo Ministério das Comunicações não pode recusar, de maneira alguma. Suponhamos que o funcionário esteja trabalhando na
Educação, exercendo um papel preponderante na
elaboração de projetes para Estados e Municípios e,
de repente, o Ministro das Comunicações resolve
requisitá-lo. O funcionário não deseja ir, mas a sua
requisição· é irrecusável por ter sido determinada, segundo o artigo, pelo Ministro de Estado das Comunicações e pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil. S. Exªs·serão os donos da Administração Pública
FederaL A meu ver, somente em época de guerra tal
dispositivo poderia ser utilizado; numa situação de
calamidade pública, aí, sim, seria irrecusável. Ora,
qual é a calamidade que existe no setor de telecomunicações que obrigue o funcionário, sendo requisitado, a aceitá-la? Agora, com a quebra da estabilidade do serviçior público, se não o fizer, será automaticamente demitido, graças ao Ministro de Estado
das Comunicações e ao Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil.
Outro artigo que diz bem do espírito autoritário
que predomina hoje no Governo social-democrata
de FHC é o art. 15.
Art. 15. A fixação das dotações orçamentárias da Agência na Lei de Orçamento
Anual e sua programação orçamentária e financeira de execução não sofrerão limites
nos seus valores para movimentação e empenho.

ae

Quer dizer, o Ministério da Educação tem limites, o Ministério da Saúde tem limites, as suas verbas podem ser contingenciadas, as suas dotações
poderão sofrer reduções; mas o todo-poderoso Ministério das Comunicações não pode sofrer limitações no uso das suas dotações.
Seria melhor, Sr. Presidente, como a privatização está em voga, a:-privatização é moda, votarmos
um projeto privatizando o Ministério das Comunicações; aí o Congresso Nacional não teria- poder de
controlar as verbas daquele Ministério. O Ministro de

Estado seria o presidente de uma empre§ª_privada.
Ora, só falta colocaremisso no Projeto de Telecomunicações. -- - De modo, Sr. Presidente, que sei que as emendas da Oposição serão derrotádas, mas fica aqui o
meu registro, o meu protesto, que já foi, por meio de
outros Senadores, evidenciado na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, inclusive a palavra
abalizada do professor constitucionalista, merecedor
do nosso resp_e_i_to, Senador Josaphat Marinho, do
Estado da Bahia, que, de forma sábia e inteligente,
mostrou por A+B as incoerências, as distorções des- _
se projeto, apresentando emendas que ali foram derrotadas.
Entre_tªnto,_dEt_ªQtemão, Sr._Presid.ente, além
das emendas, já temos prontos alguns destaques. O
_(love_!Tlo_v~_Vei1Ce[, mas vamos Jbe dar muito trabalhq. _Nenhum;;t_y_itcíriª pode chegar a qualquer um
sem trabalho. Então, vamos suar à camisa, vamos
trabalhar porque é assim que queremos o Senado.
Em plena manhã de quinta-feira, o Presidente do
Congresso Nacional e Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, numa prova evidente
de que quer trabalhar e quer que esta Casa funcione, nos reuniu hoje pela manhã para aqui cumprirmos o nosso dever.
Como Senador, não apenas do Bloco de Oposição, entendemos que o Governo Federal comete
um grande pecado ao impor a esta Casa uma posição de submissão. A Câmara dos Deputados transformou um projeto de 23 artigos em 216 artigos. Não
podemos mudar nem uma vírgula, nem um ponto e
vírgula, nem acrescentar nada; é um projeto intocável no Senado Federal.
Sr. Presidente, esta Casa passou mesmo a ser
um mero carimbador, um cartório da Câmara dos
Deputados. É lamentável!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos ou ao Senador José Eduardo Outra. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de estar completamente equivocado. Depois de muito tempo pretendendo entender o que se passa neste País - as
transformações apresentadas pela onda_n_eolil:>_eral,_
os seus fundamentos, a forma pela qual a criação
dessas Agênciasrepetem COnl() se ul'n_grancje
molde as produzisse :..:,--tentando entender como,
num período pequeno de tempo, um país que lutou

se
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sempre para transformar a sua produção primária,
agropecuária, dependente em um processo completo o mais possível e independente, onde as forças
produtivas pudessem beneficiar o brasileiro coletivo,
o trabalhador, as camadas sociais que participassem
desse processo de produção, de repente, foi produzindo, no plano político, a ditadura e a violência capazes de modelar uma demanda social, criando um
perfil de demanda em que os ricos, cada vez mais ricos, pudessem se beneficiar, usufruir privilegiadamente dos resultados, da dinâmica da produção.
Ao mesmo tempo, vimos os recursos da saúde,
da educação e do social sendo canalizados para
essa acumulação selvagem. Assim, foi-se constituindo uma espécie de Retrato de Dorian Gray, que
é, sem dúvida alguma, o retrato da nossa demanda
social antagónica: os pobres cada vez mais pobres e
cada vez mais excluídos. Isso antes era objeto final
das preocupações sociais de todos os partidos que
visavam transformar e humanizar o Brasil; transformar o trabalhador coletivo, dando--lhe acesso aos
bens da vida
De repente, verifico que o Governo que aí está
se rendeu a essa demanda; não quer alterá-la. E o
que estamos fazendo em todos os setores, no das
Telecomunicações, no da Educação, no da Saúdeem todos os setores o mesmo modelo se repetirá é tomar intocável o perfil da demanda. Não é preciso
mudar a repartição da renda, é preciso, apenas, verificar e nos rendermos ao fato tido como acabado de
que existe uma elife no Brasil de consumidores nível
A, de consumidores internacionais, de padrão de
renda e de exigências internacionais, aos quais o
sistema elitizado, a Banda B da telefonia celular, as
escolas de nível internacional, os hospitais que estão aqui e que para aqui virão, trazendo a atenção a
esse mercado da doença elitizada, da doença rica,
da doença gorda e, obviamente, para manter essa
estrutura desse consumidor coletivo, diante do qual
o Governo se rendeu, que não procura mais transformá-lo; é preciso criar-se também um sistema intermediário, um SUS subvencionado, um ensino privado subsidiado, para atender aos consumidores de
classe média, aos consumidores de carros usados usados por aqueles que constituem os elitizados, minoritários e privilegiados da faixa da telefonia "B", da
faixa dos hospitais "A", da faixa do ensino de excelência.
Finalmente, lá embaixo, para o populacho,
para aqueles que não têm acesso ao mercado, que
não podem exercitar o seu direito, que aqui está garantido no papel, de escolher os meios de comunica-
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ção, de acesso aos serviços de telecomunicações,
com padrões de qualidade e regularidade adequados a sua natureza, em qualquer ponto do território
nacional; a liberdade de e_scclhª9~ ~uª prestadora
de-serviços~ Como~uma- população como a nossa
poderá escolher, poderá optar pelos vídeo-fones,
pelos telefones e meios de comunicação de alto custo, quando realmente não tem acesso sequer aos
impulsos mais baratos da telefonia mais antiquada e
arcaica que aí ficará?
Podemos deduzir, portanto, que o Governo reconhece como fato inarredável e irremovível essa
demanda antagónica e desumana que se cristalizou
ao longo de nosso processo histórico e adapta, agora, a oferta aos serviços, a oferta de produtos e mercadorias de luxo importadas para os consumidores
de alta renda. E o resto que não foi exportado, o lixo
que permaneceu invendável se destinará àquela ralé
que não tem condições de acesso, de exercer a sua
liberdade de consumidor soberano. Uberdade de
consumidor soberano - palavras neoliberais.
O modelo se repete, porque se conformou com
esse perfil do consumidor antagónico brasileiro, que
é o resultado, a expressão e a objetivação dos nossos desníveis de repartição da renda nacional, das
nossas discrepâncias em relação à distribuição da
renda no País, da propriedade, do saber, do poder.
A modernidade atual, por meio desses mecanismos que estão sendo postos em açáo e legitimados pelas mudanças da Constituição, é a mais reacionária que já houve em qualquer momento. Nada
será mudado. Por isso, está se adequando todo o
sistema produtivo, todas as instituições, para que o
consumidor coletivo, os privilégios sociais permaneçam imutáveis e se fortaleçam através das indústrias
ae carros, das indúslnasde luxo, das indústrias de
telefonia celular, que são, na realidade, prioritárias
em nosso sistema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
__ q SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. mais umã vez o
Senado se depara com uma matéria que te_::: um_
grau de com-plexidade aproíundado, com 216 artigos. e vamos votá-la em regime de urgência.
Estamos cada vez mais sendo pautados pP.Ia
lógica de que a eficiência do Congresso Nacional se
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··mede pela quantidade de matérias votadas, pelarapidez com que isso acontece. O Congresso Nacional, de repente, é transformado numa espécie de linha de montagem; a eficiência é medida pela produtividade no sentido da' quantidade-delels-que-elaboramos.
Estamos vendo isso nesta Convocação · Extraordinária. Como a imprensa critica os Deputados
e os Senadores pelo fato de receberem três salários
durante o mês, temos que responder a essa votando
cinco, seis, sete matérias no menor espaço de tempo possível. Penso que estamos com uma visão errada do que seja eficiência do Congresso Nacional
e, particularmente, do Senado Federal.
Essa realidade se mostra ainda mais visível no
momento em que estamos votando, hoje, o projeto
que regulamenta as telecomunicações. Vamos votar,
na terça-feira, o projeto que regulamenta petróleo.
Nos dois projetes, está prevista a criação de Agências; nos dois projetes há um balizamento de um
eixo com algumas semelhanças. No entanto, o Senado, quanto à questão das Agências, vai tomar decisões diferentes em relação a telecomunicações e a
petróleo, porque não pode voltar para a Cãmara,
não pode atrasar. O Senado, mais uma vez, vai ter
que assumir o papel de carimbador.
No caso específico deste projeto, o discurso do
Governo tem sido sempre, ao justificar suas reformas, tanto na Constituição, quanto na legislação ordinária, o de que ele está sendo coerente com o seu
programa e que aqueles que são contra as propostas do Governo são os derrotados nas eleições de
1994, são os que estão na contramão-·âéfhistória-,
são os que estão contra- aquífo-que povo ora$i1elro
escolheu nas eleições de 1994.

-o

Este projeto estabelece uma autorização genérica e irrestrita para o Governo privatizar todas as
"teles", privatizar a Embratel e fazer o que quiser
com elas. Mas não foi isso o que o povo brasileiro
votou em 1994. Pelo menos, não foi com isso que o
Presidente da República se apresentou ao eleitorado
nãs eleições passada$.
Está aqui o meu novo livro de cabeceira: o
"Mãos à Obra", que é a proposta de governo do então candidato Fernando Henrique Cardoso. Neste livrinho estão, em três páginas, as linhas que o Governo prometia ao povo com relação a telecomunicações e política de privatização. Nas páginas 55 e 56,
nas diretrizes gerais para organiza~ãolnstitucional
do setor, está lá, no capítulo de telecomunicações:
"preservar a presença do setor público nas áreas es-
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tratégicas das comunicações e do desenvolvimento
tecnológico."
Para não parecer que esta é uma frase perdida
ao longo do livro, lerei o que é dito mais à_frE!n!~na
página 202, no capítulo das privatizações. Está dito
-lã q!Jé:
O papel do Estado como produtor de
bens e ser-ViÇos será mantido nas áreas estratégicas, onde deverá ter a capacidade-de
produzir com eficiência, qualidade e preços
competitivos. Para tanto, serão promovidas
mudanças significativas no modelo de ·administração das empresas estatais, em especial com o uso de contrato de gestão. Este
será o modelo predominante em alguns setores, como o petróleo e alguns segmentos
de telecomunicações.
E não fica só nisto. Mais à frente, na página
205, quando justificava a emenda que flexibilizava o
monopólio das telecomunicações, estava dito:
Propor emenda à Constituição para flexibilizar o monopólio das telecomunicações,
mantendo a. União a capacidade de coordenar os investimentos, segundo os interesses
nacionais e preservando o papel do setor
público nas -áreas estratégicas e de desenvolvimento tecnológico do setor.
Portanto, o programa com o qual o Presidente
da República se apresentou ao povo em 1994 não
era o programa da privatização generalizada. Ele estabelecia a necessidade da presença do setor público e do Estado como produtor de bens e serviços
• emárea5 estratégicas.
Mas, além disto, além do choque entre as promessas e ·a.quilo que está sendo executado, estamos vendo que, mais uma vez, o Congresso Nacional está convocado a aprovar um projeto que entrega, de mão beijada, ao Executivo, uma série de prerrogativas que são constitucionalmente desta Casa. A
um Executivo que já dispõe do instituto das medidas
provisórias.
-No art. 18 deste projeto está dito:
Art. 18 -_cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio
de decreto:-- -

I - ········•····•··········································
11 - aprovar o plano geral de outorgas
deserviçOprestadono regime pÚblico;
III - aprovar o plano geral de metas
para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não estamos tratando de filigranas; não estamos tratando
de ates do Poder Executivo; não estamos tratando
aqui de normas administrativas que podem, sim, sé
instituídas pelo Executivo ou pela Agência. Estamos
aqui tratando de planos de metas, de questões gerais que, obrigatoriamente, têm de ser prerrogativas
do Congresso Nacional.
A alegação dos Srs. Relatores, nas Comissões, para encaminhar contrariamente a esta emenda
é que isso atrasaria o desenvolvimento e a possibilidade de o Brasil entrar na modernidade. Se continuarmos com essa linha de raciocínio, daqui a pouco vamos chegar à conclusão de que o Congresso
Nacional atrasa o desenvolvimento, de que o Congresso Nacional é um ente nocivo à entrada do Brasil na modernidade e no Primeiro Mundo.
Além disso, existem alguns outros aspectos
absolutarriente preocupantes neste projeto. Outra
parte do discurso do Governo, de sustentação ao
projeto, é a questão da competição e da universalização. Estas são as pedras angulares do discurso
governamental. No entanto, a universalização é garantida neste projeto através do inciso I do art. 81,
combinado com os §§ 2" e 3 2 do art. 49 e com a
nova redação do art. 32 da Lei n" 5.070, que garante
a universalização principalmente com recursos públicos oriundos do orçamento fiscal.
É verdade que há previsão de um fundo de
contribuição das prestadoras concessionárias mas a
lei n_ão dispõe de uma vírgula sequer a esse 'respeito. E provável que a sua regulamentação fique para
as calendas gregas!
Mais uma vez o processo de privatização faz o
contrário do que dizia o Presidente da República ·
quando encaminhou as propostas de emenda constitucional da Ordem Econômica ao Congresso Nacional: Sua Excelência dizia que não iria o Estado ficar
com o osso e entregar o filé para a privatização. Mas
estamos vendo, não só em relação a este projeto
como também em outros exemplos, que as privatizações da Light e do Banerj estão deixando o Estado
com o osso, enquanto entrega ó filé para a iniciativa
privada. Aliás, o Estado está colocando um tempero
muito saboroso no filé que está entregando.
Portanto, Sr. "Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos convencidos, sem nenhum ranço xenófobo, estatizante, atrasado, que era possível estabe-lecer um processo de flexibilização do monopólio e
estabelecer um processo de competição, de atração
de investimentos privados em uma área tão importante para as telecomunicações sem aprovarmos um
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projeto com tantos vícios, entregando tantas prerro- ·
gativas ao Executivo, principalmente não dando garantias para a Nação que venham viabilizar a inser·ção·de nosso País na globalização e no Primeiro
Mundo. Queríamos não uma inserção subalterna,
como vem' acontecendo com vários países da América Latina, mas a ins!3rção como um país parceiro e
uma nação soberana: ·
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por não t~r a mínima' expectativa da aprovação
de nenhuma das 50 e tantas emendas que apresentamos, vamos votar contra o projeto na sua totalidade.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Peço a palavra,
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o
projeto de lei que o Senado certamente aprovará
hoje é reconhecido por muitos ·especialistas como
um dos melhores projetes reguladores das telecomunicações - não da América Latina mas talvez de
todo o mundo, incluindo a Europa.
Não é perfeito, porque não há perfeição nas
ações humanas, mas creio que é o melhor que se
poderia fazer nesta oportunidade. Foi amplamente
discutido na Câmara dos Deputados e foi lá emendado. É um projeto de lei que ajusta o Brasil à modernidade.
Anos e anos de monopólio estatal levaram à
carência de telefones. Hoje, há 10 milhões de brasileiros que precisam de telefones e não os possuem
porque as empresas estatais não podem atender à
demanda dos usuários em potencial.
Chegamos ao -ridículo, Sr. Presidente, de telefones se transformarem em património, de linhas telefónicas serem vendidas aos usuários - que tinham
direito a elas - e depois serem negociadas no mercado paralelo, porque eram um ativo.
A votação desta lei coincide com a venda, ontem, da concessãQ_da _Area.:1, que apresentou como todos os Srs. Senadores leram hoje - um ágio
· de R$2 bilhões. O preço era de R$600 milhões. A
gr()(;Ura foi tão grancjec.a disputa._tii,o intensa que o
ágio foi a R$2 bilhões. A Área 1 foi vendida por
R$2,6 bilhões. Somado esse preço ao das Áreas 9 e
7, também já vendidas, chegamos a um valor que
equivale ao que a União auferiu com a venda da
Vale do Rio Doce.
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A venda da concessão de todas as áreas poderá chegar a R$30 bilhões, que, se forem aplicados
como devem ser - tomara que o Ministro Sérgio
Motta não vença a disputa interna no Governo -, no
abatimento da dívida interna, contribuirão, a médio
prazo, para a redução do déficit público e da taxa de
juros, grandes responsáveis pelo travão que sofre
hoje o Brasil, impossibilitado de crescer, como deve,
a6%aoano.
Sr. Presidente, uma matéria publicada hoje, no
O Estado de S. Paulo, assinada pela Jornalista
Cley Scholz, diz o seguinte:
'O fim do monopólio estatal e a entrada de empresas privadas no mercado das
telecomunicações deve permitir que milhões
de brasileiros possam ter acesso a um telefone, seja ele do tipo fixo ou celular. Aluaimente, mais de 10 milhões de brasileiros
são privados desse serviço, considerado básicp na chamada era da informação.
Os novos serviços, que começam a ser
oferecidos no primeiro semestre do ano que
vem, deverão ser mais baratos e de melhor
qualidade, segundo o especialista em telecomunicações Márcio Wohlers, do Instituto
de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Ele explica que os novos telefot~es celulares utilizarão tecnologia
do tipo dt~ital.
salto tecnológico em relação ao sistema analógico, usado hoje no Brasil, pode
ser comparado à evolução dos velhos discos de vinil para os modernos CDs", comenta. A nova tecnologia deve apresentar um
som mais claro e menos probabilidade de interrupção das ligações, mesmo quando o
celular for usado dentro de um túnel, garante
o Professor da U:1icamp."
E mais, Sr. Presidente:
"Nos Estados Unidos, segundo o especialista, o surgimento dos modernos PCSs
(sistema mais evoluído que o telefone celular, previsto para chegar ao Brasil depois do
ano 2.000) derrubou as tarifas de tal forma
que hoje as operadoras têm rentabilidade
ccnsiderada muito baixa.·

·o

Ou seja, Sr. Presidente, vamos ter todos os
usuários em potencial, dentro de poucos anos, co;n
acesso ao sistema - o que hoje não acontece. A
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médio prazo, teremos tarifas mais baratas que as de
hoje e um serviço de muito melhor qualidade.
A criação da Anatei permite que o Estado, ao
retirar-se da economia como produtor, exerça o papel que é seu: de regulador, com poderes para refrear abusos, em defesa dos usuários. A nova agência, independente, coloca o Brasil, repito, no caminho da modernidade.
De forma que o Senado hoje vive um momento
histórico, Sr. Presidente, ao transformar esse projeto, com a sanção do Presidente da República, na lei
de que o País precisava, desde a quebra do monopólio estatal do setor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PLF-MA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero trazer à discussão um pequeno esclarecimento com referência ao que ilustres
preopinantes aqui declararam.
Foi dito, Sr. Presidente, com relação ao art. 14,
que era um timbre autoritário do Governo a requisição de funcionários, por um prazo curto, para a
agência de que estamos tratando. Diz o art. 14 que a
agência poderá requisitar, com ânus, servidores de
órgãos e entidades integrantes da administração pública federal indireta, direta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas. O
seu§ 12 estabelece que, durante os 24 meses subsequentes à instalação da agência, essas requisições
serão irrecusáveis.
Esse fato de ser irrecusável foi apresentado
como timbre autoritário do Governo. Ora, a inteligência do texto não é essa, porque ele é claro no§ 1Q:
c.

• ...as requisições de que trata o caput
deste artigo serão irrecusáveis quando feitas
a órgãos e entidades do Poder Executivo, e
desde que aprovadas pelo Ministro de Estado das Comunicações e pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil."
Portanto, quem vai recusar, quem poderia recusar é o órgão. Estabelece aqui o artigo, em seu
parágrafo§ 1Q, que um órgão público não poderá recusar a outro órgão, ou seja, à agência. Não é ao
funcionário que caba recusar. A nenhum funcionário
público, Sr. Presidente, caberia recusar uma missão
ou uma determinação que lhe fosse incumbida pelo
seu superior. Haveremos de convir que a requisição
do funcionário é até motivo para registro em fé de
ofício e para enriquecimento do seu currículo. É claro que um funcionário não poderia rer:usar. Um ór-
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gão ou outro poderia recusar uma determinação por
razões internas, mas a lei estabelece que, no prazo
de 24 meses, serão irrecusáveis, dentro das condições estabelecidas no § 1e.
Então, Sr. Presidente, quanto a isso, não há
timbre autoritário.
O outro aspecto que eu gostaria de deixar bem
esclarecido, na minha maneira de ver as coisas, Sr.
Presidente, refere-se ao art. 18, que foi apresentado
como uma exacerbação do poder presidencial:

Sr. Presidente, eu não poderia deixar passar
em branco esses dois aspectos. Espero ter esclarecido o assunto aos meus nobres Companheiros.
Que fique bem claro que a Agênci.a é um órgão público coletivo, e não a expressão autoritária de um
Chefe de Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gosta"Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, obria de fazer uma apreciação a respeito dos aspectos
servadas as disposições desta Lei, por meio
essenciais do projeto que ora vamos votar.
de decreto:
Em primeiro lugar, há uma questão preliminar
I - instituir ou eliminar a prestação de
nesta discussão que diz respeito à abertura ou não
modalidade de serviço no regime público...
do setor para a área privada.
11 - aprovar o plano geral de outorgas
Estou absolutamente convenCido de que as
de serviço prestado no regime público;
empresas estatais não têm hoje a flexibilidade, o
III - aprovar o plano geral de metas
grau de liberdade para administrarem um setor que,
para a progressiva universalização de servido ponto de vista tecnológico, tem sofrido transforço prestado no regime público;
mações fundamentais, em escala mundial.
. IV - autorizar a participaÇão de emAs empresas públicas têm limitações pelo lado
presa brasileira em organizações ou consórda compra de equipamentos, de materiais, dependentes
cios governamentais, destinados ao provide leis de licitação; têm dificuldades em função de
mento de meios ou à prestação de serviços
nomeações políticas para cargos de direção. Não
de telecomunicações."
têm,
por isso, condições de comandar um setor que
Sr. Presidente, isso foi apresentado como um
apresenta a maior taxa de mudanças tecnológicas
ato até de despotismo do Senhor Presidente da Reentre todos os setores econômicos.
pública. Ora, isso. não cabe, isso não está dentro do
No caso brasileiro, a privatização é uma condialvedrio do Senhor Presidente. Cabe a Sua Excelênção para qúe o País possa acompanhar o desenvolcia emitir esse deàreto porque ele é a autoridade a
vimento desse setor em escala mundial e de proporquem cabe expedir normas para a Agência. E basta
cionar às empresas, às pessoas e às regiões um
a leitura do artigo subseqüente, art. 19, no seu inciso
atendimento que se faz necessário do ponto de vista
1!1:
"III - elaborar e propor ao Presidente
do bem-estar e do nosso desenvolvimento.
da República, por intermédio do Ministro de
Se não abríssemos o setor de telecomunicações,
Estado das Comunicações, a adoção das
estaríamos cometendo um equívoco do mesmo !amamedidas a que se referem os incisos 1 a IV
nho daquele representado pela Lei de Informática.
Se o fechamento do setor de telecomunicações
do artigo anterior... •
prosseguisse poderia trazer ao Brasil um prejuízo
O decreto do Presidente da República não está
tão grande quanto o provocado pelo fechamento na
área da informática, com todos seus custos, do ponno seu livre arbítrio. Sua Excelência só poderá expedir os decretos de acordo com as normas estabelecito de vista do nosso atraso tecnológico. e do nosso
desenvolvimento.
das no inciso III.
o outro aspecto fundamental a ser destacado
Não há, portanto, essa exacerbação do Poder
Presidencial, hoje tão do agrado da Oposição, que
refere-se a dois eixos fundamentais do projeto. Esnão hesita em apresentar o Presidente como um
ses eixos são: primeiro, a universalização dos servidéspota no regime republicano; muito embon:t ela
ços; segundo, a concorrência dentro do setor.
Recordo-me que, anos atrás, li declarações do
mesma caia em si, verifique o exagero e procure
qualificar esse pretenso despotismo do Presidente
atual Presidente do Senado, então Governador Anda República como um despotismo e~larecido, __lj@-__ __ ~ tonio Carlos Magalhães, com relação a privatização
zando-se da imagem ou da figura de que muito trado setor de telecomunicações. Qual era a preocupatau o autor Maquiavel, de economia política.
ção que S. Ex~ levantava? A introdução, dentro do
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setor, das empresas privadas, aluando com critérios
de mercado, fator que poderia ter um papel adverso
do ponto de vista das regiões menos desenvolvidas
e das cidades menores.
No entanto, o projeto cuida desse aspecto, pois
estabelece a criação de empresas regionais com obrigações e condições para que forneçam serviços
para cidades acima de mil habitantes. O projeto estabelece também incentivos para essa universalização. Por exemplo , as empresas que cumprirem as
metas de universalização poderão obter autorização
para atuarem fora de sua área de concessão original.
A universalização - esse é um aspecto que
está passando despercebido para a Oposição, - é
fundamental. O outro é o da concorrência. Esse é
um setor de difícil concorrência. E a prova é que em
alguns países a privatização não se foi bem, como
no caso da Argentina, como no caso do México,
como no caso da Inglaterra. Nestes países não hou·
ve dispositivos, no arcabouço institucional de telecomunicaçõe.s e da tr~ . ·ção do setor estatal para o
privado, que garantissem a concorrência dentro do
setor, inclusive com acesso obrigatório, compulsório,
se assim for requerido, à rede por parte de empresas concorrentes. Neste aspecto o projeto é claro.
Há a obrigatoriedade para que as redes de serviços
de interesses públicos se interconectem em condições neutras do ponto de vista da competição. Garante, também, o acesso não discriminatório a .postes e
dutos.
De fato as empresas regionais de telecomunicações, imediatamente depois de privatizadas, poderão converter-se em concorrentes da Embratel na
prestação de serviços de longa distância intra e inter-regionais. Ao mesmo tempo, no mercado local,
cada "tele' enfrentará a concorrência de empresas
autorizadas a prestar serviços dentro da sua área de
concessão.
Estes são dois aspectos, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, fundamentais desta lei: a universalização e a concorrência. Oferece-se, então, um
avanço fundamental do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, porque se trata - insisto - de um .
setor de ponta no desenvolvimento econômico mundial. Aliás, o reflexo do potencial do setor já está
sendo evidenciado nos preços obtidos pela venda do
direito de exploração de linhas de celular. O Brasil já
arrecadou em poucas semanas mais de R$3 bilhões.
Temos bons motivos para saudar esse projeto
e aprová-lo. É possível divergir deste ou daquele
ponto, mas temos que partir do reconhecimento de
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que o projeto representa um avanço fundamental.
Posteriormente, ·podemos proceder às alterações, às
retificações que se-façam necessárias, inclusive à
luz da experiêncià do que vier a acontecer no futuro.
A propósito, gu gostaria de fazer referência a
um aspecto, que, na minha opinião, deverá merecer
. illteração
praia .. Há- vários outros, mas me
concentrarei neste: a formação das agências que
deverão coordenar não apenas o setor de telecomunicações como também o do petróleo. Essas agências representam uma figura nova dentro do arcabouço institucional brasileiro, inclusive constitucional.
Representam uma figura nova e deverão ter um poder muito grande, como se percebe pelo projeto e
pela experiência de outros países.
Pois bem, o art. 26, no caso de telecomunicações, diz que:
'Os membros do conselho diretor da
agência somente perderão o mandato em
virtude de renuncia, condenação judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo e disciplinar. •

a-curto

E estabelece um certo ritual. Um ritual parecido
com esse é estabelecido também no projeto que votaremos na semana que vem, referente ao petróleo.
O exame desses dois projetes nos leva a concluir, muito claramente, que precisamos estabelecer
um critério. geral para essas agências, inclusive, homogeneizando os critérios. Creio - é minha convicção ___ .que não tem cabimento, no Brasil, criarmos
agênciascom-ourocraCias competentes estáveiS;
mas que estejam praticamente acima do bem e do
mal. Não sou favorável a isso. Cargos de nomeação
do Presidente da Republica, com aprovação do Senado Federal, não podem ter a característica de 'vitaliciedade enquanto durem', digamos assim, porque, na prática, no caso dos integrantes dessa agência, ~erão ser removidos 11).§.di<it1te _p_ra<:_e_ssos_
çomplicadíssimo:;; d_o ponto de vista disciplinar ou judicial.
No caso do petróleo, inclusive, poderia ocorrer
o seguinte: se o economista José Caries Alves dos
Santo:;;. fosse iote.grante cja_AgêllGia_NacjoJJal de_ Pe·
tróleo, mesmo tendo sido condenado, como foi na
semª"ª passada, não poderíamos ainda removê-lo,
porque não foi transitado em julgado, ainda há ins·
tâncias para que se possa recorrer!
Não faz sentido partirmos para uma experiência nova no Brasil com esse grau de rigidez. Não podemos nomear pessoas que, durante cinco anos,
serão praticamente irremovíveis dos seus cargos.
Sabemos o que representa um processo administra-
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tivo, disciplinar, do ponto de vista do tempo, de dificuldades políticas, de imobilização dos órgãos atingidos.
O Sr. Jefferson Péres -V. ~ me permite
um aparte, Senador José Serra?
O SR. JOSÉ SERRA - Concedo o aparte. a V.
Exª.
O Sr. Jefferson Péres - Mas não é tão rígido
assim, Senador.
O SR. JOSÉ SERRA - Neste aspecto, sim,
Senador Jefferson.
O Sr. Jefferson Péres - Não me parece tão
rígido assim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Eu agradeceria ao nobre orador se, após o aparte
do nobre Senador Jefferson Péres, concluísse o seu
brilhante discurso.
O SR. JOSÉ SERRA - Pois não, Presidente,
obrigado.·
O Sr. Jefferson Péres - Mas não é tão rígido
assim. Condenação judicial transitada em julgado
processo administrativo e disciplinar. É alternativo.
Pode ser por um simples processo disciplinar.
O SR. JOSÉ SERRA - V. Exª está se referindo aos casos de petróleo e de telecomunicações?
O Sr. Jefferson Péres - Se for do petróleo, é
uma demasia, mas na Anatei apenas o processo disciplinar implica destituição.
O SR. JOSÉ SERRA - Mas vale o meu raciocínio, pois o processo disciplinar tem características
extremamente penosas na sua: conduÇão. Na minha
opinião, a orientação correta seria: uma vez que o
Senado aprova a indicação feita pelo Presidente da
República, o Executivo possa solicitar a exoneração
sujeita à aprovação do Senado.. Nesse caso o Senado como foi ouvido para a nomeação, será ouvido
para a destituição.
Isso já colocará uma barreira, um elemento de
conservação, de estabilidade dentro do cargo, dispensando processos que são penosos;·ctifíceís, que
permitem recursos judiciários e que poderão levar
paralisação de certas agências em determinadas circunstâncias.
Portanto, Sr. Presidente, creio que, face a estas considerações, deveríamos, em seguida; elaborar normas mais gerais com relação às agências.
A opinião que emito aqui é compartilhada pelo
Presidente da República, pelo Presidente do Senado
e por diversos Parlamentares. Teremos de fazer,
õlum momento seguinte. uma consolidação da legislação e criar mecanismos mais flexíveis sobre nomeação e destituição nessas agências.

ou

a
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Repito: se o Senado aprova a indicação, o Se.nad() aprova_ a (je_s@yiçffi.Q. Js.so .obrigará o Presidente da República, caso queira remover um determinado diretor de uma agência, a dar a sua explicação, a
apresertar a sua fundamentação. É um elemento de
estabilidade.
-Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Quero agradecer a tolerância de V. Exª com relação ao tempo e solicitar, _em fun_ção das virtudes
cteste proTetõ:â suaaprovaÇãô no dia de hoje.
Muito obrigado.
õ SR:-PRESIDENTE-(Antonio CariaS MagaJhães)
Concedo a palavra ao Senador Pedro .Simon.
{Pausa.) ·
·
-- ·- Concedo a palavra ao S~~d_or_f'lO~f3rtO Freire.
-- O SR. ROBERTO FREIRE {Bioco\PPS-PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderrte~Sr"s e Sr$. Senadores, este projeto é por todos recqnhet=idogomo umstos_méii§_importan!_es, em
furição da nova realidade em que vive o mundo e o
Brasil. Setor de ponta, setor que implica, inclusive,
aquilo que hoje está-se chamando de globalização
como condicionante básica. No campo das comunicações, estamos tentando a nossa modernidade.
Nesse sentido, parece-me que o Senado está
exercendo um papel menor. Esse projeto mereceria
desta CaSÇl uma maior análise, um maior aprofundamento; poderíamos discuti-lo e aprimorá-lo, porque
ele nos"cófocará cenários-futuros~ t...arrienúivelmente.nada disso aconteceu.
Temos alguns- exemplos que, se tivessem
acontecido, talvez nos pudessem ter levado até a
sÜpera__r_~ir"13.ira"i~iitrE!_Gov~o e_QQ.o§ição, permitindo-nos algo consensual.
Na Previdência, estamos marchando para algo
parecido: um certo consenso, algo que aprimora,
exatamente porque abrimos o diálogo, abrimos a negociação e nos articulamos como uma Casa parla:
mentar e não como uma meraCasa decc)_i-itagemde
-votos. Infelizmente, é o que vamos fazer nessa Lei
de elec()fT1Unicações._De_ f()rTr@_ ª-çQd<!_da,__am:(3ss~
da, aligeirada, estamos votando um projeto de quase
200 artigos sobre aquilo que é cenário de futuro e
que muda substancialmente o -que é básico nes.se
processo de globalização, que são as telecomunicações.
Falei isso na Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania, levantei esses .problemas. Várias
emendas foram apresentadas, não poucas. e não se
pode dizer que tivessem a-finalidade de obstrução.
Objetivavam aprimorar, discutindo o papel do Con-
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gresso, do Parlamento e do seu Poder Legislativo,
suas competências -o art. 18 é um exemplo disso, talvez invasão de atribuição e competência do Poder Legislativo, autonomia de determinados órgãos
controladores e fiscalizadores, de que forma construir a não promiscuidade entre esses órgãos. e a
chamada economia privada, como é o caso das quarentenas para o Banco Central. Mas já temos algum
avanço.
Esse projeto, na sua estrutura básica, tem a
minha aprovação. Ele, inclusive, por tratar desse cenário futuro, cria entes novos na Administração brasileira. Estamos aqui discutindo um novo Estado, um
Estado que em função dos problemas que surgem,
pela necessidade de parceria com a iniciativa privao da, necessidade de privatização, exige do Estado
uma cutra atribuir-ão, competência e, portanto, também uma outra reestruturação. É um Estado em que
não é mais aconselhável se exercer atividade económica diretamente, mas que não pode perder a sua
capacidade de regular, intervindo no mercado, até
porque precisamos fugir do fetiche neoliberal de que
o mercado tudo resolve, inclusive competência e universalização. Isso não acontecerá se não houver a
presença do Estado em uma intervenção reguladora.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex"
um aparte bem rápido?
O SR. ROBERTO FREIRE -Ouço V. Ex" com
muito prazer.
.
O Sr. Lúcio, Alcântara - E bem rápido. No
momento em que ingressamos numa nova etapa
das telecomunicações no Brasil, acho injusto omitirse o fato de que a modernização das comunicações
no Brasil ocorreu a partir desse modelo; a partir do
modelo do Estado e das empresas de economia
mista. Temos aqui vários Srs. Senadores, como o
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, que
já ocuparam cargos nesse sistema, é -o Brasil se
modernizou às custas dos investimentos do Estado.
Terminada essa etapa, vamos ingressar noutra, mas
é preciso que se reconheça que o modelo atual deu
resultados. Já conversei com vários economistas, inclusive com ex-Ministros do Planejamento e da Fazenda, e nunca eí)tendi por que essas empresas,
dispondo de recursos para investir, têm os seus orçamentos brecados pelas autoridades financeiras,
que não permitem que invistam recursos próprios
para expandir o sistema, modernizá-lo e melhorá-lo.
Já me deram várias explicações, mas nenhuma me
convenceu. Assim, o sistema não investiu e se modernizou mais por vários motivos, inclusive de ordem
económica, por vontade de autoridades do Governo

Federal que brecavam os investimentos, mesmo feitos com recursos das pró_prias empresas. Ingressaremos nessa-nova-etapa. Sou favorável a ela, votarei a favor: do projeto~ rnas devemos reconhecer que
o modelo atual, que ora termina, deu grandes resultados ao País, não se desenvolvendo mais porque as próprias autoridades económicas não r· permitiram. Concordo com V. Ex" que devemos modernizar
o Estaco enra~loaaáieaaee-rripreendirrientos- ecOnômicos, mas não podemos deixá-lo sem força para
regular, disciplinar e fiscalizar. Infelizmente, vejo alguns setor6s que não querem fiscalização nem tampouco regulamentação. Brigam contra o Cade por
-acharem que-esfe órgaoe!
esfor/opara o desenvolvimento do País, bloqueiam certas ações dessas
Muras agências. Isso é muito mal para o Brasil, porque o mercado livre certamente não será o melhor
caminho para o nosso desenvolvimento.
O SR_ ROBERTO FREIRE - Senador Lúcio
Alcântara, o que V. Ex" coloca, há muito também te-nho dito.

um

Quando se discute esse novo modelo, esse
novo papel do Estado, temos afirmado, inúmeras vezes, que se não_ fosse o Estado brasileiro não seríamos o que somos hoje. Até porque não tínhamos capital privado e nem as relações internacionais existentes, num determinado momento, indicariam investimentos para o desenvolvimento de áreas estratégi-cas como no campo energético, na dé infra-estrutura
e no das telecomunicações. Se não fosse o Estado
brasileiro não estaríamos aqui discutindo um novo
modelo, inclusive porque não teríamos entrado nem
no modelo antigo. Isso tem que ficar bem claro para
' que não se tenha, em relação ao Estado brasileiro,
uma visão distorcida.
- -- O que estamos discutindo é que a realidade do
mundo, a revolução científico-tecnológica, todo um
processo ·ae infemaciorializaçao da economia, colo-ca. -éfetivaménte, novas funções para o Estado. Não
diria apenas de ordem econôrriica, mas nas relações
internacionais de sua soberania. Os Estados nacionais iniciando prot:essos- de mudança no próprio
conceito de sua soberania, em função dos mercados
regionais, que determina uma mudança no mundo.
Em função disso, preparar um novo cenário,
parece-me que essa lei vem com uma boa estrutura,
~ou seja,
cnandoalgo·a respeito do~qual não nos
aprofundamos. Estamos em contradição, conforme
colocado pelo Semidor José Serra, e levantamos na
Comissão que a propria estrutura desse ente administrativo novo, que-não é so estatal, que não só é
privado, tem uma dimensão pública em função da-

vem
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quilo que é novo nessas novas relações. O espaço
público garantido da cidadania, dos usuários e entidades da sociedade civil num conselho diretor, tendo
o papel preponderante na regulamentação do mercado, na instrumentalização do Estado e, portanto,
na definição da cidadania.
Então, esse ente já gerou, por duas vezes,
contradições no seu nascimento. A Agência Nacional de Petróleo tem uma estruturação, tem uma intervenção pública, tem uma intervenção dos Poderes, uma relação entre os Poderes completamente
diversa da relação das Telecomunicações. Isso, evidentemente, terá que ser resolvido. E poderia sê-lo
agora com o açodamento, com a ligeireza, com a
pressa. Se remete para um projeto futuro, quando
teríamos a capacidade de fazê-lo agora. Até porque
os dois projetas estão em tramitação nesta Casa a Agência Nacional de Petróleo e a Agência de Telecomunicações. Isso para dizer da preocupação que
temos não em obstruir, não de ser contra, mas de
aprimorar aquilo que consideramos novo. nessa nova
realidade do mundo.
Este projeto tem, portanto, da minha parte,
uma total integracão favorável. Mas existe um problema. Primeiro, falarei do problema; depois, da injunção política.
No Brasil, conhecemos bem que desenvolvimento tecnológico, investimento em pesquisas, infelizmente, não é feito pela iniciativa privada. No Brasil, esse investimento só é feito através de empresa
estatal ou do Estado, diretamente em suas universidades. Com a quebra, a privatização dessas empresas estatais, mesmo com a criação de um órgão que
vá cuidar daqueles que foram centros de excelência
na Telebrás, na Embraiei, nas Telecomunicações
brasileiras, vamos ter um risco, e corremos esse risco, até porque o Governo brasileiro não tem tomado
posição afirmativa e prepositiva de implementar in"
vestimentos na área da pesquisa e da ciência entre
nós. Falha de um Governo que tem a compreensão
do que é o cenário futuro, mas que não tem o devido
compromisso em fazê-lo. Essa separação me par~
ce perigosa, e é importante termos a preocupação
de como irá se criar essa fundação que vai absorver
os centros tecnológicos e de pesquisa das empresas
estatais, que virão a ser privatizadas.
Definindo o meu voto que, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, foi favorável - o
Partido votou contra na Câmara dos Deputados; o
Bloco encaminha contrariamente - ,mesmo ressalvando o meu aspecto favorável ao projeto, em função da ligeireza, em função do aprimoramento que
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poderíamos fazer e em função principalmente do
respeito à Liderança, que me fez um pedido pessoal.
quero dizer que acompanharei o Bloco. Votarei contra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Pedro Simon, que estava
ausente quando o chamei há pouco.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é fácil entendermos que se trata,
talvez, de uma das matérias mais importantes que já
passaram pelo Senado Federal. Existem outras de
_grand~ repercussão, como a da reeleição. Mas esta
tem um efeito e um significado.
O que me chama a atenção - e sinceramente
não dá para compreender - é que dentre os 81 s~
nadares temos figuras de expressão como a do Senador Josaphat Marinho, e que ao apresentarem
sessenta e tantas emendas nenhuma delas mereceu
a atenção da aprovação dos relatores.
Será que este projeto, que originalmente era
de 18 artigos e passou para duzentos e não sei
quantos, que a Câmara, com muita competência,
com muita capacidade, debateu, discutiu, aperfeiçoou, é bom?
Pode-se divergir. Aliás, ouvi a exposição do Ministro Sérgio Motta, e_ acredito que essa é uma boa
lei, muito bem esc;rita. muito competente.
Será que a Câmara dos Deputados tem o coipresença da perfeição e o Senado a da unanimidade
da incapacidade? Será que, em uma matéria como
esta, nenhum Se_nadO[ teve a competência de mudar uma vírgula do _trabalho vindo da Câmara dos
Deputados?
Eu não sei. Mas apresento aqui, com singeleza, alguns elementos que não sei como vamos votar. Por exemplo: para mim, o art. 18 é absolutamente inconstitucional:
Art. 18 -cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta lei, por meio
de decreto:
I - instituir ou- eliminar a prestação de
modalidades de serviços do regime público;
11 - aprovar o plano geral de outorgas
de serviço prestado nó regime público;
111 - aprovar o plano geral de metas
para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público;
IV - autorizar a participação de empresa brasileiril em organizações ou consórcios íntergovérnamentais destinados ao pro-
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vimento de meios e à prestação de serviços
de telecomunicações.
Esse é um cheque em branco que não entendo
a razão do porquê. Isso deveria vir ao naturaL À medida em que o Governo vai implantando o seu plano,
enviaria, através de projetas, essas adaptações.
Mas, de repente, lavarmos as mãos, dizermos que
não temos mais nada a ver com isso, que a partir
daqui a atuação será só do Poder Executivo?! Sinceramente, para mim , isso é mais do que lei delegada; isso é inconstitucionaL Não podemos abrir mão
dessa nossa atribuição.
A emenda foi apresentada e a justificativa do
relator, na comissão, é que não tem nenhum signifi·cado, não tem nenhuma razão.
Sr. Presidente, nós votamos aqui, na comissão, o relatório do Senador José Fogaça, que prevê
que os membros do Conselho da Petrobrás são escolhidos por esta Casa e o seu afastamento passa
por esta Casa. De repente, não mais do que de repente, aqui o processo administrativo pode afastá-lo.
Diz o· Senador José Serra, no seu pronunciamento, que esse cidadão - foi condenado a 20 anos
de prisão por uma votação de 4 a 3, com relação ao
crime pela morte de sua mulher. Não sei e não o conheço, mas ele prestou inestimáveis serviços a este
país na Comissão do Orçamento - inclusive, tratase de u~ das poucas pessoas que conheço que
disse possuir ..dinheiro e o devolveu: foram US$1 milhão devolvidos para a CPL
Diz o Senador José Serra que se ele tivesse
um processo, pois condenado não poderia ser afastado, porque ainda têm recursos e ele será submetido a novo júri, ele poderia ter o processo administrativo e nesse processo o ministro o afastaria quando
bem entendesse e na hora que entendesse.
Então, ele não terá, como vai acontecer no petróleo, pela proposta do Senador José Fogaça, autonomia para dar seu voto com absoluta independência, porque há um outro poder em cima dele.
A emenda foi apresentada e a comissão achou
que não tinha significado algum. Absolutamente, nenhum significado.
Mas, pelo amor de Deus, a emenda do Senador Josaphat Marinho elimina os arts. 91 e 92! Meu
querido José Serra, estamos criando um monstrengo
com relação à falta de licitação quanto ao futuro dessas entidades. A Lei de Licitação não vai mais valer
para ela. Está aqui: ·A licitação será inexigível, quando, mediante processo administrativo conduzido pela
Agência, a disputa for considerada inviável ou desnecessária. Considera-se inviável a disputa, quando

apenas o interessado puder realizar o serviço nas
estipuladas; considera-se desnecessária
a disputa nos casos em que se admita a exploração
do serviço para todos os interesses que atendam as
condições requeridas. •
O Senador Josaphat Marinho faz uma justificativa que não tem resposta. Mas isso, que é um absurdo, que é um esCândalo, é terminar com a licitação nesse setor. Quero ler voto do relator, rejeitando o que quer o Senador Josaphat Marinho. Emenda nº 4: Pela rejeição: A inelegibilidade, em feliz definição legal, é decorrente da inviabilidade de competição. Art. tal, da lei taL
Nada há de inconstitucional ao pormenorizar o
que vem a ser uma competição inviável ou desnecessária. O importante é que a lei prese pelos interesses da administração e dos usuários, garantindolhes a melhor forma de prestação de serviço.
Nesse contexto está o projeto de lei, desmerecendo supressão dos arts. 91 e 92.
Perdoe-me o Sr. Relator. Mas aqui é o nada
com nada. Aqui é dizer nada com nada; aqui é a palavra de "Cantinflas• ao projeto, através do qual não
vij.o ser mais necessária a licitação na hora em que
o cidadão quiser. Poderão ser os projetes com valores altíssimos, bilhões de dólares. E não será mais
neCessário nenhum tipo de liCitaÇão.
.
O Sr. José lgnácio Ferreira -Permite \1. Exª
um aparte? Até porque fui o relator nesta emenda.
Tenho a impressão de que tenho esse direito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Fiado no poder de síntese de V. Exª, idêntico ao
do Senador Pedro Simon, acho que o Senador lhe
permite.
O SR. PEDRO SIMON - Primeiro lugar, dou o
apãrte com o maior prazer, se o Sr. Presidente per·
----- mitir.
Em segundo lugar, em sendo V. Exª o Relator,
já retiro do que disse metade, que não foi minha intensão.
Agora, que estranho o parecer de um homem
da competência, da dignidade, jurista como \f. Ex•,
-por qüem tenho a mãlor adrriiraÇãõ, perdoe-me, mas
não me passava pela cabeça, pela maneira como foi
redigido, que fosse V. Exª o Relator desse parecer.
Tenho a maior admiração e o maior carinho por V.
Exª. Ouço V. Exª com o maior prazer.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Senador Pedro
_Simon,_Q art._.9l.~-º- projeto coloca com clareza os
casos de inviabilidade e desnecessidade de licitação. Esses dois casos são previstos inclusive na Lei
nº 8.666
portanto-:- são-obvias. Não se pode exigir

~condiÇões
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licitação quando era inexigível por ser desnecessária
ou por ser inviável. É inviável, por exemplo, quando
não há disputa, e essa situação é absolutamente
prevista em lei. Não há impossibilidade de a Lei n2
8.666 ter em paralelo uma nova lei como essa que
está aqui, porque não há previsão constitucional aiguma de que apenas uma lei versasse sobre licita-._
ção. Lamento ainda que V. Exª tenha feito observação que fez. Não vou mencioná-la, mas como V.
Ex' a retirou, em homenagem à relação estreita de
estima, de respeito e de admiração que tenho por V.
Ex', não a rebaterei. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON -Tenho o maior carinho e a maior admiração por V. Exª. Jamais passou
pela minha cabeça que o parecer fosse de sua autoria.
O Sr. José lgnácio Ferreira -Muito obrigado.
O S~. Fernando Bezerra - V. Exl' me perrnite?
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, estou
aqui...
O Sr. Fernando Bezerra -Naturalmente, então, V. Exª pensou que o parecer deveria ser meu, e,
portanto, o meu parecer não merece o respeito que
merece o parecer do Senador José lgnácio Ferreira
ou, então, do Senador Hugo Napoleão.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, digo
apenas o seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senador Peàro Simon já retirou as palavras
ofensivas ao Relator.
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, trata-se
de um projeto que vai fazer história. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que estamos vivendo um
momento histórico para a humanidade: o Estado
está saindo e o capital privado está entrando. É correto? Sim, é correto! Mas não podemos analisar no
sentido de que o Estado entrou criminosamente e
que, agora, está revisando um crime que cometeu.
Não é verdade, porque aqui era capital estrangeiro.
Lá, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, a telefonia estava nas mãos do capital estrangeiro. Duran- ·
te muito tempo ficou em mãos do capital estrangeirõ
e nas mãos do capital estrangeiro nunca andou. Foi
depois, quando a União entrou, que cresceu, desenvolveu e atingiu - V. Ex' foi Ministro das Comunicações -, o estágio que está hoje. Agora será privatizada. Tudo bem, será privatizada! Mas nesta hora e
neste momento, com todo o carinho e com todo o
respeito, penso que essa não deveria ser a·posiçãõ
do Senado.

a

Esta é ou não é uma Casa Revisora? Já fui
procurado, Sr. "Presidente, pelo Deputado Paulo
Paim que tem uma idéia, o projeto está andando,
que é a extinção d~ Senado Federal. Pensam que o
Senado se) existe para atrapalhar, porque passa por
aqui e não muda nada, não altera nada, não aconte.. ~_nada,sódemora mais tempo. E falam que o Se[lado poderia ser substituído por uma Comissão Especial, uma grande Comissão que fizesse o papel do
Senado.
Hoje votamos melancolicamente uma lei à qual
podíamos ter dado uma colaboração -e diz bem o
ilustre e brilhante Relator, meu bravo companheiro
do Rio Grande do Norte -, mas não aceito que nós,
81 Senadores, não tenhamos tido condições de
aprovar uma emenda. É claro que isso "não aconteceu porque o Governo não quer que isso volte para
a Câmara. Sendo assim, vai ser votado da maneira
que o Governo quer._.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-COm a palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, diante da importância da votação
que vamos realizar, eu gostaria também de dispor
de algum tempo e da atenção dos Srs. Senadores
para apreciar este projeto e rememorar alguns fatos
que, recentemente, o próprio Senado protagonizou.
Por orientação do nosso Líder de Bancada, o
Senador Jader Barbalho, nós, no ano passado,
1996, reunimos a Bancada do PMDB para examinar
a lei básica de telecomunicações que aqui foi aprovada. Recordo-me que naquele projeto de lei, hoje é
a lei que autoriza as concorrências no setor de telefonia celular que estão se realizando no Brasil, constava, no art. 13 -recordo-me perfeitamente do nú·
mero do artigo ·, a determinação de que o órgão regulador e fiscaliz_adC>rficaria localizado numa instituição denomilladª_C()!1Selho Nacion_al c!e_ ComunicaçaO, que, por sua vez, seria um órgão subordinado
ao Ministério das Comunicações, tendo quase todos
os seus membros nomeados Qelo Ministro das Comunicações~ Isto eqUivale dizer que o órgão regulador, na verdade, apenas reproduziria aquilo que é
hoje o Contei, o Dentei; ou reproduziria o que é hoje
ou foi, até a aprovação da Lei da Aneel, o Denaee,
no Ministério de Minas e Energia. Ou seja, órgãos
fisCáliiadores diretaiTlente st.ibordínaâos e politicamenté submetidos ·a~vonfàaedoMmistro: Portanto,
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órgãos aue não teriam e não têm independência.
Um órgão, na verdade, da administração direta, cujos conselheiros poderiam ser nomeados e demitiàos cu.i ni..-tum, pela vontade do Ministro.
E quero aqui lembrar que, de uma forma extremamente judiciosa, o Líder da nossa Bancada, o Senador Jader Barbalho, convocou a Bancada para
analisar essa questão, e estávamos diante de um
impasse: éramos contra aquele art. 13, mas- o fato
de o suprimirmos pela via de uma emendáfana-c:Om
que o projeto voltasse a ser examinado pela Cãmara
e retardaria a necessária implantação do Sistema
Celular B, que hoje estamos vendo tão prodigiosa e
tão positivamente no BrasU:-Estávamos certos em
não atrasar. Estávamos corretos em não retardar. Fizemos bem em votar num regime senão de urgência
pelo menos de aceleração, de rapidez, de eficiência.
Votamos e aprovamos. E essa foi a questão importante, da qual quero fazer agora um registro.
Nós, os membros da Bancada do PMDB, exigimos, solicitamos, reivindicamos junto ao Presidente
da República, através de mensagem levada pelo Líder Jader Barbalho e pelo então Relator da matéria,
Senador Ney Suassuna, para que aprovássemos celeremente, que o Presidente vetasse o art. 13. Por
quê? Porque a Bancada do PMDB queria um órgão
independente e não um órgão subordinado ao Ministério das Comunicações.
Se alguns dos senhores se derem ao trabalho
de ler, no Diário Oficial, o texto da lei verão que o
art. 13 só tem o pàrágrafo único, porque ele, no seu
caput, foi vetado pelo Presidente da República, com
o compromisso de, em 1997, mandar para o Congresso Nacional uma lei que criasse um órgão regulador independente, que não estivesse submetido à
vontade de demitir ou à vontade pura e simples de
modificar políticas por parte do Ministro das Comunicações, nem do Presidente da República.
Seria um órgão independente a tal ponto que
não precisasse que a sua receita dependesse da
vontade política do Ministro nem do Presidente da
República. Órgão inâependente a tal ponto que os
seus diretores devessem ter mandato certo, fixo, somente demissíveis mediante inquérito administrativo,
situação de falta grave ou então mediante aproiiaçao
do Senado ao processo de demissão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é da
maior importância fazer este registro. Esse órgão
chamado Anatei, que estamos agora votando, é resultado dessa exigência, dessa reivindicação, desse
pedido, desse ganho político, obtido pela Bancada

JULHO 1997

do PMDB, em 1996, quando votamos a lei da telefonia celular.
Por que é importante que esse órgão seja independente? Porque é um órgão que vai realizar fiscalização, ,realizar todo o projeto de regulação e vai
produzir as normásque vão estruturar o setor; é um
setor que envolve muitos bilhões de dólares, muitos
bilhões de reais. Se os dlretores desse órgão não
indeestiverem em uma situação de autonomia
-pendência para poder, muitas vezes, interferir cont.ra
os interesses desiãs empresas, eles não o farão,
porque terão semp-re o medo de que as poderosas
empresas, pela via da influência política, através de
alguma representação política, possam ameaçá-los
de demissão, de serem varridos do cargo, se não
atenderem aos interesses que estão sendo pleiteados.
Portanto, a independência é um dos primados,
uma das exigências básicas da moralidade em tomo
da qual se sustenta o princípio que determina a criação desses órgãos independentes. Essa foi uma exigência, uma conquista, um ganho político do qual
me orgulho corno membro da Bancada do PMDB.
Imaginem os senhores se e:.sse setor, com a
entrada de capitais privados, de empresas internacionais, empresas multinacionais, as mais poderosas do mundo, ficassem dependendo de um órgão
.subordinado ao Governo, portanto, ao Ministro e ao
-Presidente, ou seja, subordinado a pressões políticas. Não! No mundo inteiro, onde os capitais privados entram no setor de telecomunicações, o órgão
regulador tem que ser independente, como é a FCC
- Federal Communication Commission -, nos Estados Unidos. A Comissão Federal de Comunicação,
nos Estados Unidos, é um órgão bastante semelhante a esse. E diria, sem medo de errar, porque
não foi dito por mim, mas, sim, por técnicos internacionais, que a proposta que ora discutimos é melhor
do que a estrutura da FCC americana. Ela garante
mais ind~pendência, mais estabilidade e, seguramente, mais controle público. Não um controle go~emamenta_l ou um c::ontr9le de eventuais interesses
políticos, mas um controle público, que nada tem a
ver com o governamental. E esse é o novo modelo
que e~.taf!lQS implantando no Brasil, em que o conceito de controle púpiico, de exercício da vontade da
cidadania não passa, necessária ou indispensavelmente, pelo poder estatal.
Sr. Presidente, portanto, não poderia deixar de
fazer esse registro, apesar de ultrapassar o meu
tempo. E, apenas para não deixar passar ou transitar em julgado esta questão, se V. Exª me permite,
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quero dizer também que, nos debates de hoje, foi
dito que o princípio da universalização será responsabilidade tão-somente do Governo, através do Funde de Universalização gerado pelo pagamento das
taxas e dos impostos.
Com licença. Pediria que se dadicassem a ler
os arts. 79 e 80 do projeto e vissem, nesses e também no art. 93, que, primeiro, para se tomar concessionário de serviço público, uma empresa, seja estrangeira ou nacional, mas de caráter privado, tem
que garantir -e é assim que ela ganha a concorrência - o máximo de universalização possíveL E o
contrato só é assinado se a empresa assumir compremisses definidos de metas de universalização, o
que significa que ela terá obrigação de atender as
áreas mais carentes, as áreas menos atendidas, as
áreas menos rentávei<>.
E, na medida e1 :1 que descumpre as regras estabelecidas em contrato, ela peroe a concessão ou é
multada.
O Sr. José Serra -Senador José. Fogaça, V.
Ex" me permite um aparte?
SR. JOSÉ FOGAÇA _ Pois não. Antes de
encerrar, Sr. Presidente, consulto v. ExB se 0 SP.nador José Serra poderia, rapidamente, com a brevidade que lhe caracteriza, fazer um aparte ao meu pronunciamento.

o

sz

. _O SR:.J..QS.~ J':9(>~_çA _-Nobre S?nador José
Serra, gostaria de fazer apenas um reparo ao que V.
EJcó! disse. Na questão da Agência Nacional de Petróleo, ANP, não é assim. No caso da ANP, a demissão do Diretor ou de qualquer um dos o"iretores darse-á somente mediante, aprovação do Senado. A
condenação por ciirrié transitado em julgado ou por
inquérito administrativo é restrita a esta lei da Anatei.
Na Lei da ANP - o Senador' Pedro Simon fez essa
referência aqui -, o modelo é outro. O Presidente nomeia o Diretor, ql!_e .e_as:;a. at~_r.mancl~tq fixo de quatro anos e, .par~âemiti-To, somemte com a autorização do Senado.
O Sr. Roberto Freire - Senador José Fogaça,
V. Ex'! me permite [Jm aparte, só para dar um ligeiro
esclarecimento?
O SR.-JOSÊ FOGAÇA -Ouço V. Ex'!, com
prazer.
O Sr. Roberto Freire - Nobre Senador, é só
para ler o artigo. E isso é importante até para que tenhamos a compreensão do que devemos fazer no
futuro. Há também_ uma possibilidade de perna do
mandato se não houver o cumprimento de políticas
estabelecidas para o setor peles Poderes Executivo
e Legislativo; não é apenas a improbidade. E para
esclarecer, o que falta aqui e ha no projeto do qual
V. Ex" foi Relator, exatamenie o papel do Senado

O Sr. José Serra - Nobre Senador José Fonessa hipótese.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador
gaça, de fato, o que V. EJcó! explica com relação à diferenciação entre público e estatal está correto em
Roberto Freire. V. ExB amplia a ordem de argumentos que eu estava apresentando. Mas creio que não
tese. No entanto, não podemos correr 0 risco de nomear, por iniciativa do Presidente da Repúblíca; por .· · -vou fazer aqui a defesa desta s:tuação de a demis- d o Sen ado, ·1ntegrantes de uma agenc1a
- ·
são do Diretor não ser submetid<: ao Senado. Penso
ap••ovaçao
e, a partir dessa nomeação _ no que se refere à
-que deveria ser :;ubmetida ao Senaào, sim. Mas, jã
'que temos uma Agência Nacional de Telecomunicaorientação do seu trabalho -, eles permanecerem
ções, teremos uma Agência Nacional de Petróleo;
acima do bem e do maL Isso é substituir, na verdatemos a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia
de, a representatiViâade dada pela,s eleições, no
caso do Executivo, por uma burocracia que vai se
Elétrica, e todos os Diretores passam pelo Senado.
colocar acima do bem e do mal e que, provavelmenNada impede que, brevemente, façamos uma modifite, poderá não cumprir orientações que obedeçam
cação que uniformize, que coloque uma situação
ao interesse público sem que isso represente improúnica para todos esses casos de detentores de mandates fixos, ou seja, para serem demitidos, que sebidade administrativa. Na forma atual deste projeto
ou o do petróleo, as pessoas, na prática, só serão
jam submetidos ao Senado.
afastadas se atuarem de maneira incorreta, do ponto
Dito isso, Sr. Presidente, o meu voto, evidentede vista ético, do ponta de vista da sua condução
mente, é favoráveL
Obrigado pela tolerância de V. Ex'!.
administrativa e não da condução, propriamente dita,
das orientações a serem imprimidas à política de de- A SRA. BENEDITA DA SILVA -Sr. Presidensenvolvimento do setor. Trata-se de tema para uma
te, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
discussão mais ampla, e teremos oportunidade para
-Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva.
isso. Mas não queria deixar passar essa observação
feita por um Senador com o preparo, com a qualidaA SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PTde e com a experiência de V. EJcó!.
RJ. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr.
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Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, lamento que esta matéria tenha sido trazida ao
Senado com tanta urgência. Esta Casa não pode
apenas homologar as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados.
Temos que lamentar esse fato. E somos cobrados, porque temos o papel de exercer a função, também, de fiscalizador da ação do Governo. Quando
nos recusamos, numa medida de urgência, a fazer
um debate mais aprofundado, em que vários segmentos aqui representados possam manifestar-se,
estamos abrindo mão de uma prerrogativa que é
nossa, para a qual somos eleitos. Essa parte é importante; ela é essencial.
Esta é a Casa do debate e não podemos fugir
dele. Parece-me que a Câmara dos Deputados é a
Casa dos intocáveis. Quando o projeto vem para o
Senado, não mexemos em nada, quando sabemos,
por intermédio de alguns Pares, que várias emendas
foram inseridas pela Câmara dos Deputados.
Não queria me manifestar, mas fiquei um tanto
quanto preocupada à medida que os oradores deixaram de enfatizar determinados artigos. Assim, fiz
questão de vir aqui fazê-lo, porque não podemos dar
uma demonstração de que houve de nossa parte
má-vontade ou incapacidade para discutir essa matéria de relevada importância.
Há, por parte do Governo, interesse em que
essa matéria seja votada de imediato, e nós, em
nossa pressa em atender o Executivo, não deixamos
que ocorra um amplo debate, como, por exemplo,
em tomo de um artigo que considero extremamente
importante, o art. 172.
Diz o art. 172:

·o direito de exploração de satélite
brasileiro para transporte de sinais de telecomunicações assegura a ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas.
ao controle e monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite, por prazo de até
quinze anos, podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, nos termos da regulamentação. •
Chamo atenção para o § 22:
"§ 22 Se ínexigivel a licitação, conformedisposto nos arts. 91 e 92 desta Lei, o direito
de exploração será conferido mediante processo administrativo estabelecido pela
Agência.•
Ora, a argumentação predominante que aqui
ouvimos é a questão .da competição,
decantada
competição. O que observamos é que há apenas

a
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uma pequena mudança, primeiro, no que diz respeito a uma substituição de um monopólio estatal que bem ou mal vinha atendendo, na minha concepção, às demandas sociais - para o monopólio regional privatizado, orientado unicamente pelo lucro.
Não me venham dizer que, com a privatização, a
prestação de serviços dará atendimento às áreas sociais, às áreas mais carentes, dentro das várias necessidades que essas áreas têm.
Vamos começar analisando a Embratel. A Embrãtel, como uma operadora dos serviços de longa
distância, em que pesem as palavras do Ministro
Sérgio Motta no sentido de que essa empresa não
será privatizada abruptamente, ela será esvaziada
por dentro, na medida em que o art. 172, que acabo
de ler, em especial no seu § 22 , que também li, prevê a oUtorga -de posiÇões -de satélites à iniciativa privada sem licitação.
Ora, eu me espanto porque, além dessa gravidag_e, no fllil.SmQ. di?Pasão _ga_çonCJ1Ilt~"a.çá.o de capitais, o projeto apenas impede que o mesmo conglomerado opere, em uma mesma região, mais de um
serviço da mesma modalidade ou que opere na
mesma circunscrição, concomitantemente, serviço
público e serviço privado.
Aqui se verifica a grave falha do projeto, que
deixa para um segundo momento a parte de radiodifusão, constante também no Código Nacional de Telecomunicações, a Lei n 2 4.117/62. Assim, nada obstará, a título de ilustração, que uma operadora de TV
por assinatura também opere no setor de telecomunicações, o que geraria potencial controle do ciclo da
informação, dada a implicação e confluência operacional nessas atividades.
Nesse passo, sublinhamos outra falha lastimável da proposição. Há um vício formal, pois a matéria
é nitidamente de Código: revoga parcialmente a Lei
n• 4.117/62, o atual Código Brasileiro de Telecomunicações, na parte relativa à telecomunicações, e
como tal deveria ser tramitado. Anote-se, por exemplo, que suas pa!i, '- .;,:í_r:- intituladas como livros, o
que na técnica legislativa diz respeito à legislação
codificada.
Não suficientes tais favorecimentos, os defensOres dã propoSiÇão periniferri que o-orgão -regulador
institua regras próprias de licitação sem nenhuma
observância às regras legais aplicáveis no art. 21 O, o
que, à guisa da flexibilização das regras legais, poderá proporcionar o favorecimento de interesses - e
sabemos que vai ser um verdadeiro carnaval.
Note-se que o!)rojeto, em seu art. 91. prevê a
licitação por inviabilidade, que seria a outorga de um
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serviço quando apenas o interessado pode_reali.zar_o
serviço nas condições estipuladas do § 2 2 • Basta,
portanto, que as regras sejam direcionadas no sentido de que apenas uma preencha o pressuposto e se
obterá, de mão beijada, um naco substancioso de
serviços de telecomunicações.
Fiz questão de chamar a atenção para esse artigo, porque me parece que, pelas exposições feitas,
aqueles que o defendem dizem que no Muro devemos reformular alguns aspectos do projeto, mas de
imediato o aceitam. Somos contra o projeto, e principalmente aqui já houve uma manifestação do Senador Josaphat Marinho de que esse projeto é "imexível", ou seja, que não podemos apresentar emendas, mas até apresentamos, mesmo sabendo de antemão que nossas emendas não seriam aprovadas
e que estaríamos aprimorando o projeto para dar
real condição ao Governo de, nesse processo da
globalização, ajustar a questão da telecomunicação
de forma que a nossa competência, que todo o acúmulo que temos e os benefícios estivessem voltados
para nós, para que a competitividade se fizesse verdadeiramente a partir da nossa prioridade, e não a
partir realmente da prioridade externa.
Por isso, apresentamos as emendas, mesmo
sabendo de antemão que não serão aprovadas, e
estamos votando contra esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a -palavra ao nobre Senador Esperidíão
Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srª_s_
e Srs. Senadores, creio que o debate em tomo deste
importante projeto de lei é um exercício de comparação da nossa cultura com algo inteiramente novo
que estamos a criar. Fazendo uma projeção, vou
aqui arriscar um possível cenário, decorrente da
criação da Agência Nacional de Energia Elétrica,
Agência Nacional do Petróleo e o órgão regulador de
telecomunicações que este projeto cria - a Anatei.
Um dos cenários possíveis será, a meu ver. a
criação, daqui a pouco, de um Ministério das Agências Reguladoras. Por quê? Porqu~ essas atj_vid<!:
des, de grande peso-econõmiC6-_:_ a concorr~flc:ia
havida ontem, abrangendo Sergipe_ e__Bahjª,__!l_Y!I1
caso, e a região metropolitana-dé-São Paulo, de outra parte; a simples concorrência da Banda B de telefonia celular. telefonia móvel -. portanto, já suscitaram cifras impressionantes. Portanto, o peso económico que será gerido pela Agência Nacional de Telecomunicações nos ren1et~ª-~ procu_!:?._c:I_ª.C::º!!lQiêm
são do que é o poder íiesserlovo-cenário. Como va•

-ser exercido o poder, de acordo com a tradição brasileira, nesse novo cenário. E, aí, cada um terá a sua
hipótese, cada um formulará a sua tese.
O que desejo aqui assinalar é que não teme
um modelo de agência reguladora. É um grande de·
safio estabelecer um modelo consentâneo com a:;
nossas possibilidades e com as nossas perspect
vas. Creio, por isso, que os nossos Relatores, c:'
três Relatores que tivemos nas Comissões que trata·
ram do assunto, debruçaram-se sobre uma matéri<
até certo ponto polêmica e nós não conseguimo.
respostas para a questão mais delicada de tod<.
esse complexo, que é exatamente a composição da
agência encarregada de ser o órgão regulador d'-serviço de telecomunicação.
Vou votar a favor. Divi~o da forma como se es
tabelecem nos arts. 23 a 26 o provimento e destitui
ção dos integrantes dos. administradores da agênci~
e tenho certeza dé que o Senado e a Câmara, c
Congresso portanto, voltarão ao assunto muito brevemente. Tomara que seja para dotar o Senado de
alguma tarefa relevante_nª_hora de destituir, mesmo
que sein processoinstaurado pelo Ministro, conduzido por uma comissão processante designada pelo
· Ministro e com decisão final do Presidente da Repú-blica, como está posto no art. 26, numa solução. a
meu ver, desequilibrada.
Porém, o meu palpite, e o que eu mais receio
- e é isso que desejo colocar como um prognóstico,
que, mais tarde, se verificará se teve ou não algum
fundamento - , é de que vai ser criado brevemente
-um Ministério para cuidar das agências reguladoras
de serviços públicos, e este Ministério haverá de ser
não apenas disputado mas, certamente, provido por
. alguém que se sinta em condições de coordenar
aquilo que se pretende delegar à sociedade organi-zada.
Não vou [azer nenhuma insinuação de nature-

za pessoal, -m~s tenho convicção de que, dentre as
alternativas que estão à nossa vista, a criação do Ministério das agências reguladoras de serviços públiCOS, redimensi()nado§, regua!ificados, serviç_o_s públi·
cos com uma nova dimen_são ~formato, este poss1·
-veiMinistério vai dar ainda muito o__que falar. E talvez até venha a consumir no S;mado mais tempo do
que estamos tendo para-deeidir sobre a Lei Geral de
Telecomun~ações.

__ Com a minha restrição à forma de prov1mento
e de destituição, mantenho meu voto a favor, como
_f_iz__na-Comissão de Assuntos Económicos e de
Constituição, Justiça e Cidadania, por entender que

-~~~~~~~
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este é um passo que faz parte da requalificação do
serviço público no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira, Relator da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre as
emendas.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer a
apreciação das emendas, é necessário que também
esta relataria na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania possa se pronunciar sobre essa proposta.
Na verdade, essa proposta -já dissemos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na oportunidade erri que nos manifestamos - é seguramente
uma das mais importantes dentre as que examinamos no Senado Federal nesta Legislatura.
É uma proposta que objetiva atender a esse
novo cenário da telecomunicação brasileira. O cenário atual é um cenário de concentração e de monopólio estatal. O que objetivamos, por várias razões
que nos induziram a esse procedimento, é abrir as
condições para um cenário novo neste País, um cenário em que as telecomunicações não sejam mais
monopólio estatal, mas sejam abertas na sua operação à ação dos entes privados.
Ora, Sr. Presidente, esse cenário que se pretende criar, o cenário de desestatização, de privatizaç.~o. de competição, de risco, precisaria riatLirar:
mente - como, aliás, em qualquer setor de infra-es~
trutur2 do País - da existência de um órgão regulador. O órgão regulador é o coração desse novo cec
nário e esse texto de lei é a espinha dorsal do tempo
novo que vamos viver no Brasil, por várias razões.
Temos - e sempre proclamamos isso -, nas~
telecomunicações, os melhores quadros que o Estado brasileiro conseguiu produzir. Sempre dissemos e
reafirmamos isto: os quadros das telecomunicações
estão entre o que de melhor o Estado brasileiro conseguiu produzir. Produziu na diplomacia, na área financeira e nas telecomunicações. E aí se pergunta:
por G'~e. com quadros tão qualificados, teria necessidaoa o estado de abrir as telecomunicações para a
açãc. ;:>ara a operação dos entes privados? Não é
som'Hlte por ter o Poder Público entrado em colapso
e nác ter mais recursos para investir nas telecomuní~
caçces. que exigem tanto dele, mas sobretudo, Sr.
Presidente, porque vivemos numa sociedade pós-in-
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dustrial, da informação, do conhecimento, numa sociedade da vei'?Cidade, e não há como compatibilizar, neste País ou em lugar algum, a exigência da
velocidade, o surgimento de tecnologias cada vez
mais novas -e -divE1rsiflcaâas,- à evolução fantástica
científica e tecnológTea, ~ com o peso das estruturas
estatais.
Há necessidade de que assuntos dessa natureza sejam levados adiante operacionalmente por
~quem está na área privada. Essa é a maior razão
desta ação que se tem agora. Uma outra razão forte
e poderosa é que hoje poderíamos colocar o Estado
brasileiro em uma posição que se horizontaliza. Ele
é, ao mesmo tempo, hoje, poder concedente, poder
regulador, poder fiscalizador, acionista majoritário e
operador. Na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, dissemos isso outro dia: é como se alguém, em um jogo de futebol, batesse o córner, cabeceasse, ficasse no gel e, ainda, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, apitasse o jogo.
O Estado se retira da operação e o faz muito
bem nesse tempo novo. Retira-se da operação e
abre espaço para que a competição surja, para que,
nesse tempo de velocidade, de mudanças rápidas,
de .avanços notáveis científicos e tecnológicos, possa~o País usufruir disso.
Essa lei, Sr. Presidente, é bem um atestado do
que de nielhor se pode fazer nesse campo e no
campo da infra-estrutura, de modo geral. Ela propõe
~ma_oova organização dos serviços de telecomunicações, propõe a criação de um órgão regulador,
que é o coração desse novo sistema, e dispõe sobre
-outros- a:spectos institucionais.
A criação da Agência Nacional de Telecomunicações é algo muito importante e eu sou testemunha
QQ e_s_fQJ'ço que o proprioMJnistro das Comunicações, Dr. Sérgio Motta, despendeu para que esse órgão fosse o mais independente e autónomo possí-vel. Foi feito nesse texto de projeto de lei o que de
melhor se poderia fazer; foi feito o que era permitido
constitucionalmente. Criou-se uma agência, concebeu-se um órgão regulador com o máximo de autonomia, com cnnâXimo âe independência, qualificado
como uma autarquia especial, depositária da fidúcia,
da confiança, com toda autonomia possível, inclusive com poder de outorga, com poder de regulação,
com poder de fiscalização e de controle.
Sr. Presidente, por que não poderia ser um órgão privado? Porqu-e não havia espaço na Constituição Federal, na-Constitu-içaode 88, que é a que temos, que não abre espaço para isso, para que ele
fosse um órgão privado e tivesse um bom desempe-

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

61

uma das melhores peças que nós já apreciamos
nho no Brasil. Não poderíamos ter um órgão privado
neste Senado Federal.
desempenhando funções de natureza pública. Portanto, não poderia ser uma empresa privada, não
O novo conceito de universalização de serviços
poderia ser um ente subordinado ao Legislativo, pois
- passé rapidamente por ele, mas é uma coisa imiria contrariar o princípio da independência dos Poportantíssima, porque lei nenhuma, no passado, fez
deres e estaria um órgão da ação do Executivo .subisto, deu base fática, deu condições para que se
misso ao Poder Legislativo, e assim também no
possa realizar o ideal, que antes era o tópico de universalização de serviços - fortalece o papel regulacaso do Judiciário.
dor do Est!idO, que, realmente, é importante, porque
Sr. Presidente, foi o que se pôde fazer e se fez
o Estado solta a operação e mantém presença forte
muito bem. Um órgão que, indusive, embora vincuno poder concedente, no poder de outorga, no poder
lado ao Ministério das Comunicações, não é a ele
de controle, de regulação e de fiscalização; também
submisso. E enquanto os processos de desestatizainduz a oportunidade de cada vez mais invelõtimenção se processam, esse órgão tem influência acima
tos num ambiente competitivo; dispõe sobre "direitos
do próprio Ministério das Comunicações.
ede\l~[es ilP_J,tsJJ<i~c:iírei:!Qâ.s;I.Q poder público; comEssas são algumas colocações. Mas a estrutu~
ra desse órgão e a ação a que ele se propõe, a partir ··"tiatêacaiteiTzação do setor com mão forte, Sr. Presidente; abre o setor, estabelecendo as condições
deste texto de lei, claramente mostram o objetivo da
de transparência a que nós nos referimos; divide os
maior transparência possível.
serviços de telecomunicações em públicos e privaHá ríesse órgão, entre os seus organismos esdos, permitindo a flexibilização nessa classificação.
pecíficos, que são o Conselho Diretor, o Conselho
Consultivo, a ProcuraJoria e a Ouvidoria, uma biblioIsso é algo importantíssimo diante da velocidateca, cujo nome é prosaico, "Biblioteca•. É algo abde da mudança tecnológica e científica que se opera
solutamente inovador neste País. Criou-se alguma
no mundo. E um serviço que hoje é privado, amanhã
coisa que permite que todos os documentos que copode perfeitamente ser configurado como público.
gitem de telecomunicações e que sejam objeto de
Determina que toda concessão, permissão e autoricontrovérsia e conflito aberto no País sejam manuzação seja sempre feita a título oneroso. Nada mais
seáveis por quem queira.
se faz neste Pais a não ser a titulo oneroso. Cria o
Fundo de· Universalização das Telecomunicações,
Que alguém vá hoje à Telebrasma procurar
cria o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das
uma cópia do contrato da Ericsson com a TelebrasíTelecomunicações, estabelece a existência de Plano
lia; que vá alguém em Rondônia, na Teleron, procurar uma cópia do eontrato dela com aN_e!._NãgCQil- __ Geral de Outorgas, do Plano Geral de Metas e com isso quase que termino a minha manifestação
seguirá, porque vão perguntar para que é, vão queantes das emendas - o direito de interconexão, Sr.
rer indagar, por todos os títulos, a que pretexto prePresidente.
. _
tende ele ver esses documentos.
Estabelecem-se neste País as cond1çoes para
Com a Biblioteca, essa ação, essa possibilidauma grande planta compartilhada. O~ros órg~os,
de de consulta fica aberta, e vai inclusive motivar ououtras agências não estão cuidando d1sso devidatros organismos - notem bem, Srs. Senadores. Em
mente. É preciso que se preveja que não é poss!vel
outros entes administrativos haverão de surgir "Bique
se impeça o desenvolvimento das tel~mu~l~
bliotecas·, porque a transparência marca claramente
ções
por objeções aqui ou ali à interconexao e a mo perfil desse ente.
teroperabilidade, que é outro assunto.
Sr. Presidente, como Relator, não sei qual é o
Sr. Presidente, termino aqui e passo à apreciação
prazo que tenho. Vou procurar ser breve, mas tenho
das emendas, conforme me é solicitado e exigido.
que fazer alguma referência ao texto da lei.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Tenho a impressão de que as emendas· do
-Nobre Senador, eu preferiria que V. Ex". que, no
eminente Senador Josaphat Marinho foram reiterameu entender, é um dos maiores regimentalistas da
das.
Casa, examinasse as emendas, porque nós ganhaVou me referir às emendas a partir da n2 5.
riamos tempo.
(Pausa.)
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. PreVolto à emenda seguinte, porque tenho a imsidente, vou apenas terminar a minha observação
pressão de que deixei na bancada o texto das emenenunciando alguns pontos que me parecem absoludas anteriores. (Pausa.)
tamente respeitáveis e que tornam esse texto de lei
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Sr. Presidente, peço a V. Exª que passe a palavra, se não houver nenhuma objeção regimental,
ao eminente Senador Hugo Napoleão ou ao eminente Senador Fernando Bezerra, para que eu possa
ordenar as emendas que me incumbe relatar. Posteriormente, voltarei à tribuna para relatá-las. Ouvirei,
naturalmente, a manifestação do eminente Senador
Hugo Napoleão, que relataria as que lhe incumbe relatar, e subseqüentemente eu viria à tribuna para relatar as emendas que me incumbe fazê-lo.
Durante o pronunciamento do Sr. José
lgnácio Ferreira, o Sr. Antonio Carlos M;;~ga
Jhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Waldeck Orne/as.
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas)
Atendendo à solicitação do Relator da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a Presidência
passa a palavra ao Relator Hugo Napoleão, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, para que pronuncie o seu parecer.
O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFL-PI.) - Sr.
Presidente, atenderei imediatamente à convocação
da Mesa mas normalmente, tem sido obedecida a
seguinte ~rde~: Corr~issão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Comissão de Assuntos Económicos e
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. Entretanto,
se a Mesa assim decidir, acorrerei à tribuna imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas)
Dessa forma, coneedo a palavra ao Senador F.ernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA {PMDB-RN) - .
Para emitir parecer. Sem rel!isão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pretendo tecer
comentários brevíssimos sobre o projeto, uma vez
que já foi exaustivamente discutido na Câmara, nas
Comissões e aqui no Plenário, onde teve enaltecidas,
as suas qualidades.
Numa visão geral das mudanças proporcionadas, quero enfatizar quatro pontos: primeiro, a redefinição do pél.pel do Estado; segundo, a expectativa
que o projeto gera quando abre os serviços de telecomunicações para a iniciativa privada; terceiro, o
projeto promove a competição e eficiência do setor;
quarto, reforça o compromisso público de atendimento das demandas pela universalização, expressa
claramente no seu art. 93, item IV.
Creio, sinceramente, ser esse um dós projêtbs
mais modernos já apreciados pelo Congresso Nacional. Vou-me ater apenas às emendas que me foram
incumbidas relatar errf plenário.
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EMENDA N. 2 26
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 24, DE 1997
Suprima-se o § 2~ do art. 49 do projeto.

Pela rejeição.
O art. 81 prevê recursos complementares para
cobrir parcela do custo atribuível ao cumprimento
das obrigações de universalização. Parte desses recursos si;io dotações orçamentárias da União {art.
81, 1).
Existindo transferências de recursos da União
para o Fundo de universalização, os saldos do referido Fundo, nos termos da Lei, deverão ser transferidos para o Tesouro Nacional.
EMENDA N. 2 27
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 2 24, DE 1997
Suprima-se no § 3º do art. 49 do projeto a expressão • e ao fundo de universalização".

Pela rejeição.
A universalização do serviço é dever do Estado .
{art. 2", 11). Visando garantir recursos complementares o art. 81, I, prevê recursos orçamentários da
União. Necessário, portanto, em obediência à Constituição {art. 165, § 52 ) que tais verbas estejam contempladas na Lei orçamentária.
Suprimir o § 3º do art. 49 a expressão "ao fundo de universalização" implica em descomprometer
a União da garantia de universalização.
EMENDA N.º 28
AO PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N. 2 24, DE 1997
. Suprima-se no art. 3º da Lei n2 5.070, de 7 de
julho de 1966, comª redação modificada pelo art. 51
do projeto, a expressão • e para o fundo de universalização das telecomunicações".

Pela rejeição.
O art. 50 do projeto prevê que o Rstel, criado
pela Lei nº 5.070/66, será administrado pela Agência
A redação dada pelo projeto ao art. 32 da referida Lei, fixa a destinação dos recursos do Rstel.
Consoante com a previsão do§ 3 2 do art. 49, a
redação dada ao art. 3º da Lei nº 5.070/66 prevê
transferências para o Tesouro Nacional.
EMENDA29
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
~Nº 24, DE 1997.
A emenda prefende suprimir a expressão "de
engenharia civil", no art. 54, bem como suprimir seu
parágrafo único.
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Pela rejeição.
A Constituição Federal dedicou dois de seus
dispositivos para tratar das contratações da Adminis·
tração Pública: o art. 22, XXVIII e o art. 37, XXI.
De ambos se extrai que é competência da
União legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades e que, ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contra·
tados mediante processo de licitação pública em que
se assegure a obediência a diversos princípios, tais
como, dentre outros previstos, o da igualdade de
condições a todos os concorrentes.
A Constituição não diz que uma só lei deverá
tratar desse tema e nem veda que novas tnoaãlidá·
des de licitação sejam criadas, ou que aspectos meramente procedimentais sejam relegados a atos normativos inferiores.
O que realmente exigiu o legislador constituinte
foi que as normas gerais, em todas as modalidades
de licitação, estivessem previstas em lei.
Outrá coisa não faz o presente projeto de lei,
senão obedecer à Lei Maior.
Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentais a serem obedecidos no procedimento, que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, deixando, todavia,
de forma inteligente e pragmática, para o que determinou de normas próprias da Agência , as pequenas
questões procedimentais atinentes ao 'iter" administrativo através do 'qual se desenvolverá o certame,
mencionado em outras oportunidades que a Agência
o disciplinará.
Presentes estão, pois, a normalização geral,
com especificidade para as contratações -da Anatei e
das concessões dos serviços, os princípios fundamentais a serem obedecidos e a previsão, também
em lei como quer a Constituição, de que disposições
procedimentais ficarão a cargo da Agência.
Essa elogiável simplificação vem de encontro à
nova tendência, já em discussão no Congresso Na·
cional e em iniciativa do Poder Executivo, de dar
novo perfil, mais dinâmico e prático às contratações
públicas, que devem provocar celeridade nesse pro·
cesso, sem olvidar da objetividade e da segurança
jurídica exigidas pela Constituição.
Aliás, esse é um perfil que se busca no passa·
do, mas que inversamente a significar um retrocesso
é um avanço da legislação, quando se vê que oDecreio-Lei n° 2300/86 já delegava aos entes pamesta~
tais, não só a competência para dispor de normas
meramente procedimentais, mas sim sobre a própria
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essência de suas licitaçõ_es, desde que obedecidos
os prinCípios fundam_entais contidos na Constituição
então vigente, como forma de inseri-los dentro de
seu contexto real de descentralização da Administração.
Diante de argumentos tão consistentes e transparentes, que defluem do cotejo com o texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto.
EMENDA N°30
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 24, DE 1997
_Suprimam-se os arts. 55 a 58, que estabele-~rn ~-possibilidade de contratação mediante consulta e pregão.
Pela rejeição.
_ A Constituição Federal dedicou dois de seus
dispositivos para tratar das contratações da Administração Pública: o art. 22, XXVIII e o art. 37, XXI.
De ambos se · extrai que é competência da
União legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação. em todas as modalidades e que, ressai·
vades os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, .:ompras e alienações serão contra·
tados mediante processo de licitação pública em que
se assegure a obediência a diversos princípios, tais
como, dentre outros previstos, o da igualdade de
condições a todos os concorrentes.
A Constituição não diz que uma só lei deverá
tratar desse tema e nem veda que novas modalidades de licitação sejam criadas, ou que aspectos meramente procedimentais sejam relegados a ates normativos inferiores.
O qu~ re_almente_exigiu o legislador constituinte
foi que as normas gerais, em todas as modalidades
de licitação, estivessem previstas em lei.
Outra coisa não faz o presente projeto de lei,
senão obedecer à Lei Maior.
Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentaisª_serem_ Qbed~idos no procedimento, que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, deixando, todavia,
de forma inteligente e pragmática, para o que determinou de norm_as prQI:>rias dª t-gência , ~ pequenas
questões procedime!1t_a~atinente_§ ª-o_ "itgr'_'_adrr~inis_-_
- trativo-através do qual se desenvolverá o certame,
mencionado em outras oportunidades que a Agência
-o âisciplinará.
Presentes estão, pois, a normatização_g_eral,
com especificidade para as cor.:ratações da Anatei e
das concessões dosservlços, os princípios fundamentais a serem obedecidos e a previsão, também
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em lei como quer a Constituição, de que disposições
procedimentais ficarão a cargo da Agência.
Essa elogiável simplificação vem de encontro à
nova tendência, já em discussão no CongreSso Nacional e em iniciativa do Poder Executivo, de dar
novo perfil, mais dinâmico e prático às contratações
públicas, que devem provocar celeridade nesse processo, sem olvidar da objetividade e da segurança
jurídica exigidas pela Constituição.
Aliás, esse é um perfil que se busca no passado, mas que inversamente a significar um retrocesso
é um avanço da legislação, quando se vê que o Decreto-Lei nº 2300/86 já delegava aos entes paraestatais, não só a competência para dispor de normas
meramente procedimentais, mas sim sobre a própria
essência de suas licitações, desde que obedeciaos
os princípios fundamentais contidos na Constituição
então vigente, como- forma de inserí-los dentro de
seu contexto real de descentralização da Administração.
Diante de argumentos tão consistentes e transparentes, que defluem do cotejo com o texto constitucional não se pode encontrar máculas neste projeto.
EMENDA N. 2 31
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.º 24, DE 1997
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cício do controle, prevenção e repressão a infrações
da ordem económica, pelo que a expressão "poderá"
do art. 71 é meramente atributiva de uma capacidade já plenamente exercitávec-- - - - -A emenda, pois, é desnecessária.
EMENDA N.o 33
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE-1997
A emenda pretende assegurar no artigo 76 as
políticas de desenvolvimento científico e tecnológico
para o setor de telecomunicações.
Pela rejeição.
Os atuais artigos 76 e 77, na forma em que es- tão vazados atendem às suas finalidades, remetendo à lei a obtenção de incentivos e prevendo o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações,
importante instrumento para o alcance desse objetivo.
EMENDA N. 2 34
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE 1997

A emenda substitui no art. 80 a expressão "Poder Executivo" por "Congresso Nacional".
Pela rejeição.
A emenda propõe a substituição da expressão
"Poder Executivo" por "Congresso Nacional".
A em~nda pretende acrescentar incisos ao paconteúdo do dispositivo diz respeito ao plano
rágrafo único do art. 64, para previamente incluir no
~ metas de u~nh,re_r:saiização.
regime público outros serviços que tomem-se essenA fixação dos planos, nos limites das políticas
ciais á 'educação,' saúde e segurança pública", ou
que "revelem-se absolutamente necessárim;' o_u, "te·_ __ formuladas pelo Executivo e Legislativo (art. 1º) é
função do Executivo.
nham se tomado indispensáveis à vida quotidiana".
Transferir tais funções ao Congresso desvirtua
Pela rejeição.
A redação genérica do parágrafo único do art.
a divisão dos Poderes.
64, já alcança toda e qualquer modalidad_e de servi-EMENDA N. 2 35
ço que vise a atender os objetivos de desenvolviAO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
mento das telecomunicações com amplo acesso dos
N.o 24, DE 1997
usuários, como previsto no projeto.
Altere-se no ·art. 80 a expressão "Executivo"
EMENDA32
para
Legislativo".
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Pela rejeição.
N.2 24, DE 1997
A emenda propõe a substituição da expressão
A emenda ao substituir a expressão 'poderá'
'Executivo" por "Legislativo'.
por 'deverá", com o intendo de imprimir uma "comO conteúdo do dispositivo diz respeito ao plano
pulsoriedade" nas intervenções da agência nas
e
metas
de universalização.
transferências de concessões, justificando a pretenA
fixaçao
dos planos, nos limites das políticas
são como forma de evitar reveses de concentração
formuladas
pelo
Executivo e Legislativo (art. 1º) é
económica ou inibidoras de competição.
função do Executivo.
Pela rejeição.
Transferir tais funções ao Congresso desvirtua
O art. 19, XIX, já prevê como competência da
a divisão dos Poderes.
agência, ressalvadas as atribuições do Cade, o exer-
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EMENDA N.2 36
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE 1997
Suprima-se o item I do Art. 81.
Pela rejeição.
A supressão pretendida contraria o conceito
de que no processo competitivo não devem existir
subsídios entre modalidades de serviços de telecomunicações e entre segmentos de usuários,
nem se deve utilizar o pagamento de adicional de
interconexão, pois as tarifas devem remunerar o
custo real do serviço prestado. A necessária universalização deverá ser garantida pelo fundo a ser
criado conforme inciso 11 do artigo 81 do Substitutivo.
EMENDA N. 37

º

Pretende atribuir nova redação ao art. 81,
criando folltes para o Fundo previsto em seu inciso
11, diferentes das previstas no Projeto e que se destinam à custear a universalização
Pela rejeição.
A emenda, resumidamente, não quer que a
universalização seja custeada por fonte orçamentária, pretendendo, ainda, que o fundo do inciso 11 do
art. 81 , que o projeto prevê que seja constituído por
lei posterior e que contará com recursos das prestadoras, tenha, desde logo, esmiuçadas suas fontes
de contribuição.
Não atenta, todavia, para a sistematização e
muito menos para a importante ressalva do parágrafo 2 2 , do art. 80, que não permite que a universalização seja custeada pelo fundo, quando se trate de
custos que a própria prestadora do serviço deva suportar.
A sistemática presente no projeto mostra-se
plenamente eficaz a tomar realidade a universalização e a garantia prevista de contar, se necessário,
com recursos orçamentários de qualquer das este-·
ras da federação, é opção inteligente e que não
pode faltar para assegurá-la.
Por fim, subrr:eter a matéria a regramento legal posterior, como faz o projeto, é medida sábia
para que se dê atenção às condições só entãó
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Permita interromper V. Ex" para submeter
ao Plenário a prorrogação por 60 minutos da presente sessão.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Prorrogada.
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O SR. FERNANDO BEZERRA EMENDA N.º 38
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE 1997
Dê-se ao art. 86 do projeto a seguinte redação:
Art. 86. A concessão somente poderá ser outorgada a ente cooperativo ou a empresa constituída
as leis brasileiras, com sede e administração no
País, criada para explorar exclusivamente os serviços de telecomunicações objeto da concessão.
Parágrafo único. A participação na licitação
para outorga de quem não atenda ao disposto neste
artigo, será condicionada ao compromisso de, antes
da celebração do contrato, adaptar-se ou constituir
empresa ou cooperativa com características adequadas.
Pela rejeição.
O Projeto não veda que a concessão seja conferida a um ente cooperativo, desde que este constitua uma empresa segundo os requisitos elencados
no art. 86, o que dá maior segurança aos usuários
dos serviços e ªoPoder Concedente.
.
EMENDA N.º 39
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE 1997
Dê-se ao art. 87 do projeto a seguinte redação:
Art. 87. A outorga à empresa ou grupo empresarial que já seja concessionário de serviço de transporte de sinais de telecomunicações via satélite por
estação espacial ou que, na mesma região, localidade ou área já preste a mesma modalidade de servi·
ço, ou que, na mesma circunscrição territorial seja
concessionária de TV por assinatura, por cabodifusão ou por distribuição de sinais multiponto multicanal ·MMDS, sendo a população igual ou superior a
700.000(setecentos mil) habitantes, será condicionada à assunção do compromisso de no prazo máximo
de dezoito meses, contado da data de assinatura do
contrato, transferir a outrem o direito de execução e
exploração do serviço anteriormente concedido, ou
proceder a alienação de controle societário por
transferência de açõE)sou cotas a terceir9s, mediante prévia autorização da Agência, em conformidade
com o disposto no art. 212, sob pena de sua caducidade e de outras sanções previstas no processo de
outorga.
Pela_!I!Í_t!ição.
__ _
Não há identidade dos serviços, conseqüentemente, não há razão justificativa para exigir da concessionária de serviço o compromisso de transferência de execução e exploração do serviço anterior
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que não guarde similaridade com o novo serviço, objeto da concessão.
O compromisso de transferência deve ser exigido somente em se tratando da mesma modalidade
do serviço.
EMENDA N.0 40
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 24, DE 1997
Acrescente-se, antes do vocábulo "empresa• a
palavra "cooperativa", no art. 87 do projeto.
Pela rejeição.
Como já colocado na justificativa da emenda
n.0 50, o Projeto não veda que a concessão seja
conferida a um ente cooperativo, desde que este
constitua uma empresa segundo os requisitos elencados do art. 86.
EMENDA N.2 41
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 24, DE 1997
Dê-se ao caput do art. 89 a seguinte redação,
suprimindo-se em conseqüência o art. 210 do projeto.
Art. 89. A licitação será disciplinada pela Agência, observados os princípios constitucionais, as disposições desta Lei, a aplicação, nos casos omissos,
como fonte subsidiária das Leis nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
n° 9.074, de 7 de julho de 1995 e suas alterações e
especialmente.
'
Pela rejeição.
Q que a Constituição exige, em seu art. 22,
XXVII é que normas gerais de licitações estejam previstas em lei.
Outra coisa não faz o presente projeto.
Nele estão previstas as modalidades e os princípios fundamentais a serem obedecidos-no- procedi-'
menta, que condizem com os exigidos destacadamente na Constituição Federal, pelo que não há porque prever-se a aplicação subsidiária de outras nor-mas legais sobre a matéria.
EMENDA N2 42
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 24, DE 1997
Arts. 91 e 92 - Suprimam-se
Pela rejeição.
A inexigibilidade, em feliz definição legal, é decorrente da inviabilidade de competição (art. 25 da
Lei n° 8.666/93).

JULHO 1997

Nada há de inconstitucional em pormenorizar o
que venha a ser uma competição inviável ou desnecessária.
9 importante é que a lei preze pelos interesses
da Administração· e aos usuários, garantindo-lhes a
melhor forma de prestação do serviço.
Nesse contexto está o projeto de lei, desmerecemío supressão os artigos 91 e 92 indicados pela
emenda.
EMENDA N. 0 43
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.2 24, DE 1997
Suprima-se a expressão "e inviável o~· constante do caput do art. 91 e, conseqüentemente seja
expungido o§ 1° do mesmo artigo.
Pela rejeição.
A inexigibilidade, em feliz definição legal já corrente na Lei nº 8.666/93, art. 25, é a de que ela decorre da ·inviabilidade de competição.
Ademais, a Constituição admite exceções ao
princípio licitatório, desde que previstos em lei.
O projeto, pois, está de acordo com a Constituição e no mesmo rumo da legislação licitatória em
vigor.
---EMENDA N.º 44
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.º 24, DE 1997
Acrescentem-se ao art. 93 c:> projeto os seguintes incisos, conforme a numeração que couber:
-condições de confidencialidade e de neutralidade para com o usuário;
- normas e padrões técnicos;
- prescrições relativas à proteção do meio-ambiente a posturas urbanas à utilização ou compartilhamento de outras infra-estruturas públicas;
- a contribuição da outorgada para pesquisa e
para a formação de recursos humanos em telecomunicações no Brasil;
- a utilização das freqüências alocadas, das
_receitas devidas pela concessão, assim como as taxas a pagar pelas atividades de controle e fiscalização a cargo da Agência;
- a alocação de números e blocos de número,
conforme o Planos de Numeralização estabelecido
pela Agência, bem como as taxas a pagar pela manutenção dos serviços n~essários ao estabelecimento e fiscalização desse Plano;
- o fornecimento de informações necessárias
a elaboração dãs-lístas ae-assliianfes;
- as condições necessárias para assegurar
as conarçoes hecessanas para
concorrencta leal;

garantir tratamento igual aos operadores intemacionais;
- os direitos e obrigações do concessionário
quanto a interconexão, bem como as condições para
assegurar a interconectividade dos serviços.
Pela rejeição.
O projeto prevê os aspectos básicos que deverão constar do contrato, de forma não exaustiva.
Como elenco exemplificativo o mesmo é suficiente, desmerecendo adições.
Este é o nosso parecer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. sobre as emendas que me foram apresentadas para relatar.
Mais uma vez, quero salientar o quanto é importante para a iniciativa privada aquilo que concerne à sua capacidade de competir na economia globalizada.
Quero dizer, de modo particular, ao nobre Senador Pedro Simon, que embora seja o mais modesto dos três Relatores a apresentar parecer sobre tão
importante _lei, não me comporto como um Cantinffas. Sou homem sério, que age com seriedade e
que, portanto, quer o mesmo respeito que tem pelos
Srs. Senadores.
Durante o pronunciamento do Sr. Fernando Bezerra, o Sr. Wafdeck Omefas deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é pela rejeição das emendas.
Quero louvar o Senador Fernando Bezerra por
ter atendido ao apelo da Mesa, cancelando impor-·
tantes compromissos que tinha até fora do País para
estar aqui hoje presente, trabalhando conosco nesta
convocação extraordinária tão: importante para o
Brasil.
Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, para relatar.
· - - · ··
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, vou oferecer parecer sobre
as Emendas de n2 7 e de n2s 45 a 64, precedendo-o
com algumas observações que pretendo fazer,
como é do meu feitio, de maneira sintética.
Este projeto de lei representa um avanço considerável nos serviços de telecomunlcaÇões-no-nos~
so País, em função de alguns aspectos. O primeiro
deles, a participação do Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, na formulação das políticas do
setor, objeto, inclusive, de uma emenda do eminente
Deputado Roberto Campos, que queria que o Exe-

cutivo fosse ouvido, mas o projeto, na discussão em
plenário, recebeu manifestação para que, além da·
quele Poder, também 6 Legislativo pudesse ser ouvido.
O segundo é o; orgão regulador, que constitui,
a nosso ver, um' avanço considerável para que o
Estado possa se despir da condição de onipresente e oniscier.te em todos os atas relativos às telecomunicações, passando-os quase que todos a
essa agência regula(f()ra, ressalvados os aspectos
da transmissão de sons e imagens, que continuam
na esfera e competência do próprio Poder Executivo, por meio do Ministério das Comunicações; a
perfeita definição e_diferença do que é concessão,
permissão e autorização, e simultaneamente dos
motivos que provocam as suas respectivas cessa·
ções, extinções ou caducidades, conforme o caso.
e o planejamento do sistema de satélites de maneira adequada e realista.
Neste ponto, convém que. se dê uma palavra
de elogio à Embratel pela maneira competente
com que soube bem preservar os combustíveis
dos satélites brasileiros de primeira geração
Brasil Sat A-1 e Brasil Sat A-2 -. que tiveram as
suas vidas prolongadas graças exatamente a es·
sas ações partidas das estações de Tanguá e
Mangaratiba. Mais ainda, pela possibilidade de en·
trada em órbita - como já aconteceu efetivamente
- dos satélites de segunda geração - Brasil Sat
B-1 e B-2 -. a partir do lançamento feito em Guru,
na Guiana Francesa.
E qual é essa grande vantagem econômica
que a Embratel processou? O combustível não tem
a finalidade de mobilizar o satélite em órbita, porque
ele é geoestacionário, mas de redirecioná-lo. Toda
vez que o satélite Brasil Sat A-1 saía do lugar, urgia
que a Embratel o recolocasse na posição normal
para o universo a que se destinava, ou seja, o nosso
· País. Cada manobra dessas importa no gasto de
combustível, o qual foi economizado exatamente
pela sua boa utilização nas manobras para manutenção da sua posição geoestacionária.
Gostaria CieTa.Zer referêiidaa
fato importante do projeto de lei, as apenações impostas às rá-

um

âicfs clanâestinas.--- _Tive~_OJX>rtunidade de discutir o asg[I11Q _<:;.om
o nobre Senador Edl.Jarcjo Suplicy, no e><ame das
reuniões conjuntas, que falou a respeito das rádios
comunitárias, cuja existência tem sentido. Mas há as
clandestinas, que são perigosas, como. por exemplo, aquelas colocadas nas cabeceiras das pistas
dos aeroportos brasileiros, mormente aqueles de
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maior movimentação de aeronaves, como o aeroporto de Guarulhos. Recentemente, um programa de televisão mostrou os altos riscos de interferência das
comunicações das rádios clandestinas, próximas do
aeroporto, nas comunicações feitas a partir da aeronave até a torre de controle.
Além disso, eu mesmo, quando fui Ministro de
Estado das Comunicações, enfrentei um problema
extremamente delicado: a existência de rádios clandestinas na Amazônia, que serviam de pontos para
comunicação dos traficantes de drogas e entorpecentes. Valemo-nos, então, do trabalho dessa corporação formidável que é a Polícia Federal, em conjugação com o Ministério das Comunicações. Agimos
juntos, lado a lado, ombro a ombro, no sentido de
procurar coibir e extirpar os males causados por essas rádios clandestinas.
Outro aspecto que gostaria de abordar é que o
projeto de Lei, ora em exame e apreciação pelo Plenário do Senado Federal, vem ao encontro do que
defende o meu Partido, do liberalismo que o PFL
respeita e proclama.
Se analisarmos a obra de Celso Lafer, Ensaios
e Idéias Liberais, em citando Norberto Bobbio, veremos que ele mostra a importância de dois aspectos
fundamentais: o afastamento do poder público do
poder religioso e o afastamento do poder económico
do poder público, o que leva à separação entre o poder do Estado e o Estado económico.
Analisando, t~mbém, as palavras daquele que
considero uma espécie de ideólogo do nosso Partido, que é o Vice-Presidente Marco Maciel, observamos que S. Ex" argumenta, em seu livro sobre o
liberalismo e a realidade brasileira - 'Idéias Liberais e Realidade Brasileira' - que há, nitidamente,
no liberalismo uma liberdade de associação, uma
liberdade de adoção de princípios, uma liberdade
no pluralismo de idéias e que tudo isso induz a
mostrar que deve havê-la, também, no campo económico, que passa a ser norteado por esses mesmos princípios.
Enfim, Sr. Presidente, para concluir a parte
expositiva e entrar na parte das emendas, eu tomei a liberdade e a iniciativa de elogiar a EmbraIei -tomaria, também, a de elogiar a Telebrás e
o Sistema Telebrás. E V. Ex~ que já transitou,
com brilhantismo, pelo Ministério das Comunicações, sabe melhor do que eu que, não obstante,
a Embratel e o Sistema Telebrás, de uma maneira geral, terem sido responsáveis pela implantação de eficiente sistema· no Brasil, não foram,
contudo, capazes de oferecer a universalização

dosseusserviçosàpopulaçãobrasileira. Eu poderia
citar que agora é que atingimos a casa de 1O telefones por 100 habitantes, um dos mais baixos, inclusi:ve, da América Latina. Há dois anos, quando votamos a Proposta de Emenda à Constituição das telecomunicações, esse índice era de 7 .2%.Segundo,o
ideal é que se invista 1,5%doPIB em telecomunicações. E o Brasil vinha investindo metade dessa
soma. Agora, é bem verdade, que nos três últimos
anos melhorou. Mas se tomássemos o PIB, por
exemplo, do ano de 1994 -de US$700 bilhões-, teríamos a obrigação de investir US$7 bilhões, e o SistemaTelebrásestavainvestindoUS$3,5bilhões.Entao, o Estado, miturafmente, embora tenha tido eficiência, não conseguiu atenàeràs demandas da sociedade.
Daí por que, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a necessidade da abertura do sistema, para
que o Estado, sim, possa continuar, mas que possam terceiros - brasileiros ou estrangeiros que vierem a se constituir, de acordo com as leis brasileiras
- ter condições de participar do universo das telecomunicações.
Passo, agora, Sr. Presidente, à analise das
emendas, uma a uma, na síntese a que me propus.
A Emenda de nQ 7, de autoria da eminente Senadora Emília Fernandes, deseja que as requisições
a serem feitas pela Aneel, Anatei, Agência Nacional
de Telecomunicações, só possam ocorrer após a
reintegração dos funcionários do Ministério da Comunicações, anistiados pela Portaria nQ 790, de 18
de outubro de 1994. Conquanto apreciada -e tenho
em mãos esta mesma Portaria, assinada pelo meu
sucessor, o ex-Ministro Djalma Bastos de Morais -,
há e havia os prazos necessários para ingresso de
todos aqueles que, anistiados, pudessem retomar a
suas atividades.
O processo continua. Os prazos de ingresso já
se extinguiram, e encontra-se na esfera do Poder
Executivo, o que exatamente vai permitir que a intenção da eminente Senadora seja atendida na sua
plenitude. Encontra-se em exame a absorção de todos esses anistiados que o foram de acordo com a
própria Lei nQ 8.878, de 1994, e a Portaria Ministerial
a que me referi.
A Emenda nº 45, de iniciativa da nobre Senadora Júnia Marise, que se segue exatamente à de nº
44, que foi objeto do exame do eminente Senador
Fernando Bezerra, propõe a supressão da expressão 'ou por uma empresa', constante do§ 3º do art.
111 do projeto. A expressão 'a empresa' é necessária porque ela sub-roga-se nas obrigações daquela
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instituição que sofreu a intervenção. O nobre Senador Eduardo Suplicy já havia apresentado a Emenda
n2 39 nas comissões reunidas no mesmo sentido.
Por essas razões, sou pela rejeição.
A Emenda n2 46, do eminente Senador e Líder
José Eduardo Outra, manda, também, suprimir o· vocábulo "empresa• do caput do art. 118 do projeto.
Quando S. Exª quis suprimir o expressão "empresas", assim como desejou o nobre Senador Eduardo
Suplicy nas comissões reunidas, S. Exª quis fazê-lo
para permitir que as cooperativas pudessem ter
acesso ao sistema. As cooperativas não estão contempladas no sistema. O sistema é de empresas,
porque as cooperativas não visam lucro. As cooperativas, inclusive, quando extintas têm o seu patrimônio passado ao Erário, ao Poder Público. Então, é diferente a concepção da natureza jurídica da instituição.
Por éssa razão, sou pela rejeição.
Emenda n2 47. Suprima-se o termo "simplificado" do art. 119. E a permissão, entendo eu, não
pode estar t>ujeita às normas da concessão. Quando
se deseja que a permissão tenha um sistema simplificado é porque, realmente, a permissão é mais simples do que a concessão. E aí, sim, terá o processo
normal da legislação.
Por isso, sou pela rejeição.
Emenda- n2 48, do mesmo autor, sugerindo a
supressão do art. 124 do projeto. Entendo que o artigo se justifica plenamente em função da expressão
que nele se contém que é: "se permitir a situação
excepcional que a motivou". É a questão da intervenção.
Por isso, sou pela sua rejeição.
Emenda n2 49. Suprima-se o art. 125 do projeto. A permissão, devo dizer eu, é um ato jurídico
transitório, não havendo necessidade de lei, como
preconizaria o nobre Senador José Roberto Arruda..
Os atos da Agência serão todos eles publicados. Por
essa razão não vejo necessidade de supressão do
presente artigo.
Razão pela qual manifesto-me pela rejeição.
Emenda n2 50. Dá nova redação ao inciso 11 do
art. 128. "11 - Para que nenhuma autorização seja
negada, salvo, por motivo relevante, devidamente
justificado. •
Ora, é óbvio que o motivo relevante já terá sido
justificado no momento em que se tratar da sua autorização.
Sou também pela sua rejeição.
Emenda n2 51. Supressão do § 2º do art. 131
do projeto. A disper.sa de autorização já será moti-
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vada e divulgada pelo Diário Oficial da União. E o
qu_e_ se visa é a celeridade, po_rqu~se estáJratandº,.
aqui, dos serviços privados. Não há necessidade de
burocratizarmos aquilo que é simples: o serviço privado, por exemplo, de telefonia; em condomínio, interconectado à rede pública.
Sou, também, pela rejeiÇão.
Emenda nº 52. Há úma idéia de se dar uma
nova redação ao art. 147, estabelecendo seis parágrafos, porque justifica-se que a substituição de um
regime monopolista por outro, concorrencial nas Te"
lecomunicações, faz_emergir o problema de compatibilizar distintos padrões de numeralização.
Entendo que este aspecto já está atendido no
art. 19, inciso I, das atribuições da própria Agência
Nacional de Telecomunicações. ·E, ademais, o artigo
que o autor pretende alterar, faz ,remis§ão ao 145.
Eritao, ele
interiigaclo outro- artigo que é im- portante para a sua própria vigência, e que trata da
interconexão das redes, a que me referi na emenda
anterior.
Por isso, sou pela rejeição.
Emenda n2 53.
Altere-se a expressão "será", por "poderá ser"
no § 22 rlo art. 162 do Projeto. Basicamente justificase que deve-se facultar ao Pode Público e não obrigar.
Enterido, ao contrário, que nesta matéria o
sentido imperativo é mais eficiente do que o sentido
facultativo.
Sou, pois, pela rejeição.
Art. 54.
Há uma idéia de se suprimir a expressão, • e à
guisa de desestatização", constante do art. 186 do
projeto e, em conseqüência, que ela seja retirada de
uma seqüência de artigos do mesmo projeto.
Quero dizer que o art. 186 está conjugado com
o art. 2º do projeto e que a desestatização é exatarnerité urn dos granâés pnnclpios nOrféaâóres dó
_projeto de lei. O que se deseja é a abertura das telecomunicaçoes; com--a: conseqüente desestatização,
eventual, das empresas do sistema. Se suprimirmos
essa expressão estaremos, conseqüentemente, desvirtuando o sentido do projeto.
.Por isso sou pela rejeição.
Emenda nº 55.
A emenda é de autoria do eminente Senador
Laura Campos e visa à manutenção da Telebrás,
Telecomunicações Brasileira S.A.. como a concessiõnãnà ·nacional de prestação de serviços em regi·
me público.
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Salienta o autor a necessidade de que a União
continue a controlar o sistema.
Repito o que disse na emenda anterior: se um
dos objetivos da legislação é flexibilizar o sistema e
fazer a sua desestatização, entendo, igualmente,
que, nesse caso, devamos fazer com que o princípio
continue prevalecendo. Por isso, sou pela rejeição.
Emenda n2 56.
Acrescenta§ 2º ao art. 187. O que se pretende já está no parágrafo único do art. 190 e no art.
200. É bem de ver que sou dos primeiros -a loi:fvãr
as atuações do nosso CPQD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás em Campinasresponsável por vários processos de fibra ótica,
responsável pelas formidáveis centrais trópico que
vieram a resolver o problema de telecomunicações
no Brasil, mas entendo que já está atingido o que
a emenda_apresenta. Sou, portanto, pela sua rejeição.
Emenda nº 57.
Converta-se o parágrafo único do art. 190 do
projeto em·§ 12 com outra redação que a criação
pelo Poder Executivo da fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, vinculada à Anatei, que
observará a estrutura do CPQD. Diria que, da maneira como se encontra no projeto, já há uma liberdade para o tipo de natureza jurídica da instituição a
ser criada com o CPQD, não havendo necessidade
de prendermos ou manietarmos ao sentido de que
deva ser necessariamente uma fundação. Por isso,
sou pela rejeição. ·
Emenda nº 58.
Manda dar nova redação ao parágrafo único do
art. 190, voltando a citar a inclusão do CPQD, que já
está mencionado no caput do art. 190, de modo que
o destino do CPQD já está, plenamente, previsto no
projeto, razão por que sou pela rejeição.
Emenda n2 59.
Manda suprimir o § 2º do art. 198 do projeto.
Diz a justificação que visa a evitar a monopolização regional dos serviços pelo uso de testas-deferro.
Penso que a diferença é importante, porque
toda vez que houver alienação por oferta pública,
uma alienação feita em bolsa de valores, por
exemplo, não haverá a necessidade de serem
preenchidos os mesmos requisitos previstos para
outro sistema que venha a ser adotado, em função
da necessidade de alienação dessas mesmas ações.
Devo acrescentar que se deseja-se evitar a
monopolização pelo uso de testas-de-ferro, isso já
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está coibido pelo art. 197, que estabelece os princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade,
além do art. 201 já vedar a aquisição por um mesmo
acionista, do controle acionário, ou seja, evitando
que haja qualquer tipo de desvirtuamento das ações
previstas para a Anatei.
Rejeito, pois, a Emenda n2 59.
Emenda n2 60.
Manda suprimir, no art. 201 do projeto, a expressão "no decurso do processo de desestatização".
O receio do autor é de que pode haver concentração. Não há risco, uma vez que o artigo já veda a
concentração.
A supressão da expressão "desestatização"
fere o sentido do projeto, como eu disse em emendas anteriores.
Por isso, pela rejeição.
Emenda n2 61.
Manda dar nova redação ao art. 209, para dizer que dependerão de autorização da agência as
transferências de concessões parciais ou totais.
O art. 209, quando faz a previsão da dependência de autorização, já é no mesmo sentido, não
havendo por que ser analisado com prioridade, já
que esta se explica pelo texto do artigo que se pretende mudar a redação. Os ajustes que o autor receia sejam leitos não acontecerão, pois o artigo existe exatamente em face de serem evitados.
Por isso, opino contrariamente.
Emenda n•62~.
Dê-se ao art. 216 nova redação para dizer que
a lei entrará em vigor na data da instalação da Agência Nacional de Telecomunicação.
Penso que a inovação é inexplicável. Todas as
leis costumam, como os decretos, entrar em vigor na
data de sua publicação, não havendo por que ficarem suspensos os efeitos da lei aguardando-se a
instalação da Agência Nacional de T elecomunicações.
Pela rejeição.
Emenda n2 63.
Manda incluir um artigo que visa assegurar a
democratização da informação e de sua mais ampla difusão, objetivando evitar a formação de monopólios e oligopólios privados e limitando a um
terço do capital a participação de pessoas físicas
ou jurídicas, de empresas fabricantes ou de es:_trangeiros.
Penso que o art. 201 já veda os monopólios.
Creio, também, desnecessário, pois ele vai trazer li-

mitações à liberdade que deve haver no comércio de
tal gênero. Por isso, sou pela rejeição.
Quanto à Emenda n!!S4, que manda acrescentar que o Poder Executivo deverá encaminhar, no
prazo de cento e vinte dias, projeto de lei dispondo
sobre as empresas exploradoras do serviço móvel
celular.
Ora, Sr. Presidente, já votamos aqui, no ano
passado, a Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, a
Lei Mínima, que versa exatamente sobre esse assunto. Além do mais, estão em andamento vários
projetes e processos dessa natureza. Hoje mesmo,
dia 10 de julho de 1997, todos os jornais do País noticiam o avanço da telefonia celular em algumas unidades de nossa Federação. Então, não podemos interromper um processo que está em curso e que já
começou. Por esta razão, pela rejeição.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
O SÃ. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José lgnácio para terminar o seu relatório com as emendas.
.
O SR: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Pára emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, quanto à Emenda nº 1, cujo autor não
sei quem é, dispõe que esta lei regula a Emenda
Constitucional n2 8, quer dizer, ela altera o art. 12 , Sr.
Presidente, refunde o art 12 , a meu ver, de uma maneira incabível porque, afinal de contas, pela ótica
do Relator, na minha ótica pessoal, o texto do art. 12 ,
como está posto, é, mais acertado.
A Emenda nº 2 é uma emenda longa, que estabelece uma série de considerações sobre a Política
Nacional de Telecomunicações -os seus objetivos-,
desce a detalhes, estabelecendo quais são os princípios e diretrizes que deveriam, pela ótica do autor da
emenda, constar da lei. Enfim, é uma longa emenda,
referindo-se a tudo o que já consta na lei - o princípio da universalização -. de autoria da eminente Senadora Benedita da Silva, a quem presto a minha
homenagem. Mas o fato é que ela detalha tudo o
que, no corpo de lei, já se encontra existindo. De
maneira que, por esta razão, votamos também con- .
Ira a Emenda nº 2.
A Emenda n 2 3, também, da eminente Senadora Benedita da Silva, tece considerações, a meu ver,
incabíveis. A emenda diz, na sua justificação:
'A emenda tem por objetivo ampliar o
escopo do art. 32 do projeto, que trata apenas do usuário. Propomos a necessária in·
efusão de princípios e diretrizes quanto à administração e quanto à soberania e integridade nacional do Pais, aspectos necessá-

rios_ e indispensáveis que devem constar da
norma regente das telecomunicações como
comandos norteadores da nova Política Nacional de Telecomunicações".
Sr. Presidente, não podemos engessar o texto
da lei. Os princípios que deveriam constar da lei já
constam do projeto. Por esta razão, opinamos contrariamente à proposta da eminente Senadora.
A Emenda nº 4, que é longa, na sua brevíssi·
ma justificação, diz:
'A presente emenda tem por escopo
corrigir a proposição, no que concerne ao
adequado enquadramento do órgão regulador, no âmbito da Administração Pública,
de forma a assegurar-lhe efetiva autono- mia, -submetendo-o à vinculação, sem subordinação hierárquica à Presidência da
República. Outrossim, dá-lhe maior transparência e controle democrático, fazendo
com que a destituição seja objeto de aprovação do Senado Federal. Preserva ainda
as competências do Congresso Nacional
par.a dispor sobre telecomunicações e planos regionais e setoriais de desenvolvi·
mente'.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Iam·
bém entendemos que o órgão regulador é uma autarquia especial que tem características de autarquia
gerada pelo espaço da confiança que se abriu por
ela a razão da fidúcia. E entendemos também que
não há nenhuma violação ao texto constitucional, no
art. 48, quando abre espaço para que a Administra·
ção Públiça poss;a atY.ar. __
Por essa razão, também votamos contra a presente emenda.
A Emenda nº 5 dá ao§ 1º do art. 8º do Projeto
uma nova redação, incluindo, entre os órgãos da
Agência reguladora, um colegiado científico e tecno·
lógico.
Sr. Presidente"'_hiÍ previsão na lei para que a
AgênCia possa contratar-serviços especializados e
consultorias. Está tudo previsto na lei e não vejo por
que se ter, integrando a Agência esse, colegiado
científic.o e tecnológico. Razão por que opinamos
contrariamente à emenda.
A Emenda n2 6 - "Suprima-se o § 1 do art.
14• - tem a segu!nte justificação:
'A aÇS!itar-s"e~tal dispositivo, estar-se-ia
atribuindo ao setor das telecomunicações
prioridade absoluta em relação a outros setores importantes para a sociedade brasilei-
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ra: um servidor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública Federal
que estivesse prestando relevante serviço
nas áreas, por exemplo, de Saúde, Educação ou Transporte - para citarmos apenas
três - estaria peremptoriamente obrigado a
interromper o seu trabalho e colocar-se a
serviço da Agência".
A previsão no texto do projeto é de que se poderá requisitar, sem possibilidade de negativa, qualquer servidor. Ninguém vai requisitar um servidor imprescindível a outro setor, até porque, na área administrativa, todos se entendem.
Entendo também que não mereça ser aprovada a presente emenda.
A Emenda n" 7, da eminente Senadora Emília
Fernandes, é uma emenda interessante porque diz:
'Acrescente-se o seguinte parágrafo
ao art. 14:
§ 3 2 - As requisições a que· se refere o
caput deste artigo somente poderão ocorrer
após a reintegração dos funcionários do Ministério das Comunicações anistiados pela
Portaria do Ministério das Comunicações nº
790, de 18 de outubro de 1994, publicada no
Diário Oficial da União em 19 de outubro de
1994."
É uma boa emenda. Entretanto, opinamos contrariamente, pela seguinte razão: houve anistia na
área do Ministério das Comunicações, esse assunto
se encontra no âmbito da casa Civil, não tem como,
a essa altura, termos previsão de que isso seja liberado e se possa agir dessa maneira.
Em outras condições, eu apoiaria essa emenda, apesar de que ela teria que voltar à Câmara dos
Deputados. Como está o assunto, iríamos engessar
tudo e não se poderia sequer instalar a Agência por-·
que, para se ter funcionário, ter-se-ia que trazer, antes, esse anistiados, que muito merecem, pois seus
casos foram singularmente apreciados - estão sendo, seguramente ·, mas, a essa altura, não teríamos
como atender a essa proposta.
A Emenda nº 8 dispõe sobre o art. 15 do Proje·
to, que diz:
•Art. 15. A fixação das dotações orçamentárias da Agência, na Lei de Orçamento
Anual, e sua programação orçamentária e financeira de execução não sofrerão limites
nos seus valores para movimentação e empenho."
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Sr. Presidente, esse é um dos pontos importantes para garantir a autonomia, inclusive a autonomia financeira da Agência. Esse ponto foi exaustivamente debatido rlé! Câmara. Nós já o discutimos em
vários episódios ~lo: País afora e entendemos que
isso é vital para que a Agência possa ter a desenvoltura necessária com lib~rdade e com autonomia
para desempenhar o seu papel.
Portanto, opinamos também contrariamente.
A Emenda n~> 9 determina que seja suprimido o
art: 16, que <.lispõe:
'Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas e os investimentos necessários à instalação da Agên- cia, podendo remanejar, transferir ou utilizar saldos orçamentários, empregando
como recursos dotações destinadas a atividades finalísticas e administrativas do
Ministério das Comunicações, inclusive do
Fundo de Fiscalização cas Telecomunicações - Fistel".
Sr. Presidente, o que se prevê no art. 16, feito
pelo Executivo, é e~clusivamente para a instalação
da Agência. Em exercícios subseqüentes, a Agência
terá recursos abundantes a partir da própria transferência do Fistel à sua administração.
A Emenda n2 1 O, de autoria do eminente Senador José Eduardo Outra, pretende a supressão dos
incisos 11 e III do art. 18 do Projeto. Essa emenda é,
na verdade, uma variante de outras duas emendas
do próprio Senador, suprimindo a atribuição de o Poder Executivo vir a aprovar o Plano Geral de Outorgas e o Plano Geral de Metas para a progressiva
-universalização de serviço prestado no regime públi·
co.
Busca a emenda preservar para o Poder Legislativo o direito de dispor sobre tais planos.
Sr. Presidente, entendemos que essa seja uma
questão tipicamente do Executivo. Ele traça o Plano
-de Outorgas a partir da aprovação desse Plano, pela
Agência, que é precedido dP. consulta pública :nais
ampla, passa pelo Conselho Deliberativo e é enviado ao Presidente da República. E mais, tudo o que
pode fazer o Poder Legislativo, após a aprovação
disso, é ainda editar a normalização necessária, os
textos de lei necessários, que possam ainda suplementar o que consta aqui disposto. Essa é matéria
tipicamente de ação do Executivo, Sr. Presidente.
Por essa razão, opinamos também contrariamente à
emenda.
A Emenda nº 11, também de autoria do eminente Senador José Eduardo Outra, dá nova reaa-
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ção ao caput do art. 18 e aos seus três incisos. A
Emenda é, na verdade, uma variante da Emenda
n 2 6, também atribuindo ao Congresso Nacional,
em lugar de ir ao Poder Executivo, a competência
de dispor sobre as matérias contidas nos incisos I,

11 e III.
A justificação da Emenda não é fundamentalmente diferente daquela apresentada na emenda
anterior. Por essa razão, Sr. Presidente, também
opinamos pela rejeição da Emenda nº 11.
A Emenda nº 12, de autoria do Senador José
Eduardo Outra, propõe uma nova redação para o
caput do art. 18:
'Art. 18 - Cabe ao Poder Executivo,
obseJVadas as disposições desta Lei, por
meio de decreto. •
Sr. Presidente, todas as disposições que constam deste art. 18 são absolutamente necessárias
para assegurar a flexibilidade do sistema, a velocidade, quando se fala no Plano de Outorgas, quando se
fala no Plaoo de Metas, quando se fala nós objetivos
de universalização, ou seja, tudo isso tem que estar
num processo de elaboração veloz pelo próprio Executivo, que tem um papel importantíssimo aqui. Até
mesmo quando falamos na questão de autorizar a
participação de empresa brasileira em organizações
ou consórcios intergovemamentais e também, levando em conta os interesses do País no contexto de
suas relações com os demais países, o Poder Executivo poderá estabelecer limites à participação estrangeira no capital de prestadores de seJViço de telecomunicações.
Essas disposições, que estão elencadas no art.
18 do projeto, são absolutamente necessárias a que
se tenha realmente maior desenvoltura no campo
das te:ecomunicações, já então privatizadas como
prevê a lei.
Emenda nº 13, Sr. Presidente:
'Dê-.;e ao caput do art. 18 do projeto a seguinte redação:
'Art. 18. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República. •
Trata-se de uma emenda idêntica e, por isso,
opinamos contrariamente, porque acreditamos que
esse texto, se aorovado, prejudicará muito a velocidade e a leveza com que esses assuntos precisam_
ser tratados pelo Poder Executivo.
Emenda nº 14, Sr. Presidente.
•Acrescente-se
seguinte inciso:

~o

art. 18 do projeto o

- fixar diretrizes para o desenvolvimento científico e tecnológico no setor de telecomunicações, de modo a aproveitar e expandir a capacitaçáo tecnológica e industrial
do País, fomentar a formação de recursos
humanos e fortalecer a competitividade sistêmica da indústria brasileira, em benefício
do consumidor. •
Sr. Presidente, esta emenda poderia perieitamente se inserir no projeto. Mas o que temos é uma
ação absolutamente ampla da Agência, prevista legalmente, em que esta matéria se insere naturalmente. Quer dizer, a Agência pode dispor sobre tudo
o que foi previsto aqui, e nós temos que assegurar o
não-engessamento da açáo da Agência.
Por essa razão, Sr. Presidente, entendemos
também que esta emenda deva ser rejeitada.
Emenda de nº 15, Sr. Presidente, de autoria do
eminente Senador José Eduardo Outra, propõe a supressão do inciso IV do art 19, que elenca as funções
de gestão da Anatei.
'Art. 19: ...................•.......•.......•...........•.
IV - expedir normas quanto à outorga,
prestação e fruição dos seJViços de telecomunicações no regime público;•
Sr. Presidente, votamos pela rejeição da emenda por entender que as funções de gestão e expedição de normas são inerentes à ação da agência, no
exercício do seu poder regulamentador, não ocorrendo invasão alguma de competência do Poder Legislativo.
Emenda nº 16, Sr. Presidente, de autoria do
-eminente Senador José Eduardo Outra, acrescenta aos incisos IV e X do art. 19, após o vocábulo
'normas", a expressão 'no âmbito de suas atribui-ções";
Na justificação, argumenta que, considerada a
natureza autárquica especial da Agência, não se
pode descartar a possibilidade de conflito entre ela e
os_f>oderes Executivo e Legislativo no campo da edição normativa.
Sr. Presidente, a emenda é tautológica. Votamos contra essa emenda, porque, evidentemente,
ela diz, de forma diversa, a mesma coisa, essa lógica que ciJnsíste em, aparentemente, demonstrar
uma tese, repetindo- com palavras diferentes a mesma tese.
Com todo o respeito ao eminente Senador Auopinamos pela sua rejeitor da emenda, data
ção.
A Emenda nº 17 acrescenta ao art. 19 o seguinte inciso:

venia:
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• - Aprovar o plano de política tecnológica para o setor."
Isso também já está inserido no amplo espectro das atribuições da Agência. E, por essa raz~Q.
opinamos pela sua rejeição.
A Emenda n9 18 propõe a supressão do inciso
11 do art. 22 do projeto, que dispõe que a Agência
pode aprovar normas próprias de licitação e contratação.
Sr. Presidente, não há disposição constitucional alguma que proíba que uma nova legislação paralela à Lei nº 8.666 possa existir. Para o setor, isso
foi feito sem violação à Constituição Federal. A Lei
n 2 8.666, em muitos aspectos, aplica-se ao setor,
mas em outros não. E essas questões ~stãQ_pe_rfei
tamente identificadas no projeto. Não há proibição a
que isso ocorra, pelo contrário, assegura-se muito
mais velocidade na ação administrativa com a aprovação desse texto.
Portanto, opinamos pela rejeição da Emenda
n2 18.
·
A Emenda nº 19 dispõe que se suprima o § 2 2
do art. 26 do projeto.
O § 2 2 diz que "só perderão o mandato os
membros do Conselho Diretor, por renúncia, decisão
judicial tr;;msitada em julgado ou por processo administrativo disciplinar".
A emenda propõe a supressão desse art. 26.
"Esta'emenda -diz o autor -deriva
de novo tratamento que se propõe, através
de outra emenda apresentada, a destituição
dos membros do Conselho Diretor, os quais
tão-somente poderão ser deslocados de
seus postos por autorização da maioria absoluta do Senado Federal, mediante iniciativa do Presidente da República."
Sr. Presidente, nesses casos, não temos por
que trazer o Senado para participar desse ato complexo. O Senado Federal poderia participar se estivéssemos visualizando um caso de demissão ad nutum, aí seria uma demissão de caráter político. O
que a lei prevê é a demissão por renúncia - deveria
ter previsto a perda do cargo por morte, mas não o
fez - e por processo administrativo disciplinar. Não
vejo por que trazer o Senado para ser ouvido numa
situação como essa. O Senado não vai ser transformado em delegacia de polícia ou em órgão do Poder
Judiciário. Esta Casa, no caso em que não há demissão sumária ad nutum, não há por que estar
presente.
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De maneira, Sr. Presidente, que entendemos
que a emenda nº 19 deve ser rejeitada.
A Emenda n2 20 propõe nova redação para o
caput do art. 26.
-A emenda pretende que, nas hipóteses de perda de mandato, renúncia ou condenação criminal se
inclua a iniciativa do-Presidente da República, precedida de autorização do Seriado.
Portanto, trata-se de uma repetição da emenda
anterior e;-pelas razões já expostas, opinamos contrariamente a ela.
A Emenda n2 21, Sr. Presidente, dispõe:
"Dê-se a seguinte redação ao art. 30:
Art. 30. Até três anos após deixar o
-cargo, é vedada ao ex-conselheiro representar qualquer pessoa ou interesse perante
a Agência.·
A emenda quer elevar de um ano para três
anos. Entendemos que um ano é bastante e, por
essa razão, opinamos contrariamente à emenda.
A Emenda nº 22 propõe:
"Altere-se a expressão "um ano• para
"dois anos·, no caput do art. 30 do projeto."
Esta quer um pouco menos e, pelas mesmas
razões, entendert10S_que a emenda deva ser rejeitada.
A Emenda n2 23 dispõe:
"Dê-se ao art. 35 do projeto a seguinte
redação:
Art. 35. Cabe ao Conselho Consultivo
opinar, previamente, a respeito das ações
referidas no art. 22 e demais políticas de telecomunicações. •
A emenda propõe que o que incumbe ao Conselho Diretor passe pelo exame do Conselho Deliberativo, e, na maioria das vezes, isso ocorre. O Conselho Deliberativo é chamado a opinar e, quando o
Conselho Diretor da Anatei baixa qualquer normalização, em face da transparência que orienta todo o
processo, a previsão legal é no sentido de que se
faça uma consulta pública. Nenhuma normalização é
feita sem precedente consulta pública.
Por essa razão, Sr. Presidente, opinamos também contrariamente à aprovação da Emenda n2 23.
A Emenda n2 24, que é a penúltima. é nos se- gui11_t~.§ tE;IT11Qs:_
"Suprima-se o art. 43 do projeto.

ANAlS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

Na invalidação de atas e contratos
será garantida a manifestação dos interessados."
Sr. Presidente, essa emenda entende ser prescindível que, quando se invalidarem atas e contratos, seja garantida a manifestação dos interessados.
Entendemos que os interessados podem e devem
se manifestar. Por essa razão, somos contrários à
emenda, porque consideramos que é imprescindível
que sejam ouvidos os interessados quando de atas
e contratos invalidados.
Finalmente, Sr. Presidente, a última Emenda, a
de nº 25, dá nova redação ao art. 45 e determina
que cabe ao Procurador-Geral da República aquilo
que o Projeto prevê como sendo prerrogativa do
Presidente da República, ou seja, nomear o Ouvidor.
Segundo a proposta apresentada pela emenda, o
Procurador-Geral da República, aprovado pelo Senado e nomeado pelo Presidente da República, nomeia o Ouvidor-Geral da Agência Nacional de Telecomunicaçijes.
Discordamos frontalmente dessa emenda porque, apesar de ser alguém indicado pelo Presidente
da República, com toda a autonomia que tem o Procurador-Geral da República, não vejo razão para
que seja ele, em vez do Presidente da República, o
· · - -autor dessa nomeação.
Sr. Presidente, com essa apreciação, ultimamos o nosso trabalho e estamos convencidos de
que o Senado Feqeral, votando esta matéria, aprovando o texto conforme estamos sugerindo, irá realizar um trabalho muito importante. Este Congresso,
este Senado, ao contrário do que muitos colocam
por aí, tem realizado uma obra legiferante da maior
importância na história do Senado da República e na
história do Congresso brasileiro. Foram notáveis as
reformas constitucionais aqui feitas para adequar
este País a um novo tempo da sociedade veloz, da
economia de velocidade e de um processo que não
tem lideranças, não tem formuladores e não tem
exatamente um destino certo a atingir. O trabalho
que se desenvolveu aqui merece aplauso, e este
texto, sendo aprovado pela Casa, vai reafirmar essa
consideração.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Passa-se à votação do projeto sem prejuízo das
emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella.
É lido o seguinte:
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais que a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1997,
seja feito pelo processo nominal.
Sala das Sessões 1O de julho de 1997. -José
Eduardo Outra.
O SR. PRESIQI:NTE (AotonioÇartos Magalhães)
-Em-votaÇão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
_permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se, portanto,

à votação do projeto, sem prejuízo das emendas,
pelo processo nominal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Antes de conceder a palavra a V. Exª, prorrogo a
·
sessão por mais 60ininl.ltos. - - -

Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. !"residente, Sr!'s e Srs. Senadores, ouvimos, em
-di~~rsas argumentações feitas pelos defensores do
projeto, a ·afirmação de que se deve modificar, de
que se deve reformar o modelo aluai de telecomunicações, explicitando a dificuldade do Brasil de, em
se mantendo o atual modelo, se inserir de forma
competitiva em uma área tão dinâmica da economia.
Talvez isso seja tão ressaltado para tentar passar a
impressão de que aqueles que estão votando cont~
o projeto ou que estão apresentando emendas queiram permanecer no modelo atual.
Queremos deixar claro que entendemos a necessidade de modificar o modelo vigente até o momento. Queremos registrar, inclusive, que a esquerda, que a oposição, não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum compromisso com o
modelo de Estado que foi construído no Brasil ao
JQ.ng0 _ c:le to~_s_s_e_s_anos_. _Be.gistramos que,
qUariâo boa parte desse modelo foi introduzido no
nosso País, os democratas, os socialistas, os comunistas e todos aqueles até vagamente progres_sis_tas estavam sendo punidos, assassinados, banidos, exilados.
Queremos, sim, reformar o Estado brasileiro.
Queremos, sim, que, particularmente na área de
telecomunicações, ·o Brasil tenha condições de
competitividade e de se inserir na globalização

76

ANAIS DO SENADO FEDERAL

como país soberano. Mas surpreende-nos que, na
defesa do projeto, da forma como está, sejam mantidos argumentos que, na verdade, estes, sim, estão
na contramão da tendência atual da história do mundo, particularmente no setor de telecomunicações.
Isso está explicitado em diversos artigos do projeto.
Em um deles, o que fala da fragmentação da
Telebrás,
queremos
registrar
que,
independentemente da questão de ser estatal ou não, o
fato é que a grande tendência no mundo é fortalecimento dessas corporações. Nenhum outro país, à
exceção dos Estados Unidos, fragmentou a sua operadora de telecomunicações. Queremos registrar
que, mesmo essa fragmentação, que aconteceu na
década de 80, nos Estados Unidos, hoje está sendo
invertida, porque a tendência é exatamente o processo de concentração.
Portanto, é inadmissível que o Brasil venha
fragmentar a sua operadora de telecomunicações.
Queremos concorrência, sim, mas a queremos de
forma a que o Brasil tenha uma empresa capaz e eficiente pará atuar de maneira competitiva nessa concorrência.
O segundo aspecto, que consideramos grave e
que faz parte de uma das novas emendas, diz respeito ao fato de que apresentamos uma emenda estabelecendo que nenhuma proprietária de rede de
televisão, seja televisão aberta ou a cabo, pudesse
comprar mais de um terço das operadoras de telecomunicações.
,
O Ministro Sérgio Motta disse, na Comissão de
Assuntos Económicos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Infra-Estrutura, que a privatização da Embratel teria que ser
vista com muito cuidado, que não poderia ser feita
de forma apressada. No entanto, o Senado Federal
não se dispõe a estabelecer nenhum dispositivo na
lei que garanta isso. Não podemos nos fiar apenas
nas boas intenções do Ministro Sérgio Motta; até
porque de boas intenções o Inferno está cheio. E
quando colocamos a possibilidade de rede de televisão, de redes de comunicação virem a comprar operador de telecomunicações não estamos falando de
meras hipóteses. Está aqui a meu lado, à minha esquerda, a Bancada do Rio Grande do Sul, e quero
dizer que recentemente, na privatização da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, quem a
comprou foi a RBS.
Ao não introduzir mecanismos que possibilitem
isso, estamos contribuindo para aumentar ainda
mais a monopolização desse setor. Queremos registrar que a monopolização do setor de telecomunica-

o
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ções e de comunicação no Brasil pôde impedir ou inviabilizar ou dfflci.iltaro aprofundamento da nova democracia, porque monopólio de informação é monopólio de poder, e a democracia não pode conviver
com Pie.
Para concluir, Sr. Presidente, apresentamos
uma série de emendas que visavam corrigir essas
distorções. A nossa posição já está registrada nos
Anais do Senado.
Decidimos apresentar apenas um requerimento
de destaque - apenas um - para uma emendá que
até não tem tanta importância do ponto de vista do
processo global do projeto, mas que é uma emenda
que, a nosso ver, explicita a oportunidade óe o Senado Federal dar o -exemplo de soberania, até porque é uma emenda que trata de uma prerrogativa
desta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com esses registres, encaminhamos contrariamente a esse projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
~Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se Jesus
Cristo, unanimidade mesmo entre católicos e protestantes, fosse Senador nesta Casa, qualquer proposta sua no sentido de aperfeiçoar o projeto seria rejei-tada.
O Governo, quando se contenta com a sua
idéia, após passar pela c-ãmara, d-efine que nós
aqui não podemos mudar coisa alguma. Lamento
profundamente isso. Faço questão de deixar esse
registro.
Eu, por exemplo, apresentei seis emendas a
este projeto, em comum acordo com o Bloco de
Oposição. Entre elas, a emenda que se preocupa
com a questão da. universalização dos serviços,
porque a grande preocupação que todos nós temos ao privatizar serviços como o de telefonia, por
exemplo, é que o poder económico dificilmente vai
até um lugar onde não haja retorno na aplicabilidade de algum investimento. E gostaríamos que
essa universalização fosse de responsabilidade to~
tal e absoluta das empresas que vão implantar
esse serviço, porque, afinal de contas, é um serviço pelo qual o povo paga. E se há lugares com
renda maior deve haver subsídio onde a renda é
menor.
---- O projeto de lei aluai, da forma como está,
continua a permitir que os recursos necessários à
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ur.iversalização dos serviços possam advir do orçamento dos Municípios, dos Estados e da União.
Com isso o Poder Público vai continuar se utilizando
de recursos do Tesouro para aplicar na implantação
desse serviços e, portanto, na universalização.
A nossa proposta exclui essa possibilidade e
cria, de imediato, um fundo para isso, diferentemente do que propõe o projeto, que dá um prazo
para que o Governo constitua esse fundo. Dentre
outras emendas, temos essa que achamos extremamente importante. Lamentavelmente, a maioria
dos Senadores que fazem parte da base governista nesta Casa entende que não deve aperfeiçoar o
projeto, que não deve mudar absolutamente nada
no projeto, para que ele não retorne à Câmara dos
Deputados.
Lamento que o Senado, mais uma vez, trabalhe desta forma e atenda à solicitação do Presidente
da RepúbliCa no sentido de ser uma Casa que homologa aquilo que a Câmara decide e discute.
Fica aqui o protesto em nome do m_eu Partido,
o Partido Socialista Brasileiro, e como integrante do
bloco das oposições nesta Casa.
Era o registro que gostaria de fazer no encami-nhamento de votação, orientando evidentemente,
por essas razões, o voto contrário ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magames)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTOt410 CARLOS VALADARES (Bioco!PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"! e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de oferecer um
aconselhamento ao Líder da nossa Bancada das
Oposições, uma vez que meu coliipánheil-ci afimiol.Jque este livrinho é o seu livro de cabeceira, leitura
obrigatória para saber o pensamento do seu autor, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Andei refletindo sobre as obras publicadas no
Brasil, inclusive as que foram objeto de comentário
do Senador Hugo Napoleão. Para encontrarmos
um pensamento mais atualizado, que traduza o
verdadeiro raciocínio do Governo na implementação do seu plano, meu caro Líder Jos-é-Edi.iardoDutra, aconselharia que não lesse mais esse livro,
porque seu próprio autor já o abandonou, mas que
começássemos a ler, com urgência, Idéias Liberais e Realidade Brasileira, uma obra merece a
nossa atenção, de autoria daquele que é o verdadeiro ideólogo do PFL, o ex-Senador e atual vicePresidente da República, Marco Maciel. Ou O PFL
no novo milênio.

Se essas obras não estiverem esgotadas, eu
mesmo, que já fui integrante do PFL e me interesso
por meu passado, quero saber o quanto o PFL evoluiu para infiuenciar, de. forma tão massiva, na proposta do Governo do P.residente FHC, a ponto de o
mesmo não mais dar importância à sua ob'a, que
teve como título Mãos à Obra Brasil - Proposta de
Governo de Femando Henrique Cardoso.
Gostaria também de registrar que se o interesse do Governo é obter a qualquer custo a competição, por que, então, não dar oportunidade às
nossas estatais que atuam no campo das telecomunicações, como a Telesp, por exemplo, de São
Paulo? Por que _não darmos oportunidade a elas
de ~ontinuarem _ll_O_I]grc-ªçlº-_çomo d~mos_á Petrobrás? Como a estatal francesa France Telecom e
a estatal alemã Deutch continuam atuando no
mercado, aproveitando o seu manancial de recursos humanos, o seu património que foi construído
com tanto esforço, para competir não só em âmbito interno como externamente contra as empresas
do mesmo setor. Exemplo: vem uma Baby Bell,
ell'lpr_~s-ª_ ªmJl.riç_ao_ª-,:_gue gªnltou __çQID__U_ffi âgi_o de
341% em relação à proposta inicial do Governo,
significando dizer que o Governo subestimou até a
capacidade de São Paulo, o mercado de São Paulo, aquela demanda que existe ali reprimida de milhões e milhões de brasileiros que querem um telefone e não encontram.
Ora, poder-se-ia, Sr. Presidente, dar oportunidade a uma empresa particular de atuar no mercado
de telecomunicações, mas preservando as nossas
empresas, pois assim teríamos não um monopólio
estatal sendo substituído por um monopólio da ini-ciativa privada. Estaríamos competindo no campo
das telecomunicações com a empresa estatal com
seus enormes recursos, conseguidos com tanto esforço ao longo da História do Brasil, e a empresa privada. Aí, Sr. Presidente, estaríamos não apenas
dentro da era da modernidade, como também do
pensamento que deve prevalecer no Brasil, que é o
da competição.
Muito

obrigado_,_~l'.__pregden~

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Líder Jader Barbalho.
O SR- JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
líder. Sem revisão
orador.) ..:. Sr. Presidente,
S!"!s e Srs. Senadores, desejo, como líder, em primeiro lugar, fazer o registro de elogios aos Relatores
no Senado e, de modo especial, ao Senador Fernando Bezerra, integrante da Bancada do PMDB, que

do
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foi Relator, na Comissão de Assuntos Económicos,
de um projeto com cerca de 200 artigos, na verdade,
um código.
Também quero render as minhas homenagens
ao Deputado Alberto Goldman, que é integrante do
PMDB e foi o Relator desta matéria na Câmara ·dos
Deputados.
Talvez a minha palavra fosse dispensável, em
face da intervenção de outros companheiros do
PMDB, como o Senador José Fogaça, que muito
bem esclareceram este projeto.
Eu gostaria, entretanto, Sr. Presidente, de fazer alguns breves registras sobre a atuação do Poder Público, que, no Brasil, em vários Governos,
cumpriu o seu papel no campo das telecomunicações. Quero render as minhas homenagens ao Governo João Goulart, que estabeleceu o Fundo Nacional
de Telecomunicações, que permitiu poupança pública para investimento nessa área. Quero cumprimentar governos a que eu fiz oposição, governos do regime milit~r. que fizeram investimentos modemizadores nessa área, na área da telecomunicação no
Brasil.
O Poder Público não esteve ausente dessa
área nesse período, apenas vivemos um novo momento, um momento em que reconhecemos a necessidade do investimento do capital privado, da livre concorrência. O Poder Público já investiu o suficiente nessa área e não tem mais condição de satisfazer a demanda do mercado.
Por isso, até 'compreendo que alguns homens
públicos, que no passado eram contrários à privatização, reformulem o seu ponto de vista sobre este
tema, sobre este assunto.
Quero, Sr. Presidente, cumprimentar a Câmara
dos Deputados. Foram apresentadas ali mais de 500
emendas. Portanto, houve uma exaustiva apreciação, naquela Casa, desta matéria. E no Senado
houve mais de 50 emendas.
Sr. Presidente, quanto aos usuários das transportadoras de sinais, quero manifestar a minha preocUpação. Preocupa-me que os usuários dos sinais
de telecomunicação no Brasil possam, ao mesmo
tempo, deter o monopólio da transmissão dos sinais,
o que poderá criar graves problemas de monopolização, que, evidentemente, causarão o·controle da
informação no Brasil. Este é um registro que devo
fazer.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que votarei favoravelmente, em que pese a Bancada estar liberada, à Emenda n° 20 do Líder do PT, Senador José Eduardo Outra, que trata da aprecia-
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ção pelo Senado da destituição de membro do órgão
controlador. E o faço tranqüilamente, Sr. Presidente,
porqlR! o-próprio Governo, no projeto que dispõe sobre a política energética nacional, sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, que institui o
Conselho Nacional de Política Energética e a Agên-.-~cia Nacional de Petróleo, no seu art. 12, já aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
da Casa, na semana que passou, e que estará, na
próxima terça-feira, em pauta, estabelece que, para
a destituição de um membro dessa Agência, o Presidente da República toma a iniciativa, mas é o Senado Federal que dá a última palavra.
Não vejo, portanto, por que neste caso, por
que na área das telecomunicações - não é o caso
de Diretor do Banco Central, que não tem mandato;
neste caso há um mandato, situação igual à do Procurador-Geral da República -, o Senado Federal,
que vai aprovar na terça-feira, para a agência de petróleo, que a última palavra seja do Senado, vá abrir
mão de decidir. São cinco anos de mandato, Sr. Presidente, e as pessoas que vão integrar esse Conselho têm muito poder. Não entendo, portanto, por que
razão o Senado vai abrir mão de apreciar a destituição dessas pessoas.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, a Bancada
está liberada, mas vou acompanhar a Liderança do
PT, porque fazendo isso também acompanho o próprio Governo, que, no projeto sobre petróleo que na
terça-feira votaremos estabelece, no art. 12:
Art. 12. Violação administrativa grave
ou descumprimento manifesto de suas atribuições, reconhecidas em decisão fundamentada do Senado Federal, por provocação do Presidente da República.
Eram estas as considerações que eu queria fazer, Sr. Presidente, com a recomendação de voto favorável ao projeto.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra à
Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, .Sr!s e Sri. Senadores, estamos
diante de um profeto -da mais alta importância, de
profunda complexidade, tanto que esta sessão se
prolonga por mais de cinco horas.
Ouvimos atentamente os pronunciamentos daqueles que se manifestaram a favor, e os de outros,
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que se manifestaram contra este projeto. Ouvimos
Estamos, mais uma vez, apenas desempedefesas feitas em nome da modernidade e da flexibi_nhando o nosso papel de "homologadores·, o que a
lização do sistema de telecomunicações. Ouvimos
sociedade bresileira precisa saber.
apelos de inúmeros Srs. Senadores para a necessiFoi muito bem falado, muito bem elogiado o
dade de o Senado Federal demonstrar claramente
trabalho dos Deputados, pois entendo que temos de
através da sua ação e atuação, a sua importâ~:~ci~
.elogiar apenas o trabalho dÓs Relatores. A contnbuicomo Poder.
ção que inúmeros Srs. Senadores quiseram dar para
Ouvimos também aqui os ilustres Srs. Relatoo aperfeiçoamento desse processo, no mínimo para
res, a quem nos cabe, acima de tudo, cumprimentar
que a discussão fosse mais democrática, não foi
pelo trabalho que fizeram, Senadores José lgnácio
aceita.
Ferreir_a, Hugo Napoleão e Fernando Bezerra: Registro que lamento profundamente não
Estamos diante de um assunto sobre o qual,
apenas pela minha emenda, que considero justa.
anteriormente, quando foi discutida a oportunidade
Inclusive, o Senado da República, recentemente,
de se alterar a Constituição na parte que regulamenaprovou um projeto de minha autoria, valorizando
ta as telecomunicações, deixamos bem clara a nosos anistiados, que está tramitando na Câmara dos
sa posição. Nós o consideramos um selar estratégiDeputados.
co não apenas para o Brasil, mas para todos os paíNo momento em que poderíamos fazer justiça
ses e, portanto, temos restrições às alterações proa esses servidores da área das comunicações, abripostas pelo Governo, à linha de avaliação que apremos mão de fazê-lo, em função de que temos de tosenta. Foi feita a modificação na Constituição e hoje
car o projeto e não podemos retardá-lo.
é apresentada a sua regulamentação, mas respeitamos as posições tomadas.
Concluo dizendo que temos de ter muito cuidaPor outro lado, tivemos o cuidado de apresendo com esse projeto, com essa abertura, à qual estar uma emenda, que foi rejeitada, assim como todas
tamos dando o aval neste momento.
as outras,. 64 no total. E é sobre este ponto exalaInfelizmente, segundo minhas reflexões e pelo
mente que quêremos deixar registrada a nossa avaSenado não ter tido a participação que deveria, votaliação.
- reicontra esse projeto.
A nossa emenda buscava, no art. 14, onde o
Muito-obrigada, Sr. Presidente.
projeto de lei prevê a possibilidade da Agência Na-·
civ .. al de Teleco111unicações vir a requisitar servi_ O SR._PRI:;SJ!)ENTI; (Antonio Çarjcls Magalhães)
dores de todo e qualquer órgão da administração
- Com a palavra o Senador Sérgio Machado, para
pública, direta e indireta, com a finalidade de consencaminhar a votação.
tituir o corpo de pessoal necessário ao funcionamento da Agência, resgatar o respeito e a valoriO SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
zação de um número significativo de antigos serviencaminhar a votação. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, hoje, estadores do Ministério das Comunicações, engenheires com larga experiência profissional acumulada
mos votando um projeto extremamente importante.
Trata-se de um projeto que vai possibilitar a demonas atividades técnicas de fiscalização e outorga.
que conseguiram a sua anistia, mas até hoje, iluscratização da comunicação no Brasil. E a comunitres Relatores, apesar das portarias - que toram
cação, como a educação de qualidade, são os
principais instrumentos de inclusão social, que é o
publicadas em tempo hábil, depois que eles toram
anistiados pelo Presidente Itamar Franco -, não
nosso grande desafio.
estão sendo aproveitados.
Quero aproveitar o ensejo para cumprimentar
Portanto. o registro que quero fazer é lamentar
os três Relatores: Senador José lgnácio Ferreira,
Senador Fernando Bezerra e Senador Hugo Napoprofundamente que o Senado da República, mais
um vez, abriu mão das suas atribuições específicas,
leão, pelo brilhantismo dos seus trabalhos, pelas exque é também o de contribuir para o aperfeiçoamenpiicações que foram dadas, fazendo com que pudéssemos aprovar esse projeto o quanto antes, que ê
to Legislativo deste País.
Foram 64 emendas, e pede até ser que a mr:·~- ~ fundamental para o crescimento econom1co ao ~::~ranha não seja importante. Mas não acredito que as
si!.
"É-por issoqueo PSDB recomenda o voto favooutras 63 não tivessem um slgriificaoó para esta
__ rável à aprovação do projeto.
Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares para
encaminhar a votação.
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL-ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eminentes Colegas, a respeito" da
Emenda n• 20, dentro da- visão maior do debate
que se estabeleceu desde a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, devo esclarecer que
esse assunto de uniformização das agências, no
que tange à nomeação e demissão dos diretores,
já mereceu, por parte do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, anteontem, teve uma conversa comigo a respeito do assunto, uma atenção
especial. O Senador Esperidião J!..min, o Senador
José Serra e outros Colegas, inclusive agora também o Líder da Oposição Senador José Eduardo
Outra, vêm tratando do assunto.
Sr. Presidente, essa idéia já ganhou força. Sugerimos que hoje votaríamos o projeto, acompanhando os ,pareceres dos Senadores Fernando Bezerra, Hugo Napoleão e José lgnácio Ferreira. A
posteriori, então, dentro desse clima que já se estabeleceu desde a primeira discussão na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, iríamos examinar
exatamente um projeto de lei que pudesse dar unicidade ao texto, que regula as nomeações e demissões das agências.
Portanto, como Líder do Governo, faço um
apelo aos meus Colegas para que acompanhem os
pareceres dos eminentes Relatores que tiveram a
oportunidade de, exaustivamente, debater o assunto
aqui no plenário. Logo após a votação da matéria,
comprometemo-nos a examinar a matéria no que
tange, quem sabe, ao aperfeiçoamento do texto que
estamos votando, mesmo porque teremos um outro
texto mais ou menos idêntico, na votação da semana que vem.
Sr. Presidente, na condição de Líder do Governo, formulo um apelo aos meus Colegas para que
acompanhem o texto dos três Relatores, prir:cip~l
mente em relação aos seus pareceres. Esse assunto é tão importante que -mereceu, por parte ao Presidente Fernando Henrique_ Cardoso, uma palavra
pessoal. Dessa forma, poderemos então desenvolver um estudo melhor a respeito da matéria e, a partir daí, apresentar um projeto que venha a atender o
sentimento geral da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à votação do projeto salvo às emendas.

Os Srs. Seriadores podem ocupar os seus lugares e já podem v:otar. {Pausa.)
O SR. -JOSÉ. ~DUARDO-l)UTRA (Bfoc6/F'tSE) - Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto
•não•.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
=O Bloco recomenda "não".
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "sim'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-0 PFL recomenda "sim".

-- -o SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)
Presidente, o PTB recomenda o voto "sim".

- Sr.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PTB recomenda "sim".
O SR. SÉi=lGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PSDB recomenda "sim".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)
Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PPB vota "sim".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) -O
PMDB recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PMDB recomendam o voto "sim'.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Peço a atenção dos Srs. Senadores para que,
primeiro, votem e, posteriormente, digitem a senha;
do contrário, o voto não será registrado.
Teremos ainda outras votações, provavelmente
ainda nominais. Conseqüentemente, peço aos Srs.
Senadores que permaneçam no plenário. (Pausa.)
SEmador-AI'rtonio Carlos Valadares, se v. Ex'!
se equivocou, pode mudar o seu voto. Pode votar,
que será conrigido. Repita o voto, que será conrigido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Atendendo ao apelo de V. Ex", vou dizer logo o meu
voto 'não". Obrigado a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será registrado na Ata, já que 2 votação não é secreta. (Pausa.)
:::_Vout:mcerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Teremos outras votações.

VOTARAM OS SRS. SENADORES:
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 24, 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 'DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Data Início: 10/07/1997
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N" Sessão: 1
Data Sessão: 10/07/1997
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à apuração.
Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO 13.
Não houve abstenção.
Total de votos: 71.
Foi aprovado o projeto, salvo as emendas. ,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação as emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N!! 487, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termor regimentais destaque para
·votação em separado da Emenda n"' 6 de Plenário.
Sala das S2ssões, 10 de julho de 1997.- Antonio carias Valadares
O SR. ANTONIO CAHLOS VALADARES Sr. Presidente, peço a pala\ ;a pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. ANTONIO ' \RLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Pela orde; "· 3em revisão do orador.) Sr. Presidente, eu gostaria de promover a retirada
desses requerimentos, por motivos óbvios.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está deferido. O Plenário agradece.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1o Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella
É lidO, o seguinte:
REQUERIMENTO N"' 488, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 7 - PLEN ao Projeto de Lei da
Câmara nº 24, de 1997.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- Emí·
lia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, eu gostaria de
solicitar também a retirada de um requerimento de
pedido de destaque de minha autoria, pelas razões
que já foram expostas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Deferido.
Com a palavra o Sr. José Eduardo Outra em
relação aos demais destaques, conforme V. Ex" havia acertado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT-SE
Sem revisão do orado_r.) - MamenbQapenas_Q.requerimento de destaque para a Emenda o!! 20, Sr. Presidente.
o SR. PRESIJENTE (.Antoni::l Carlos Magat-ães) Retirados tcx:los os destaques, exceto o da Emenda o!! 20.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.

r 2-Secretá00 em e)(ercrcio, SenaoorLucíaio Partelia.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N 2 489, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais destaque para
votação em separado da EmEindá. nº 20 de Plenário.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
para encaminhar.
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não há encaminhamento de votação.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES) -Só para
declarar, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não há encaminhamento.
O SR. ELCIO ALVARES - ... que concordamos em votar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores que aprovam o req:.~erimento
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella.

--o

º

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 490, DE 1997
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para a Emenda nº 20, de
Plenário ao PLEN-24/97.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1997. - José
Eduardo Outra_
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) Passa-se à votação da Emenda nº 20, de parecer contrário.
V. Exª, Senador José Eduardo Outra, como autor, tem a palavra por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) -:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a
atenção dos Colegas para essa emeiiCia~auéro dei·
xar claro que a proposição não tem objetivo de procrastín<!,ção.--ºª. obstrução, até QOrque a constatação
é óbvia. Eu pediria, portanto, que os Srs. Senadores,
ao votarem a matéria, se despissem de qualquer
preconceito em relação à autoria da mesma.
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Faço ainda uma correção: O Senáâõr Elcio ÁlvaQuem vota com a emenda vota "sim"; quem
res falou que essa questão havia sido levantada pelo
vota contra a emenda vota "não".
Senador José Serra, pelo Senador Esperidião Amin e
Os Srs. Senadores já podem votar.
Não há encaminhamento de votação. De
agora pelo Líder da Oposição. Na realidade, essa emenda foi apresentada por mim na Comissão. Portanto, não
emenda não, só o autor. Houve encaminhamento de
votação do projeto e das emendas em conjunto, e V.
o estou fazendo agora em função das manifestações do
Senador José Serra e do Senador Esperidião Amin. '
Exª perdeu a oportunidade do encaminhamento. LaSr% e Srs. Senadores, a emenda procura corrimenta, porque todos gostam de ouvir V. Exª.
gir dois aspectos. Em primeiro lugar, o texto original
Os Líderes podem orientar as Bancadas.
Como vota o Líder do PFL?
fala em exoneração do diretor da agência em caso
de condenação judicial. Ora, condenação judicial, Sr.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -Sr. PresiPresidente, inclui até mesmo alguém que tenha que
dente, embora reconhecendo o mérito da emenda,
pagar indenização porque se envolveu em um aballevando-se em consideração o que acaba de afirmar
roamento de veículo, inclui alguém que está em atrao Líder do Governo, ou seja, que este assunto será
so com aluguel, como me lembra aqui o Senador
objeto de nova lei para corrigir e dar unicidade ao
Romero Jucá. Propomos que essa expressão seja
processo, o PFL recomenda o voto "não" à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
substituída pela expressão condenação criminal.
O outro aspecto é que essa exoneração ne-Como vota o Líder do PMDB?
cessite da autorização do Senado. Cabe aqui lemO SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) -Sr.
brar aquilo. que o Senador Pedro Simon gosta de
Presidente, entendo que o Senado poderia colaborar,
mencionar: o Senado modificou a Lei Eleitoral, em __se_nlJliªjul;;!:QQa devolução_à Câmara e com uma soiu1996, e a Câmara votou a matéria, que tinha m!Jiioção rápida O meu voto é favorável à emenda.
mais divergências, em dois dias. Quando voltar à
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalh§.es)
Câmara, esse projeto não será revisto por inteiro;
-Como vota o Líder do PTB?
aquela Casa só se pronunciará sobre essa emenda.
_ O SR. VALMF!_ÇAMPELO (PT8-DF) -Diante d3. hNão será um atraso de quatro ou cinco dias que deforrra;ã:lcblíderdoGovemo,oPTBercarrrilao\Ub"rfu".
terminará a possibilidade de o Brasil inserir-se ou
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe:;)
não no processo de globalização.
-Como vota o Líder do PSDB?
Estou até contribuindo para aumentar a festa do
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Governo. Já que na terça-feira esta Casa deve votar a
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
proposta relativa ao petróleo e a Câmara deverá votar
O SR.-PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
esta proposta das telecomunicações, poder-se-á fazer
-Como vota o Bloco?
uma festa só de promulgação da emenda relativa ao peO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE/
tróleo e da relativa às telecomunicações. O que está em
-O Bloco naturalmente recomenda o voto "sim".
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. President<&.
jogo, Sr. Presidente, é se esta Casa vai se dispor a fazer
uma correção que é óbvia. VanlOS votar o texto hoje, e,
peço a palavra pela ordem.
na terça-feira, votaremos um outro diferente, sem neO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães1
nhuma justificativa Há tempo absolutamente suficiente
- Concedo a palavra ao Senadgr Esperidião Am;n,
para que a Câmara possa apreciar essa matéria Porpela ordem.
tanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, indeO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Enquanto se
pendentemente de ser Oposição, independentemente
apura, V. Ex"~~ode me_ permitir que eu coloque ncs
de estar com o Governo, repito que essa é uma erii€inoa - - -registras da Casa...
óbvia e o Senado da República, como Casa soberana,
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
tem obrigação de debruçar-se sobre ela.
- Estamos em processo de votação. V. Exª faria
Portanto, faço um apelo aos Srs. Senadores, até
uma declaração de voto?
ao Líder do Governo no sentido de concordar com essa
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não é nem deemenda, porque a Câmara pode apreciá-la na próxima
claração de voto, é só uma previsão: em breve, não
apenas estaremos consertando esse texto; estar(?terça-feira, e as duas leis poderão ser promulgadas na
quarta ou quinta-feira. Em nome da autonomia do Senamos analisando a criação do "Ministério das Agêllcias Reguladoras -MAR".
do Federal, apelo a todos os Srs. Senadores no sentido
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães~ de que votem favoravelmente à emenda
v. Exª já deu a sua opinião quando discutia a matéria.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ao lado do SerO SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
ra: "Serra e MAR". (Risos)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. PRESIDENTE {Antonio Gar1os Magalhães\
-Encerrada a votação.
- Ninguém pode encaminhar a votação de emenda,
VOTARAM OS SRS. SENADORES:
só o autor, de acordo com o Regimento._
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Data Inicio: 1010711997
Data Fim: 1010711997

Hora Inicio: 14:53:51
Hora Fim: 1·5:01 :54

JULHO !997

ANAIS DO SENADO FED§RAL

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 20 Srs. Senadores; e NÃO, 50.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 71.
Foi rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votação em globo das emendas de parecer contrário não destacadas.
Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tendo em vista o adiantado da hora, a Presidência
comunica aos Srs. Senadores que os Projetas de
Lei que tratam do Estatuto dos Refugiados de 1951,
e da Política da Borracha constarão da Ordem do
Dia da sessão deliberativa Ordinária da próxima terça-feira, dia 15, e o Projeto de Lei sobre o petróleo
constará da pauta da sessão deliberativa Ordinária
da próxima quarta-feira, dia 16.
O SR.-PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência comunica ao Plenário que agendou
a Mensagem nº 117, de 1997, (nº 732/97, na origem), da Presidência da República, em aditamento à
pauta prevista para a próxima quarta-feira, dia 16.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os S rs. Senadores João Rocha, Abdias Nascimento, Esperidião Amin, Odacir Soares, José Bianco, Lúcio Alcântara e Emandes Amorim enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, - Em que pesem todas as dificuldades, particularmente em decorrência
da limitação de recursos, para que se viabilizem o
desenvolvimento e o crescimento económico deste
País, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) afigura-se, na atualidade, um
poderoso e proficiente instrumento de alcance dessas metas.
Com competência e eficiência, a instituição
apresenta, hoje, um novo perfil e uma respeitável estrutura que a toma uma das mais importantes agências de desenvolvimento do mundo. Com um corpo
técnico altamente qualificado e capaz, o Banco vem
conseguindo diversificar suas linhas de crédito e ampliar seu raio de ação, atendendo aos mais diferentes segmentos da economia nacional.
Em 43 anos de operação no mercado, os financiamentos do Bndes acresceram-se de US$27,8 mil
dólares, em 1953, para US$9,4 bilhões no ano pas-

sado. Trata-se de um acréscimo significativo para
uma instituição ·de um país em desenvolvimento,
como o Brasil.
Esses número.s o colocam entre os maiores
bancos de fomento do mundo e revelam que a instituição está pronta a. prestar inestimáveis serviços ao
desenvolvimento do País, em especial na área de infra-estrutura, priorizando a interiorização dos seus
investimentos, visando ao combate às nossas desigualdades sócio-regionais, ainda gritantes.

É interessante observar que o maior salto
ocorreu exatamente a partir de 1995. O orçamento
da instituição para financiamento era, naquele
ano, de US$7,6 bilhões. Em 1996, esse orçamento
passou para US$9,4 bilhões e, no presente exercicio de 1997, corresponde ao montante de US$13
bilhões.
Registre-se, assim, a excelência do BNDES no
seu desempenho operacional que se direciona ao setor industrial, mas, também à intra estrutura que, além
de recursos, é a que pode alavancar, com maior celeridade, o nosso crescimento econômíco e social, pela
sua capacidade de atrair novos investimentos externos
e de reduzir o chamado "Custo Brasil".
Além de defender, reiteradas vezes, a prioridade de investimentos na infra-estrutura do País, até
mesmo para adequá-lo à expansão do Mercosul e
ao advento da Área de Livre Comércio das Américas
(ALGA), V<;!nho insistindo na necessidade de fortalecimento do Bndes como agência de fomento, de forma a ampliar sua capacidade de investimentos.
É inconcebível que, dispondo de uma instituição com essa magnitude e tamanha capacidade de
investimento, a U_!li!o_, _§_stªºq__s ~ Ml!Qicipi<Js, ainda
se- aesgàstem na I:Jusca direta de recursos junto ao
Banco Mundial (Bird e_Bid) e outras agências governamentais, que financiam programas e projetas de
órgãos e entidades do setor público, sem a intermediação do Bndes.
Um relatório primoroso do Tribunal de Contas
da União (TCU) sobre o endividamento público com
créditos internacionais, particularmente junto ao BID
e BIRD, revela o quanto têm sido onerosos esses recurs_os para o país. 1\!Qs últimos dez anos, US$10,09
bilhõe_s jngressararn p_o Srasil, oriundos de financiamento envolvendo essas duas instituições. Todavia,
no mesmo período o País pagou, em de<;()f!ência
desse montante e de 9JJ!rQ~ç:p_rriilro-nliiso_§_acu111_ula-_
dos, juntoao Bid e Bi[d,_U_S$13J5bi!l1ões a.título de
principal sobre as dívidas, US$7,9 bilhões de juros e
US$228 milhões de comissões.
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!sso representa uma sangria superior a US$11 ,6
bilhôP...s de 1987 a 1996, mais de US$1 bilhão por ano.
Desse total, apenas o BIRD embolsou US$6,09 bilhões
de juros e US$150 milhões de comissões. Esses créditos se tomam cada vez mais caros na medida em que
os tomadores, no caso a União, Estados e Municípios
- atrasam o desembolso das contrapartidas e, mesmo
assim, passam a pagar custos das parcelas a serem liberadas pelo agente financeiro.
Como o BNDES está melhor estruturado, com
um corpo técnico altamente qualificado e vocacionado, cada vez mais, para o social, por que não estreitarmos uma parceria com o BIRD, 810 e com outras
agências governamentais estrangeiras, transformando-ó num intermediário, no Brasil, desses organismos financeiros internacionais? com um projeto integrado com os dois bancos internacionais, O BNDES
fortaleceria sua carteira de financiamentos, teria uma
atuação mais abrangente em todo o País, além de
operar os financiamentos a custos menores.
Como nessas operações já se exige. a garantia
do aval da· União, independentemente do tomador
do empréstimo, o BNDES poderia muito bem servir
de elo de ligação entre o Governo brasileiro e o
BIRD ou BID, tomando mais acessíveis e ágeis os financiamentos. Pela Importância do Brasil no cenário
internacional, instituições como o BNDES devem entender que é fundamental mudar o conceito de suas
relações com o País, recorrendo a uma agência de
fomento nacional que, ao longo dos anos, tem dado
prova de sua competência e operosidade.
A redução de custos dos financiamentos deve
ser um objetivo comum. como representante do
BIRD e BID no País, o BNDES teria, ainda, maiores
e melhores condições de cuidar do planejamento
macro dos interesses e das prioridades nacionais,
fomentando o desenvolvimento económico e social
do País e agilizando o processo de transferência de
recursos para a União, Estados e Municípios.
O próprio relatório do TCU chama a atenção
para a importância do Brasil como tomador de recursos multilaterais. Em vista disso, defende um maior
empenho no sentido de prevalecerem os interesses
do País quando da definição das políticas e de investimentos dos organismos multilaterais.
A propósito, abro, aqui, um parêntese necessário:
Em recente entrevista ao Jornal O Estado de
S. Paulo, o economista norte-americano, Lest Thu;ow, exorta para a necessidade de instituições financeiras, tais como o BIRD e o BID, redirecionarem
sua política, seu posicionamento perante o mundo e,
mais especificamente, perante os países em desen-
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volvimento, priorizando os investimentos sociais, nas
áreas de educação, saúde e infra-estrutura.
Nascido com o escopo de equilibrar as balanças de pagamento de países ricos no pós-guerra,
sem, ',10 entanto, ultimar a tarefa a contento, passou
a Bird a gerenciar programas de estabilização em países em desenvolvimento, apoiando reformas estruturais, coadjuvado pelo FMI, ao que se avoca os exemplos do Brasil e do México. Autoridades em Economia
as maiores do mundo, e o próprio atual presidente do
Banco Mundial reconhecem, hoje, que tal mudanÇa de
metas da instituição não logrou êxito no combate à
probreza onde houve a sua ingerência.
Aos 50 anos de existência, portantO, dado
esse insucesso, o Banco Mundial proclama estar redirecionando, mais uma vez, suas prioridades, atendo-se aos segmentos que, numa abrangência, intitula 'sociais'.
Valendo-me, pois, dessa digressão, consigno que
devemos aproveitar essa retomada de consciência do
Banco Mundial, cabendo, sem dúvida, ao BNDES o
grande papel de alçar-se em parceria com o BIRD e o
BID, intermediando, com a autoridade que lhe confere a
sua co~rovada proficiência, os financiamentos estruturais de que careoe o País, a prazos e ónus mais apropriados à realidade de um Brsil que se lança na globalização mundial da economia e do comércio.
Retornando ao citado relatório do TCU, este
expõe, ainda, que o BIRD E O BID, mesmo priorizando seus investimentos nas áreas sociais, não implementaram mecanismos que permitam a cobrança
de comissões diferenciadas quando da aplicação de
recursos nessas áreas. Tal diferenciação, segundo
aquele órgão, faz-se necessária, tendo em vista que
os projetes da área social têm uma vida mais longa
que os das demais áreas, além de estarem mais sujeitos a mudanças-de ordem político-económica.
Finalizando, há que se aplaudir o Banco Nacional de Desenvolvimento Social pela sua crescente
atuação como propulsor do desenvolvimento do
País, pela mudança de suas metas e prioridades,
pelo considerável acréscimo no seu volume de recursos para finanCiamentos, de que se vale o País.
No entanto, é oportuna, necessária e providencial
uma ingerência mais efetiva do BNDES, a fim de
que, nas negociações com organismos multilaterais,
prevaleçam os intP.resses do Brasil.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, - sob a proteção
de Olorum, inicio este pronunciamento.

.~~~~~~~
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País construído pelos africanos e seus descendentes, que constituíram, durante mais de quatro séculos, a esmagadora maioria de sua força de trabalho, o Brasü tem para com a África uma dívida tão grande que se
pode considerá-la irresgatável. Tão marcante é a presença
africana neste país que se pode afirmar, sem medó· de
exagero, que tudo aquilo que se considera genuinamente
brasileiro tem, na verdade, o forte ter11Je!O das coisas africanas. Um terTlJero presente não apenas na rOOsica, na
darça e na culinária, como pretende um certo reducionismo enviesado, mas tarrbém na religiosidade, nas artes
plásti:as, na literatura, no próprio modo de ser e estar no
mundo que caracteriza todos os brasileiros.
Negada ou diminuída por muito tempo, em função de uma ideolo.:~ia preceituosa formulada, primeiro, para justificar a escravização de africanos e, mais
tarde, para garantir uma reserva de mão-de-obra barata para a- agricultura e para a indústria, a seminal
participação africana em nossa história e em nossa
cultura começa agora a ser reconhecida. Para isso,
tem sido fuodamental a pressão exercida pelo Movimento Negro, por meio das centenas de organizações que o compõem, cobrando das escolas e dos
meios de comunicação a veiculação de uma imagem
mais adequada de um continente que não foi somente o berço da humanidade, como apontam as
pesquisas das últimas quatro décadas, mas o berço
da própria civilização.
Assim, é com muita satisfação que registramos
a visita oficial a esta capital do Presidente de uma
nação Africana a que estamos ligados pelos laços
do sangue da cultura Refiro-me a João Bem<~.rdo
Vieira, ou Nino Vieira, Chefe de Estado da GuinéBissau, pais que tive a oportunidade de visitar ainda
nos anos 70, logo após ter-se liv.rado, ao custo de
uma guerra sangrenta, do colonialismo português.
Lembro-me muito bem do clima de alegria e esperança, e fico comovido ao recordar o encontro que lá
tive com o grande educador Paulo Freire, recentemente falecido, quando este, sentado à sombra de
uma árvore frondosa, transmitia generosamente a
estudantes Guineenses os fundamentos do seu método de educação liberal.
•
Primeiro país da chamada Africa "Portuguesa•
a se tomar independente, a Guiné-Bissau foi a Pátria
do grande Comandante e Poeta Amílcar Cabral, que
em 1956 fundou o PAIGC- Partido Africano para lndependência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. O sonho de constituir um país independente, unido ao arquipélago de Cabo Verde - o que infelizmente acabaria não se concretizando -, levou o PAIGC primeiro a ~entar negociar com Lisboa e depois a inciar, em
1961, uma guerra de guerrilhas contra o exército colonial português que só teria fim com a proclamação

unilateral de independência, em õ :tembro de 1973.
Um ano depois, Portugal assinou a paz com o
PAIGC e o país conquistou a liberdade politica.
Irmão de Amílcar :Cabral, assassinado em
1973, Luis Cabral foi Primeiro Presidente ela Nova
República, eleito no próprio dia da independência e
reeleito em 1977. Acusado de favorecer a minoria
Cabo-Verdiana, Cabral foi deposto, em 1980, pelo então Primeiro-Ministro João Bernardo Vieira, antigo
Chefe Guerrilheiro e prestigiado porta-voz da maioria
Negro-Africana, que assumiu o poder como Presidente
do Conselho da Revolução, mais tarde transformado
em Conselho de Estado. Estava então definitivamente
sepultado o sonho de união com Cabo Verde.
No princípio desta década, os ventos liberalizantes
propagados com a queda do Muro de Ber1im atingiram
esse pequeno país africano, dando início a um processo
que culminou com a extinção do modelo de partido único e a revisão da Constituição, tendo em vista adaptar o
país às novas condições da comunidade internacional.
Criaram-se então novas agremiações, como o Partido
da Renovação e do Desenvolvimento, o Partido DerooCiático para o Progresso, o Partido de Renovação Social, o Movimento para a Unidade e a Democracia e o
Movimento Bafatá- este último, o principal partido de
oposição. Em julho de 1994, a Guiné-Bissau teve suas
primeira eleições livres, num pleito considerado justo pelos observadores internacionais, com a vitória de João
Bernardo VIE!ira, que tomou posse em setembro daquele
ano. Seu mandato vai até o ano que vem, quando estão
marcadas novas eleições.
As precárias condições econômicas da Guiné. Bissau - unta das nações mais pobres do mundo e
- a que recebe maior ajuda externa per capita - não
impediram esse pequeno país de apoiar a maioria
dos movimentos de libertação do Terceiro Mundo,
de combater o apartheid e de defender a Namíbia
em diversos foros internacionais. Com uma política
externa pragmática e não-alinhada, a Guiné-Bissau
tem mantido um relacionamento estreito com o Ocidente- em especial, com sua antiga metrópole, Portugal, cuja presença se dá tanto no comércio quanto
na cooperação, o que inclui a difusão da língua portuguesa Segundo especialistas, os ajustes estruturais
recentemente introduzidos em sua economia - que já
começam a dar frutos positivos -, somados ao fato de
o país ter ingressado na União Econõmica e Monetária
da África Ocidental, com a conseqüente substituição
do peso guineense pelo franco CFA. deverão redundar
na redução da instaoílídade econômica que tem caracterizado a Guiné-Bissau desde a sua independência.
As relações diplomáticas entreBrasíl e GuinéBissau foram estabelecidas ein 17 de-junho de 1974,

o
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quando nosso País reconheceu a independência do
A África está mudando. E o Brasil, mais que
novo Es-.e.do. Foi uma das primeiras ações da política
qualquer outro país;-pode ajudar nesse processo e
oportunista balizada de "pragmatismo responsável", com
se beneficiar com ele, estabelecendo uma sólida
a qua~ o Brasil dava urna guinada de 180 graus em suas
cooperação nas áreas do comércio, educação, culturelações com a África, em especial a chamada África
ra, ciência e tecnologia. Por tudo isso, e pelos indis"Portuguesa", depois de décadas de atrelamento
solúveis laços etno-históricos que indiscutivelmente
aos interesses do colonialismo português. Em que
nos unem, saúdo desta tribuna o Presidente João
se pese às razões que presidiram tal iniciativa - siBernardo Vieira, almejando pleno êxito à missão que
tuadas muito mais no âmbito das motivações geopoo trouxe ao nosso País.
líticas do que na esfera da ética e do humanitarismo
Axé, Presidente Nino Vieira!
-, essa aproximação tem tido conseqüências positio SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Prevas. Carente não apenas de recursos materiais, mas
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero homenagear a
também de recursos humanos, têm sido proveitosos
figura de um valoroso catarinense, cujo falecimento,
para a Gwné-Bissau os programas de cooperação
ainda no vigor de sua juventude, muito entristece toeducacional e técnica com o Brasil, com a concesdos aqueles que o conheceram. A vida dinâmica e a
são de bolsas de estudos em nível de graduação e
contagiante energia de Ademar Baldissera não sepós-graduação e a assistência técnico-educacional
rão facilmente esquecidas em São Miguel d'Oeste,
cidade onde nasceu e desenvolveu a maior parte de
por intermédio da Marinha Mercante, da Aeronáutica, dos estãbelecimentos agrícolas e da Administrasuas atividades profissionais.
·
Como se não bastasse a dor por sua perda, lição Pública. E esperança do Governo Guineense o
camos todos estarrecidos com 0 crime bárbaro de
estreitamento dos laços entre os dois países nas
que foi vítima Não sabemos dos torpes motivos que
áreas de saúde e educação. Em contrapartida, as prolevaram seus assassinos a cometer ato tão desumano contra uma pessoa trabalhadora, de bom corapostas brasileiras, no âmbito das Nações Unidas, têm
recebido o invariável apoio da Guiné-Bissau. Da mesção, respeitada e querida pelo povo de São Miguel e
ma forma, a iniciativa brasileira de se criar a Comunidas regiões vizinhas. Cabe à Polícia investigar o cridade dos Povos de Língua Portuguesa teve pronta
me e prender seus mandantes e executantes, para
aceitação por parte do Governo e da intelectualidade
serem punidos de maneira rigorosa pela Justiça.
Mesmo interrompida brusca e covardemente, a vida
Guineense. A União Nacional dos Artistas e Escritores
de Ademar.Baldissera nos deixa um exemplo de digda Guiné-Bissau foi a primeira entidade cultural africaif t0
1d
· · · tiv
1
nidade e de dedicação ao bem comum.
lança
na a
r man es em pro essa IniCia a, cone aAdemar Pedro Baldissera veio ao mundo em
mando suas congên'eres a fazer o mesmo.
Acostumados a olhar a África com uma visão
30 de outubro de 1955, filho de lolanda e Leolino
Baldissera. Desde criança, gostava de acompanhar
estereotipada e preconceituosa, alimentada por
um noticiário que enfatiza tragédias, crises mas~ - -o pai em sua atividade política, fosse na Prefeitura
sacres, a ponto de nos fazer acreditar que estes
ou no contato com a·gente de São Miguel. Partiu desão tão característicos do Continente Africano
pois para Porto Alegre, onde foi seguir o curso de
quanto a rica fauna das savanas ou os eloqüentes
jornalismo. Atendia, sem dúvida, a uma forte vocavazios do deserto, a maioria de nós não está perção, pois a comunicação social sempre foi uma área
que o apaixonou e para a qual mostrava especial decebendo os sinais de mudança emitidos de vários
senvoltura. Após se formar, tendo participado ativapai ses da África Subsaariana. o autoritarismo e a
mente da vida estudantil, Ademar trabalha no jornal
instabilidade política, ante regras quase gerais,
vêm sendo substituídos por regimes democráti~~::~~~:~:~~~~a~a~~~~a e na TV Bandeirancos cada vez mais sólidos. A ponto de golpes de
Voltando a São Miguel, é eleito vereador em
Estado' Como o que recentemente depo-s o Go1982, mandato que exerce com destacada atuação.
verno eleito de Serra Leoa, estarem gradualmenAdemar foi um dos fundadores da Comissão Municite se tornando aberrações na África de hoje que por sinal 0 condenou de forma quase unânipai de Cultura de São Miguel d'Oeste, organismo
criado em 1984 para comemorar os 30 anos de exisme. Isso se soma a uma conjuntura francamente
tência do Município. Nessa ocasião e também no
favorável, com colheitas abundantes e preços
ano ~egui_nte, quand? ':ontinuou exercendo ~ Viceestáveis para os seus produtos no mercado inPres1dênc1a_ da C~m1ssao, CJ?Orrer~m _a_s ma1s marternacional para gerar desempenhos econõmid
t
·d d d
cantes mamfestaçoes culturaiS da h1stona da Cidade,
' d u
cos como o e gan a, que em cresc1 o es e
t ·
rt•st·
eficácia co1992 a uma taxa de oitO "porcehto ao ano ~âlif------ que _resga avam, com senso a I lco e .
rt t d
A · ·r •
mumcat1va, o passado e o presente da v1da do povo
e um lgre Sla ICO ·
de São Miguel. Assim é que foram realizadas, entre
na, P0 an

e

°•

·r
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outros eventos, a exposição "Retratos de Vila Oeste'
e uma reconstituição cênica da revolta do Contestado, da qual participaram mais de mil figurantes.
Em 24 de dezembro de 1984, Ademar Baldissera
assume a direção da Rede Peperi de Comunicação,
integrada pelas emissoras Rádio Cidade AM, Rádio
Peperi AMIFM, ambas de São Miguel d'Oeste, Rádio
Líder FM, de Pranchita-PR, e Rádio ltapiranga AM, de
ltapiranga Sua identificação com o povo e com a cultura de São Miguel, bem como com os de todo o Oeste catarinense, certamente muito o ajudou no sucesso
desse empreendimento - a tal ponto que podemos dizer, junto com a Folha do Oeste, na edição de 10 de
maio de 1997, que 'a história de Ademar Baldissera se
confunde com a história da radiodifusão regional'.
Com os seus dons de notável jornalista e comunicador, Ademar apresentava programas de entrevistas que se tomaram famosos, dos quais, inclusive, tive
a honra de-poder participar-, transmitidos pela Rádio
Peperi. O popular cidadão migueloestino era também
sócio das empresas MADEBAL - Madereira Baldissera e MACOBAL - Materiais de Construção Baldissera
Casado com Maria Regina Meneguzzi, Ademar deixa
uma filha, de cinco anos de idade, Marina
É, portanto, uma grande perda para São Miguel d'Oeste e para todo o Estado de Santa Catarina
sua passagem, com tão pouca idade, para outro plano. Ademar áinda poderia contribuir muito para o
progresso de sua região e de sua gente, tanto por
sua capacidade empresarial como pelo jornalismo
responsável e questionador que praticava.
Seu interesse pela cultura e pelo povo migueloestino levou-o a reunir um importante acervo de
documentos e peças históricas. Mas era sobretudo
pelo trabalho constante e infatigável que Ademar expressava seu amor pela terra onde nasceu e viveu a
maior parte dos seus quarenta e um anos. Temos
certeza de que esse sentimento é correspondido
pelo povo do Oeste catarinense, que saberá preser-·
vare reverenciar a memória de Ademar Baldissera.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na oportunidade em
que se aproxima a celebração do 12 aniversário da
edição, a Medida Provisória N2 1511/96, que 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, foi modificada a sua redação, conforme o novo texto publicado
no Diário Oficial de sábado, 28 de junho de 1997.
As alterações introduzidas no novo texto, Senhor
Presidente, são resultantes de discussões com segmentos da sociedade civil organizada, Organizações Não
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Govemarnentais e as efetivadas no ambiente interno
da Comissão Especial, por mim presidida O novo
texto incorpora dois novos parágrafos para dar tratamento diferenciado às pequenas propriedades e
para compatibilizá-la com os res"ultados do Zoneamento Ecológico-Económico do Território NacionaiZEE, ainda em andamento, sob a coordenação da
Secretaria de Assuntos Estiatégicos-SAE, da Presidência da República
A área de abrangência da Medida Provisória Nº
1511/96, é toda a região Norte (3.869.637 Km2) e da·
parte norte da região Centro-Oeste (453.403 km2), e
a parte oeste do Estado do Maranhão (250.032 km2)
que corresponde a 3/4 partes do Estado do Maranhão, totalizando uma área de 4.573.072 km2, ou
seja, 457.307.200 hectares.
Nas propriedades onde a cobertura arbórea se
constitui de fitofisionomias florestais ou de "mata fechada', não era permitido o corte raso em pelo menos oitenta por cento dessas tipologias florestais, o
que reduzia a área de 457.307.200 hectares a uma
área de utilização efetiva de 91.461.440 hectares, ou
seja, reduzia a área da Amazônia Legal à área do
Estado do Mato Grosso.
A primeira alteração, Senhor Presidente, adota
o limite máximo de 100 hectares, por propriedade rural, para efeitos de exclusão das restrições impostas
pela MP N2 1511/96 referentes a conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas. É importante assinalar que essa alteração guarda compatibilidade
com os limites estabelecidos na Lei N2 9.393/96 do
Imposto Territorial Rurai-ITR, de imunidade de incidência do tributo para as pequenas glebas rurais.
Esse limite, Senhor Presidente, propicia a isenção do Imposto Territorial Rural e permite que a pequena propriedade rural assegure a subsistência familiar, respeitando o princípio da reserva legal de no
mínimo 50% de cobertura arbórea das propriedades.
Na forma anterior a MP N2 1511/96 impunha, a manutenção de 80% de cobertura arbórea das propriedades como reserva, e com a utilização máxima de
apenas 20% da área. A subsistência do grupo familiar ficava inviabilizada, a exploração de forma intensiva, sempre trabalhando o mesmo pedaço de terra,
resultaria em propriedades com solos empobrecidos,
exauridos, terras "cansadas".
Em áreas de Projetes de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Incra, um lote com 50 hectares somente poderia trabalhar dez hectares (10) de sua área. Agora com a mo·
dificação que ficou definida pela nova redação do
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parágrafo 32 , o tamanho a explorar volta a ser a metade do lote, ou seja, 25 hectares.
A segunda alteração assegura a observância dos
resultados do Zoneamento Ecológico-Econômico,
sem, contudo aplicar o mesmo nível de restrição dos
critérios da MP N~ 1511/96 para o uso da terra. É muito importante a inclusão desses instrumentos no texto
da MP N21511/96, uma vez que o Zoneamento Ecológico-Econômico indicará a destinação de uso de cada
área. Em decorrência, ordenamentos diferenciados
para o desenvoMmento sustentável poderão ser estabelecidos nas diferentes regiões do Brasil e da Amazônia, em função de suas características próprias.
No .que diz respeito ao texto do novo parágrafo
52 da MP Nº 1511/96: •...Nas áreas onde estiver
concluído o Zoneamento Ecológico-Econômico, na
escala igual ou superior a 1:250.000, realizado segundo as diretrizes metodológicas pertinentes, a distribuição das atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de 50% da cobertura arbórea de cada
propriedade, a título de reserva legal". Observe-se a
indicação •... onde estiver concluído o Zoneamento
Ecológico-Éconômico•.
Isso implica, Senhor Presidente, em um tempo
a mais de espera, um tempo a mais de tolerância,
dos produtores rurais com áreas de suas propriedades maiores do que 100 hectares, da região Norte e
parte norte da região Centro-Oeste. No caso particular de Rondônia a 2" Aproximação do Zoneamento
Socioeconômico-Ecológico, qüe integra-o Plano
Agropecuário e F)orestal de Rondônia-Pianafloro,
sabemos que os trabalhos ainda estão na metade do
caminho e, que somente no final do primeiro semestre de 1998 deverá estar concluído.
Consultando assessoria especializada tive a indicação que não é recomendável técnica e politicamente o encaminhamento de propostas parciais de
zoneamento do Estado. Desde o ponto de vista técnico isso poderia trazer falhas na definição zonal.
Desde o ponto de vista político, é de se imaginar o
emaranhado interminável de discussões políticas
para a aprovação fragmentária de várias Leis, junto
a Assembléia Legislativa Estadual, em um curto intervalo de tempo, com a mesma finalidade.
Exemplificando, Senhor Presidente, refiro-me a
indicação de que seria favorável para a economia do
Estado de Rondônia privilegiar a conclusão imediata
do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico da área
denominada "Cone Sul" dada a sua potencialidade
para as futuras plantações empresariais de soja, milho,
algodão. Por certo que outras áreas do Estado, por via
de suas representações na Assembléia Legislativa Estadual, estabeleceria arranjos, coligações, e Deputados
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contra a propostá, passariam a defender com grande
obstinação, a ii'Tll!diata conclusão do Zoneamento
para outras áreas, que não o "Cone Sul".
Ocorre-me ainda, Senhor Presidente, uma terceira dificuldade a superar com a intenção de dar rapidez à conclusão, por partes, da 2" Aproximação do
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico. O Contrato
N2(){)5196-PGE, celebrado entre o Governo do Estado
de Rondônia e o ConSórcio Tecnosolo/DHV Consultantes, firmou contrato para a conclusão in totum, da
área geográfica de Rondônia. Qualquer modificação
que venha a sugerir ou impor ao contratado, implicará
fatalmente em reexame e em aditamento do contrato
sob vigência, e incorrer em custos adicionais.
AcrescentEHle, Senhor Presidente, que os custos contratuais da 2" Aproximação são pesados. O
Contrato firmado em 12 de marr,.o de 1996, é de
R$19.467.635,09 (dezenove milhões, quatrocentos e
sessenta ,e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
nove centavos). Seriam necessárias demoradas negociações, entre o Governo Federal, o Governo Estadual
e o Banco Mundial, para a efetivação da pretendida
antecipação dos serviços em áreas preferenciais e
mais recursos para bancar a modificaç-ão pretendida
Finalmente, Senhor Presidente, julgo indispensável que o Governo do Estado de Rondônia, com a
participação efetiva de suas Secretarias Especializadas, a Secr-etaria Especial de Políticas Regionais, do
Ministério do Planejamento e Orçamento com a indispensável participação da Coordenação Geral de
Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Assuntos Estratégicos-SAE, da Presidência da República, o Planafloro e o Banco Mundial, desenvolvam
um verdadeiro mutirão, em termos da discussão dos
avanços dos trabalhos da 2" Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico.
Essa discussão, Senhor Presidente, atualizará
periódica e sistematicamente, o andamento dos trabalhos, os avanços alcançados, com a Assembléia Legislativa Estadual, com as Prefeituras Municipais, as
Câmaras Municipais, a sociedade civil organizada, as
Organizações Não Governamentais, aplainando arestas, eliminando pontos controversos e conduzindo a 2"
Aproximação para urna proposta vitoriosa.
Desta forma, Senhor Presidente, Rondônia se
encaminhará para um novo patamar de desenvolvimento sustentado, com respeito aos seus recursos
naturais: a sua biodiversidade, às suas florestas, às
suas águas, aos seus recursos minerais e, sobretudo à sua gente, à sofrida, trabalhadora e diligente
população do meu Estado, Rondônia.
Muito obrigado
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O SR. JOSE BIANCO (PFL-RO) · Sr. Pres1oente. Srls e S-rs.-

Senaoores.

DeseJO reg1strar. para íazer pane aos ana1s .do Senado_
Federal. um acontecimento que reputo da maior nnportancia ·
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deRondôliiá com dcoiíseauente aumento de empregQ, cagamos_
ao GOVerno reaeral assegumiesorov,o'&nc:as -oara melhorar o
estado de uso aa rodovia BR 3ô4:

a:-Reconsrrucão do trecno Poito Velho;Cuiaóá. inclUsive
das ponres. e sua onvatização. para melhor ser assisrida.

pr~r!!ss1sta

ProdutiVO encontro ocorriao na inicío do mês de julho. no
Município de Jaru. região central de meu Estado,
~ínánstra a preocupação do povo e das autoridades do Estado de
~nia com um assunto que ja tive oportunidade de tratar no
plenano desta casa.

02-Dup/icação das pistas nos pemoetros uróanos da
cidades localizaaas ao longo oa rodowa ou a construção de anel
viário. e construção de passarelas onae e/a--;divldir os centros
uróanos.

Ref1ro-me à necessidade de maior atencão à
conservação da Br-364. v1a ae acesso Porto Graneleiro dé Porto
Velho, o mais recente corredor de exoortação de produtos agrícolas
brasileiros.

Cumpre- fransciever - os rrecnos mais mc1s1vos ao
documento extraído daquele encontro a que os pah1cmames
resolveram
chamar
de
"Carta
ae
Randõma ao Presidente da República":

O encontro. realizado na Câmara Municipal de Jaru.
contou com a presença de diversas autoridades. entre Prefeitos,
Vereadores. Párlamentares Federa1s e Estaduais. Secretarias de
Estado, o Presidente do Tríbunal de Contas de Rondônia e o Sr.
Governador do Estado. Além disso. participaram diversos
representantes da classe emoresarial. com destaque para o Sr.
Ozair Fabris. diretor da HER~A. empresa do Mato Grosso, que
teve papei dec1s1vo na viabilização para utilização em grande escala
da hidrovia Madeira-Amazonas.

processo oe colomzação aeu-se oor miciat1va do
Govemo Federal. aré porque nav1a necessidade de assentar
famílias que já não dispunham de rerras aisaonive1s em seus
Estados de origem, já em franco oesenvolvimenro.

Cons!aeramos'!ouvavet essa m:c1atwa. po1s !rara aoPaís
ma1or comoe/ltividade com os dema1s proautoies lia grão
comere/o eXTerno. 1evanao-se em consideração o custO/tonelada no
transporre Com oreco S!Ofl!JfCatfvamente maiS baiXO-ae SUBOrioem
ao destmo. tomanao oo; oase a exoorraç:ão v1a d!fpi:ifloúfiiiiiifmos
ex1srenres no País.
-

-no

Dado a esse fato. pe1o 1ncremenro do fluxo de veículos
pesaoos no transcorre ae sqa. rememos pela orovav'i!
demanutencão BR 364. sal!entanao amda aue a mesma não dispõe
de estiUtura para a demanaa insralada.

a

·o

Rondônia.
princioatmente.
era
uma
reaião
consideravelmente inaóitada. onae a ocupacão estrareo1camenre
resguardaria o território óras!leiro. sooretudo ao iongÕ ae sua
fronteira. Hoje, _. indeper!!!_ef]tem.er;_te__jos prds _fi. contras _ao
cf~§en~_ff7e7f!_o dqJslado._RoricttiDia "coota com unifJJ!Qpufação
supe/iófa um m711iai/e~"Ji7s~f!iíios mil ha!Jiianres. Equem são estes
ótils!leiros e brasileiras que aoui haoitam? Podemos_ fazer a
seguinte afiirnaçã.o: são os mesmos qdad§Oi_que/J. agsoravaram
_a,sE§_tafl_gsflef?fiJ'OIVJ.d!J.~di$e pa~_§__OU?.eÚão aaw com suas.
forças reduzidas. ouscando realizar o sonliO aue não consegwram
em seus Estados oe origem. aue e o de uma v:da d1gna e
independente.

raiia

Sem aaenrrarmos no merito ae aiv1dendos ou não para o
Estado. e s1m oue essa ooeracão conmbua oariufl7 cresciiiiie
"suoeraVII· na oalanca comercial do País. o povo de 'l?ondóiiia
senre-se feliz com essa pamc1oacão para o fortalecimenrb da
Economia Nac1ona1.
·-

Portanto. "Rónàõnia comóõe:se -de uma mescla ae
órasilelfOS aos diversos Estaaos oeste País. oresenres aaw com
sua ongens e tradições. dwersiíicanao os taoores nos ma1s vaFiaaos
setore§dO dps§.n_voivi!nefl!Q (io Estado

Notadameme. oooemos afirmar. tamoém. oue o Govemo
·rei:leraT-ifesoe o micio oo orocesso ae co1omzaçi0. não--v;;,;;
oierecenao cono1c6es suíic1emes para os oesoravaoores aesre
País. já cansaaoS. onnc!aatmenre os aue rraóalnam a rerra. onoe.
Assim. com o exoosto nesra. oara assegurara dignidade de forma aonegaaa enfrentaram e enfrentam a aoerturiJ ae SI@S
e o resoe1to aos aue hab1tam. o mcremenro da produÇão do'l:stãdo- parcelas ae rerras sem esrraoas. ::u auanao ex1stemes. ;;recanas
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em sua maJoria.
Vão esrani'lo eles. amaa. ;;ssJStJdos
convementemenre r.as areas ae sauae e ae eaucação. sooreruda.

Senhor PresJOíNl_le.

A Radovta SR 354 e de granae 1moorrãnc1a para a ea:mom1a. não somenre aaReg1ão Amazônrca. mas tamoem para a
O relato oue ora fazemos ooieriva cnamar a atenção ao de todo 0 Centro-Oeste. ciande orodutora ae grãos. Isto poraue
Senhor Pres1aenre aa Reoublica e auronaades comoetenres. aue se - /Oiió- 0
proíiuz,éfo~n~s Estados. 7?oiiaonla.- Mato GrossO e
faz necessano conceaer a Ronaôma os recursos oara m1mm1zar o outros aa Rea1ão Centro Oeste e Norte esra senoo transaorraao aor
sofrimemo aaaue1es aue !anta .ra sofreram no aesbravamenro ae • essa 1maorta"'nre roaov1a; com destmo ao Porto Grane1erro ae Porto
seus Estados ae onqem. Dem como Ja uri!izaram suas forças paw o Velho. ieceniemerlle 7iii1/.irj:Jraa6 vorT/ossa t:xcelêlfcla.
progresso ae nosso Pais.

grJo

e

Por outro 1aao. a roaov1a SR 3õ4 ae suma 1moorrância
Temos ma1s uma agravanre: a aistãnc1a aos cenifosgara o mlercâmbio comertJa! com a Bolivía e o Pem. Alem aisso.
industrra/lzaaos. iazenao com oue ·os bens-ae consumo oasico.· em
ela é UMA JANELA ABERTA PAIVl O PACÍFICO com enorme
todos os se!ores. sao cotocaaos no mercaao local com preço
repercussão para a Econom1a Nac1onai. po1s com a ligação do
reJativameme ·e1evaao. :::;moaraaos ao aos granaes cenrros.
Brasil com o Pacifico. as aortas ao Oriente estarão aoertas aos
Levanao-se em coma. amoa. que a renda ·aer cap1ta ··dos aue aqu1
nossos diversos procu!os ae todas reo1ões. brasileiras. tendo em
habitam e mfenr à aos resaecwos cenrros.
v1sta o barareamento ao rransÕorte cotrr encurtamento da distância
entre o arodutor e o oomo ae venaa. fazendo com que o PIB de
Abordamos. aaora. tema: BR 364 - CORREDOR DE cada Estado venna a crescer e. consequenremente. o cresc1menro
EXPORTAÇÃO. aue cwditnou no encotrlto-ae7iãeranças pólítlca:r:- de caaa um.
empresariaiS e ae traoainaaores deste Estado. objetivando uma
samatoría ae forcas. no rnturto ae alertar o Governo Federal de um
aossivel 1so:amemo. •·ta terresrre. ca Região Norte. ârea de
o povo ronaomense. sooretuao. esoera aue Vossa
ironte1ra. com o resta ao Pais. ;a aue Ronaôma o PORTAL DA
Excelenc1a atenaa. com rooa<J orevraaae ooss1ve1. o p1e1to ac1ma
AMAZONIA.
formulada. po1s. aesta forma. esrara fazenao JUStiça aos Jabonosós
aesbravaaares amazdn:cas :

e

O fato e oue recentemente msralou-se na Cap_1tal do
Estado o Porto Grane1erro 1 HERMASA. com parcena-dos governos
da Uniao e ao Es:aao e ifa mic1atwa orlvaaá.Ya:teiiáoãaBR-354.- .----.--.-.-..
onnc1oalmeme aos :recnos no Estado de Roneõnia e dos rios
Maderra e Amazonas. o aenommaao correaot: de exoorlélçâo __ da_
so1a proauz1aa em ooa oarte aa Reg1ão Centro-Oêste.
que acabo de trazer.aa _connec1mento deste c1enàrio receoa o
tratamento que a snuação esta a ex1g1r.

...........

03-Decrero ae esra ao ae ca1am1aaae oublica da r&fóvià:
a fim ae ser s;mJJI!ficaoo o :;recesso oe licitação para sua
reconstrução:

04-lnsralacáo ::e oosro de oesagem-e fiscal~a@ç_ao__
.'ongo aa rooo>'la. :Jara mernor conservacão aa_mesma~fivHanao~
ass1m os aousos oor oarre aos seus usuanos.

.-..-.-.-.-.-.-.~.-.-.-

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

As remões Norte e Centro Oeste ao Pais prec1sam aa

BR 364 e o pa1s aeven,-i'Bsgatar os debitas com aaue1as aue são
'mnraas··mals-e-xtensas~ãe.-orastleiras.

"-op'luito Obrigado-
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA {PSDB) - Sr.
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, conclusões
preliminares de estudos realizados pelo Ministé·
rio do Trabalho indicam que a economia brasileira produziu, nos últimos dois anos, a média
anual de um milhão e meio de novos empregos.
Essa seria a resposta do governo brasileiro às
críticas por sua adesão ao modelo neoliberal,
que perturba o mercado de trabalho em vários
locais do mundo, não apenas aqui. Os números
são interessantes, mas ainda precários. Precisam ser checados e confirmados por outras pesquisas. Além dessa conclusão, uma outra chamou atenção dos pesquisadores: o emprego
está, ou estaria, crescendo na economia chamada informal.
O governo brasileiro ainda não encontrou a
fórmula para lidar com os problemas sociais. Fica
a meio caminho da distribuição de alimentos ou
cestas básicas, e, ao mesmo tempo, tenta atrair
empresas gue deverão gerar empregos; A segunda hipótese figura nos manuais neoliberais: quanto
mais investimentos, mais empregos. Então, a melhor maneira de combater o desemprego é abrir
oportunidades para que o capital privado exerça o
seu verdadeiro papel numa sociedade capitalista e
globalizada.
As empresas estrangeiras que estão vindo
para o Brasil podem ser agrupadas em dois tipos
distintos: as que compram empreendimentos nacionais, já em funcionamento, e os submetem a uma
reengenharia; e aquelas que chegam aqui, proprietárias de formidável aparato tecnológico, e montam
operações industriais extremamente sofisticadas,
com elevado emprego de capital e baixa absorção
de mão-de-obra.
A ideologia neoliberal entra em crise quando
ocorrem as duas hipóteses. No Brasil de hoje, existem alguns casos como esses. Diversas empresas
estrangeiras de grande porte estão construindo fábricas de automóveis no Brasil destinadas, todas, a
produzir, em média, oitenta a cem mil veículos/ano.
Nenhuma delas, segundo os comunicados oficiais
das próprias organizações, terá mais de mil empregados.
Do ponto de vista da folha de pagamento serão
empresas de porte médio. Do ponto de vista do faturamento, terão o tamanho de gigantes. As já tradicionais fábricas de automóveis existentes no.Brasil têm
optado por cancelar postos de trabalho, colocar trabalhadores no desemprego e avançar numa automa-

L;.

ção tardia. Recentemente, uma antiga e conhecida
marca estrangeira, que opera no Brasil há décadas,
anunciou a inauguração de nova unidade produtiva
Seus diretores tiveram a honestidade de reconhecer
que nenhum emprego seria criado. Os desempregados de outras linhas de montagem iriam ser aproveitados, em parte, na nova fábrica.
A questão do. emprego é, de longe, o mais
forte e violento desafio deste final de século. Na
Europa Central, os países controlam o mercado
de trabalho regulando a migração. Quando há
recessão, como acontece agora na França, o governo expulsa os estrangeiros, sem olhar para
quaisquer das conseqüências sociais. Quando
há expansão dos negócios, os estrangeiros passam a ser bem acolhidos para exercer as tarefas
de menor remuneração. Essa é a fórmula encontrada para que os nacionais jamais entrem na faixa
do desemprego.
O governo dos Estados Unidos utiliza política
semelhante, jogando com maior ou menor flexibilidade de sua polícia de migração na faixa de fronteira
com o México. No período da colheita, na Califórnia,
no Texas e em outras áreas, a migração é bem-vinda. Depois, não. Os estrangeiros são convidados a
deixar o país. A regulação do mercado de trabalho
dá-se, no mundo desenvolvido, pela facilidade ou dificuldade ofertada na política migratória. Os estrangeiros são a moeda que vai determinar o maior ou
menor crescimento da economia. Quando a economia vai bem, eles são admitidos. Quando vai mal,
são expulsos.
Países como o Brasil, que ao mesmo tempo
recebem mão-de-obra estrangeira e enviam nacionais para o exterior, não possuem medidas
adequadas para defender seu mercado de trabalho. Além disso, empresas estrangeiras, usualmente, não investem em pesquisa nas suas sucursais, por maiores que sejam. A pesquisa é concentrada na matriz. Os mercados consumidores recebem os produtos prontos, acabados e devem pagar, além de sua produção, o custo da pesquisa
realizada na origem.
Isso significa que o desemprego em países
como o Brasil tem um caráter mais predatório: uma
vez que não há meios de regular o fluxo de mão-deobra estrangeira, é o brasileiro que termina perdendo~u_a cgi~Q_J:>ara os pesquisadores, que ficam
na matriz, e para o emprego que se transfere para o
exterior. Mas, além disso, a sociedade industrial, por
causa da informatização, oferece, aqui ou lá, cada
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vez menos postos de trabalho. A crise do emprego é
geral. Em países intermediários, como é o nosso
caso, ela mostra uma face mais cruel.
O professor Celso Furtado, um dos economistas mais respeitados no Brasil e no mundo, disse numa inspirada entrevista à revista Veja o ·se•
guinte:
"é uma crise de civilização. O estado do bemestar social foi a maior experiência de solidariedade
que já se inventou, a grande vitória e a nobreza da
democracia modema. A crise atual não pode continuar porque é grave e vai exigir mudança. Caso contrário, as coisas vão piorar e ninguém sabe o que
pode acontecer. No passado, as grandes crises levavam à guerra. Hoje a guerra não é mais solução
porque destruiria a humanidade".
O grande brasileiro vai mais fundo e acrescenta: "no Brasil as pessoas acham que os problemas
resultam apenas de governos ruins. Na verdade, os
problemas são mais profundos".
Essa é a questão, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que está a nos desafiar
neste final de século. É o fim do emprego. A vinculação simples e direta entre investimento industrial e
emprego desapareceu. Quanto maior o investimento, hoje, proporcionalmente menor será a absorção
de mão:de--obra. As indústrias estão se aparelhando
com um arsenal tecnológico impressionante, que
dispensa em grande parte a presença do trabalhador. Os computadores, os robôs e a automação
substituem o homem.
Nos Estados Unidos e na Europa, o crescimento do emprego deu-se, em escala significativa, no
setor terciário, ou seja, de serviços. A sociedade do
bem-estar quer ser atendida em todas as suas demandas, sobretudo no setor de turismo e viagens.
Jamais se viajou tanto na história da humanidade. A
indústria do lazer, hoje, é a que mais cresce no mundo. Esse é um caminno ainda -quasetechado para a
imaginação e a criatividade dos brasileiros. O fato é
que as ofertas de emprego estão mudando de origem. O emprego está deixando de ser, majoritariamente, ofertado pelas indústrias. O exemplo brasileiro é eloqüente: São Paulo, o Estado que mais recebeu investimentos industriais nos dois últímos-arios
foi aquele onde ocorreu a maior elevação das taxa~
de desemprego.
A dificuldade não é apenas do Governo ou
do atual governo. O problema está colocado
diante de toda a sociedade brasileira. Como uma
economia, estabilizada, pode produzir o número
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deempregosnecessáriosaseudesenvolvimento?O
prolessorCelso-Furtadc)lanÇaaTdéia de gerar empregos no campo, no vasto interior brasileiro, que
ainda está por ser colonizado. Pode ser uma saída,
de vez que quase a metade do território brasileiro
aindanãoconheceosbenefíciosdodesenvolvimen-- toeconõmico.
Seja como for, Senhor Presidimte, senhoras e
Senhores Senadores, a questão do emprego incomoda a todos. Várias empresas, em diversos pontos
do território brasileiro, estão procurando racionalizar
custos e se adequar à concorrência internacional. Se
elas não agirem assim, serão facilmente engolidas
pelos ferozes competidores internos e externos. É
um caminho sem volta, que foi sugerido pelo que se
chama globalização.
As indústrias desfrutam floje de uma espécie de extraterritorialidade. Elas desfrutam de
uma enorme área de livre comércio, que abrange
quase todo o mundo. Podem operar, comprar,
vender e fabricar nos mais diversos pontos do
planeta. São disputadas por governos estaduais
e federais. São cortejadas. Uma das mais tradicionais empresas aéreas européias, com base
na Suíça, transferiu sua manutenção para a Irlanda e a contabilidade para a Índia. Uma das
mais importantes e conhecidas empresas de calçados esportivos dos Estados Unidos remanejou
sua 'fábrica para o Vietnã, embora continue a
vender no mercado interno norte-americano. As
duas procuraram, apenas, reduzir custos, sem
alterar os níveis de qualidade.
Todas as idéias são muito bem-vindas neste
momento de crise estrutural. O modelo tradicional
que sugeria que investimento é igual a emprego já
não corresponde a realidade. O problema é sério,
profundo e de solução extremamente difícil. A entrevista do professor Celso Furtado coloca o assunto
na ordem do dia.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, nós, aqui no Senado da República,
· estamos na posição de convidar técnicos, especialistas, estudiosos, reunir os mais variados
pontos de vista, idéias e pesquisas a respeito do
assunto para, no momento oportuno, podermos
sugerir ao Presidente Fernando Henrique Cardo--so-alguns caminhos para romper esse círculo de
dificuldades.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado de Ron-
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dônia possui uma população de 1,4 milhão de habitantes, distribuída em seus 52 municípios. Criado
há 15 anos o Estado é bastante carente em serviços básicos essenciais ao seu povo, entre os
quais sublinho a saúde pública e o saneamento
ambiental.
Esmagadora maioria dos municípios rondonienses sequer dispõe de rede de esgotamento sanitário e o lixo é recolhido em lixões infectas e propagadores de doenças infecto-contagiosas. Onde existem rede de esgotamento sanitário, seus dejetos são
recolhidos em rios e igarapés, sem qualquer tratamento prévio, o que significa um permanente atentado ao meio ambiente.
Paradoxalmente o Ministério Público freqüentemente aciona Prefeitos Municipais, no sentido de
que esses modifiquem a atual estrutura de saneamento ameiental nas localidades que dirigem, sem
que os mesmos tenham o mínimo de recursos financeiros, para implantar sistemas de esgotamento e de
tratamento .sanitário, harmonizados com a proteção
ao meio ambiente.
Sem o concurso do Governo Federal, difícil. mente os municípios rondonienses terão condições
de implantar uma infra-estrutura de saneamento ambiental, compatível com as necessidades e a dignidade dos seus municípios.
A atual situação da área de saneamento ambiental do Estado de Rondônia é simplesmente dramática, tendo, corrio conseqüência, toda a gama de
doenças típicas de uma região em que esgotamento
sanitário e o abastecimento de água não receba o
tratamento adequado.
A saúde pública, em Rondônia, é outro serviço
básico que mal e porcamente tem servido a população.
Além dos problemas gerenciais, os desvios de
finalidades, a malversação de recursos públicos, a
atenção à saúde pública, em Rondônia, é comprometida pelo baixo nível de investimento dos Governos Federal e Estadual neste setor.
De janeiro a maio deste ano, por exemplo, foi
repassado para o Estado, pelo Governo Federal, o
montante de R$21 ,3 milhões, o que corresponde à
uma aplicação de inaceitáveis R$3,00/mês, por habitante.
Em razão desses fatores, contrários ao interesse e à necessidade da população rondoniense, esta
sofre toda sorte de mazelas, chegando-se ao absurdo de, em determinadas situações, o paciente ter de

adquirir materiais e medicamentos necessários ao
seu tratamento.
O Hospital de Base, em Porto Velho, que já
foi considerado o Centro de Excelência da Amazônia, hoje é um éentro de aflições, desespero e horrores.
Pacientes agonizam à espera de um tratamento que não vem. Quem, hoje, necessitar de socorro
dos serviços públicos de saúde em Rondônia, está
condenado à uma longa espera e a um interminável
sofrimento.
Pacientes tem falecido por falta de um atendimento adequado e oportuno.
Fala-se já, da prorrogação da CPMF, argüindose que a saúde não pode dispensar este importante
financiamento.
No entanto, antes de se falar em prorrogação
desta Contribuição Financeira, há de se repensar o
atual sistema de saúde pública, principalmente priorizando-se a sua gestão municipalizada.
É indispensável aproximar-se os recursos destinados à saúde pública do cidadão e isto somente
será possível se fundamentalmente executar um decisivo programa de municipalização dos serviços de
saúde pública, com a devida fiscalização da sociedade organizada.
O fato concreto é que a atual situação da saúde pública, em todos os cantos do País, é precária e
significa, com honrosas exceções, uma contínua penalidade para o cidadão.
Nós, do Partido Progressista Brasileiro, já iniciamos uma discussão sobre uma proposta de
novo modelo de gestão para a saúde pública brasileira, de caráter nitidamente descentralizado e
municipalizado.
Em respeito ao cidadão e à própria Constituição Federal, devemos mudar, para melhor, o atual
sistema de saúde pública no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traoalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15h10min)
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Ata da 9!! Sessão Não Deliberativa
em 11 de julho de 1997
511 Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência do Sr. Geraldo Melo e da Sra. Marfuce Pinto
(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.

O Sr. 1• Secretário em exercício Senador Valmir Campelo procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS PRESIDENCIAIS

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

MENSAGEM No 392, DE 1997-CN
(No 754/97, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional

3.
O p!ato viabihzu-sc-a medwne projeto de le1 a ser submetido ;I apreciaç;lo do
Congresso Nacional. por ~o: tratar de cred:lto especial, obedecidas as prescrições do art 161, inciso
V, da Constituição, e em conformidade com o a.rt 43, § 1~. inciso 1. da Lei 11~4 320, de 17 de I'IW'ÇO
de 1964.

Nos termos do artigo 61 da Co11$1ituiçlo Federal, :ubmeto à devadl. delibetaçlo de
Vos.sa.s ExcelCncW, acompanhado de Exposiç:.lo de Moti'YOS do Senhor Minisuo de Estado do

Planajamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que • Autgriz.a o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Urulo, em favor do Estado-Maior das Forças Arraada:l. cridito

especial até o
4;Nessas êondiç.ôe5;- CsfeMiniSfêfio 1nilr!fCSUI-sc favoravdmcrue ao atendimento da
presente solicitaçlo, razio pela qual submeto a elevada delibcraçlo de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei, que Vlsa. & autonzar a a~ura do refendo credito esp«iaa

limite de RS 40 1.492.,00, para os fins que especifica".

Drasilia,

10

de julho de 1997.

4H-;:;;DIR'
~ANToNIO

Fernando Henrique Cardoso

Mmuuo de E.s'wio do
PlaiiCJamcmo e Orçamento

EMni 62 /MPO
Bras.ilia. 07de julho

de 1997.

ANEXO Á EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nt 62 DE 01 I 01 I 1997
Excc:lentissimo Senhor Presidente da República.

O Est;~.do-Maior das Forças Armadas solicita a abemna de crCd1to especial ate o
limite de RS 401 492,00 {quatrocentos e um mil, quatrocc:otos e noventa e dois reais), cm favor do
Fundo do SeNtço Militu
2
O crédito proposto objetiva incorporar .:~~o orçamento vigente recursos provenientes
do superivit fiiWlceiro IIJlUr~do no Balanço P;~trimonid do exerdcio de 1996 daquela Unidade,
âevuiamcme atestaclo pela Scaewia de Controle" Interno daqUCie-o-r~ em progwnaç~o-nlo
contemplada na Lct ~ 9 4JS, de 26 de fev~:Jeiro de 1997 {Lei Orçamc:ntiria), conforme item
pnnapal a :sc:gu.r relac1onado

Abertura de credito e;pccia[ · objetiv:mdo a ínc!usiO de categona de progr:~maçlio no
vigente

orç~c:nto

3 Allemativ.u existentes 3s medidas OU atas TODostos·
Tecnicamente i a ahemaüva VlaVd

RS 1,00
?rogt';unal.!etrabiillio·--

·~~-~-

Manutençio c!as Allvldades de ({êêrutiãmeiiio··

pes·Soalc:~gOS

Total
Soci&ls
4ot.492 401.492

4 CU$tos:

RS40L492,00 ({planoeentoS.e ·um ~n~L quaiiocentos e noV~a e dois ruis}, p;.o..,crueÍnes 'da
inccrpor:açlc de recursos oriundos do superavit fJnance1ro. não gerando. por.an1o. custos adiCIOnais
pua o Tesouro Nacional.
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Art. )• Fica oPDder Elo:ecut.i:vo autorizado a abrir ao Orçamento FISCII..I da. Uniio (Lei
r-.,='"2'7-'-"""-'"""'-'0!->===="'9'""'~'="'"'"."-"=""'""'""'"""""'""is_,.fu.~n~.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Estado-Maior du Força AnnadA cr~ito
~ até o limite de RS 401.492.,00 (quatrocentos 'e um mil, qualrocent~ e noventa e do1s reaiS).
pua atender à progn.maçio conna.nte do Anexo I desta Lei.

'--------------__j---------=====-h--

-~~z" OSi'Ccu:noS~&"êia:üÇlOdõ~arspeuono ãru&õ'inTcõOr deci~MlOdA incorporaç.lo de saldos de etercicicn an~eriores, provenientes de superivit financeiro apurado no

-~~- alanço_P.atri:rúaiJ~::=:i::: disposto nos arts. to e za. fica alterada a receita do Fundo

8 Smlese do parecer do 6rdo iuridico

do Serviço Militaz, na forma indicada no Anexo II desta Lei, nO montarne especificado.

1L-------------------=--=-=-=Í-=~·~~-.............-Art.4?Esta Lei ent~ em vigor na dol!a de sua publicação
20000 20923 -

Brasilia.
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A014V2
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1900.00.00
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19!)0.05.99
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TOTAL FISCAl.

LEGJSI,AÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N• 9.438, DE 26 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 PUblicos e Fiscallzação)
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MENSAGEM N" 393, DE 1997-CN
(N• 755/97, na origem)

Senhores Membros~ Congresso Nacíonal.

4
Os rcmanejamauos. decorrentes Qa anulação parcial de dotações or~mcmarias.
recairão sobre as fontes 100 e 115 (Tescuro), 135 (Adioon.li ao Frete para Renovação d.l Mannha
Mercante) e 148 (Operações de Cr«<ito ExtemM). no âmbito dos orçamentos dos propno:;. Ó~g:ios
envolvidos. e sobre a fome 144 (Títulos de Responsabilid3de do Tesouro Naaonal}. cancelada de
Encargos Finan~ros da Uni!o Tal providencia não trara prejutzo _a _e~eCI.tÇão das prog:am~çó~

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal submeto it elevada delibera~;:~ de __ oDde_est!o_ origmalmente ai.Qç.a~as essas font~_llfr'ª-._'!'C_!_q~ J9i__ à_~_c:!!dg apo~ c~-~~~ -~a!ta_~_()
das possibilidades de dispêndios ate o final do exerccio
Vossas Excelências. acompanhado de Expos~çào de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejameoto e Orçamento. o texto do projeto de lei que w Autoriza o Poder ~~VQ a ah!ir ao
-5
~to ao Excesso de Arr=Waçâo da fonte 250, ele é preveniente da prestação de
Orçamc:mo FiscaJ da Uniio, em favor do Mirustr:rio da Ciê:nca e Tecnologia. do Mmislerio dos
serviços tecnolog1cos e consu.hOf'!a. aSSIStincta. tecrur;:a e analise de pro;e[Os
Tnansportes e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos ~ da_ Amazõnia _leP.I....__.
Este Mirusterio pronuncia-se favOrãVCiiilcffie-;iÕ atendlffiefltõ dãsSohcJmÇócS. eStanCO"
credito espec~al ate o limite de RS lO 623 202.00. pa.."a os fins que especifiuas mesmas amparadas nas disposições do an. 43, § 1~, inCJsos 11 e H!. da Lei n~ 4 320. de- 17 de
marçe de 1964. obedeetdas as prescncCes do art 167. inaso V, da Constituição

t

Btas~!ia.

..-

//:.

c__:y_

10

dejulktode 1997

Diante do exposao, subme~o a elevada consideração de Vossa E."Cce!ência o ane:to
?rojeto de Lei, que vtsa a autorizar a abertura do refendo credito

I

L.. \ "'"" '""'"
Respeitosamente.

Fernando Henrique Cardoso
EM

n~

61

AH~

OC:::::~NTONIO KANDlR

11\-IPO
Brasilta, 07

Excclenusstmo

Scn~or

de Ju.lt.o

Ministro d~ Estado do
P!anejarnento e Orcamento

de 1997

ANEXO Á. EXPOSICÁO DE MOTIVOS DO :'oiiNISTERIO DO PL.·\."EJAMENTO F.
ORCAMENTO N1 61 DE 07 I 07 197.

Prestdente da Republica

O Mmtsteno da CtCnCla e T••:cnologza, o Mtntsteno dos Tr:msportcs e o Mm1steno do
1. Sintcsedo problem• ou d:a situ:aciio que reclam:a pro\'idC.ncias:
Meto Ambtente. dos Re~;:Urws Htdncos e da Amazónta Legal sohc:uam _a _a:b_~~u_r!l_de __e_rc:?u-o
Nttess.Jaaôe- de- r.:Cõ~liim6i\tõ- da CôrtiiíEUíçfo )ati :i. fo.fti't:u;ão oó- Pa.ininôiit<) do -~rvtóó"r: çspeetal ao Orçamento Ftsca.l dJ. Unt_~~ \Lct n..: 9 ~l~, de 2(i:_dr::- fev-=!~o ~__!~l·-~~~-t.:._?e -~~~ico_ • PASEP. ó?·~~nselho N~t~l de -~~volvirr.cnto Cientifico e TccnológJco do ·
RS 10.623,202.00 {dez milhões. seiscentos· e -çmte e n-es mil. d~emos e d01s r~aiS). em 13\_()f__o;- _~~~~-st~no Cl3~0aretaclecno1og~a: eompromtsso de honr:ir o Pãgamemo, por pane: d1
suas respecuvas Admtntstr.lÇÓeS d1retaS, enttdarles ~·mct!.laoas e Fumios
Aâiiiínlstraçã"Oillieta dONfiniSreilõCiõSTF.fTts]»ne'S-:-d<:-Jutos e corr.tssõ::s- rclatt\'OS :m contr:lto é<:
finànciãmCnYo -tfo----pfofeto dC: -ReCStrutlli"":fção-e Desestauzaç:lo da Rede Ferrovtana Fr:dcral S A :.
Os plenos ob,teuvarr.'mclutr novas pro!_mlm:t.çõ-:s e !:\'r't.lpos c!c despesas. cup apl1caçi!.o
RFFSA. net::C$Stdade de aqu1siçl.o de equ1p.l;.1ento~ c rn:ucn::1 !)<."Tmarn.:me. c~nnaoos :lO~ ·
dos recursos ~ra eietu:lda nos segutntes prOJCIOSiatlvtdaaes
sen::tc~ adm~n,istr.Juvos ~ a~ção .~o ~undo_ d:!._ ~~n~~1c~mc.: no c~ JQ ;v!tm>t~no
do Meto Ambtente, dos Recurso_s Hi'ffiicos e da Ama.zoma tcgal . .l neec-sslcade de C(!Stear a '
manutenç:;i.o e a oper.~.ção dos penmetros de tmgaç.io. nos Estados do M3mnh.:io, Paaut c (c:J.ra.:: ·
Em RS 1.00
a aqutS!Çll.o de ecutpamenros e a c:o:cc-uçâo de obras em untdades c:: conserv:~ç3o. v1sando
! mtntm!:cr problemas d:!. b!ol_~a rc:orodu~va e ecotol!ta comoona_me:ua! da :wtÚl.una do ecmdo
700.000
\I inJSt~rio d.a CiênC'ia e I ccnnlOj!\3
2. SolacAo e_ tt~idênC'iu co~tidas no ato aorl'llativo ou na medida prooost:a:
700 000
Conselho Naetonal de Desenvowtmento ( !t:nnfico e r~::~:nolOI!!CO
1Abenura. de cm! ao e~]?eetal
·
• Contnbutç.ào para a Formaç::io do ?atnmilmo do ~T'\·Jcor f>~hhC'o ·\-'ASE?

I

1I

7õõ:õOO --

~tinist~rio

dos Tnnsportes

8.246.202

81)46.,0_2_____,-- A.alteman-.a_eaun!Cl!; oara.o roblerrla ueseaor~enu
&046202- ""-'-- -- --- --, ___ _

AdmtOISir:l~ dtr~la

• Amontzação e En<:argos de Ftna!letamcnto

~oo

Fundo da M:mnha Mercarue
• Ene:uso~ com a Admmtstraç.ào do Fundo da Mannha Mercante

ooo

~-

4.Cu.slos:

j ~~

~~~~23.202.~0. decorrentes -Qe rertÍaneJamento de <::ot:ii;õr:S Úç:amentartas no ãmóito dos ·
progiimiSde -ti'abafho dOS ~lriTstenos envolo;.taos no crcdno c de Encar~:os Ftn:mce-ttos da L' mão,
recurso~ o:: o os
-

bem como do e:'l.ce:sso de arTCC:l.dado de

Minislérto de. Meio ,\mbic:ntc. dOJ; Recun05 Hidrte<l:o~ c tl;a i\m;u;ôn!a
AdmtntStra~o dtreta
• Penmcuo de lrn!;aci'io B:ux:1~ Oczdental Maranhcn:\1: ·MA
• Penmetro de lmg:~.çâo Tabuletro~ Oe Solo E3cmatdü. MA
• Penmetro d..: lm!!:!ç::i.ç,de íabule1ros Luotineo~ • PI
• ?enmctro d.:-ltTu,;:l(;:io Plato<, d<.: l!uad:J.Iupc. I' I
• f'c-nrr.ctrl\ de lrn~aç;m J::tguõlrlt'l~ 1\fH.l<.ll • t l

l~al

Fundo Nacional cio MC!o Ambiente
• Programa de Apoto ao Fundo Nactonal do Melo Amtl-:nte

l.bi7.000

777000

-

:nJQ~

157 500
IS.7 500
t<i7~00Ó

::':;cu'

~ lmt!!çto sobrt-o m~W ambiente:
!Nãoha.

2QMQQ
~00 000

j T'éxtO oropcisw· ·!

Os recurso!> necessanos a \'labth:t:J.ç:ic do crednc são onundos de
F.m RS 1.00

• C:1ncelarnento de ciotaçOC's dos propno> Or;ãos
• Cancelamento de

~otaç:ée-s

de Encarg-os Fmance:rcs da L!ntão

• E'"cesso de arrecadação de rece1taS propnas ·fonte :!50
TOTAL

l 877 000
S 04C :02
700 000
10.623.202

S. Sinlcse do p.arc:eer do

órg~o

juridico:

·
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Amazõnia Legai. aédito especial ate o limite de RS lO 623.202,00 (de:z:miih&:s. scisccntosc vuue e
trb mil. duzentos e dois !"ealS), par& atCDder à iX'Ogramaçio conwutte do Anexo I desta Lci.
An 2" Os recursos neçessirios a c:o;CCI.!çiO do dispono oo arogo arn:cnor decorrenio

d<
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento fiscal da União, em fiLV()r do

I~ rem:aneja.me:ato de dotações orr;:amenwias.. ao valor de RS 9 !}23.202.00 (nove
rrulhões, novecentos:; vinte e :res nnL du.z.entos e do11 reais), cunforme indicado no Anexo li desta
Lei:

Min\sfeno da Ciênc::ia e Tea~olog.ta,. do

Ministenodos T~ansportesedo Ministmo do
Meio Ambiente., dos Recursos Hídricos e da
Amazónia Legai, credito ~ :uc o !imlte
de RS 10.623.202,00, para os fins que

II ~ o::~ de arrecadação da foote 250 • Rocurscs Ditt:wneme Arrcadados,. no
Vl.lor d<: RS 700 000,00 (setecentos mil reais)

""""'""'·

Att. 3• Em decorrência. do disposto nos ans. 1• c r

=~~~oof-=~:cii~=~~~~

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

d~

Lei. 6eam altemlas u

e Tecnológico e do Fundo da

Art. 4° Esta Lei crM1 em vigor na data. de sua publicaçiio

Art l° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da Uni!o (Lei
n°, 9A3S, de 2.6 de fevere!t'O de 1991), em favor do Mi~Crio da. Cld:l.cia e Tccaologi.l. do
MUUsterio dos Tra.ttspones e do Ministério do Meio Ambil::nte, dos Rccur.tOt Hidricos e da

24000 - MINISTERIO t:IA CIENCIA E TECNOLOGIA
242.01 - CONSEl.HO NACIONAl. t:IE DE$ENVOl.VIMENTC CIENTIFICO E TECNQLDGICC
PROQI'tAMA- CE
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S ll
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44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. DOS ..eECURSOS HIDRICOS E DA AMAZOHIA LEGAL
44101 - MUIISTERIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA AMAZOHIA LEGAL
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~ROORAMA

OE

TRABAt.MO

( SUPI..Eio4iEHTACÀO)
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187 1100
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IJ4UO tll

2.u)oo - I.CIIHSTERIO CA CIEN::IA E TEDO.IJGIA
2.C201 - aHSELHJ MACIOK.lL CE DtSSMlt.VIIoEHTtl CIEHfiFICO E ttool.OOICO
{R$

"'·

ESP'ECIFICAÇ{O

1000.00.00 RECEITAS CCIIRefTES

1600.00,00

Ra:EITA DE

OESOOiliUI<>m>

"""

"'

sstVI~

1600.t:t.OO

SatYICO$ TECICILOGICDS

1600.10.00

SEIM:t:QS DE COOSIJLTtlll.l, ASSISTDCIA TEOIICA E
AKlllSE OE PROJETOS

'"
"'
'"

I,CX))

ClTE!DtU.

""""''"'
>00000

700000

300000

'"""'
TOTAL FISC.U.

,.

700000

AACEXO Hl

39000 - 1111HSTERIO 00S TJWG'O'ITES
:HJIIJOT - FUICIO DA IWI~ IERCIJ«E
CRI 1,00)

E S.l" E C I F I C A !; Ã O

zooo.oo.oo
ZolOO.OO.OO
Z4\0.00.00
Z4t1,01,07

ESF.

RECEilÃS DE CAPITAL

"'

I~AIS

TltlKSFSR&CU DE RECURSOS DA COTA-f'AATE 00 t.OICIC»UL AO
FRETE PAAA REMIVAÇÀ(I OA IIAR. IOCANTE

"'
"'

CATEGIJRU

""""''"

""""'

"""""

200000

TOTJ.t FISC.tl.

200000

MtEXO III

:lSJODD - .. INISTERIO COS 'TR.t.NSPORTES
39101 - FUKIO DA IWIINHA loiEIIC.IHTE

(RS 1,00)
ESP'ECIFtCA.ÇlO

1000.00.00 Rtti:IT.&S QRIENTES
17CCI.00.00

1710.00.00
1711.01-07

I

TlWISFEREICI.&S CCIIR(I(I'ES
TRAHSFERDCIAS 1~.1.1$

TRANSFEREN:U, DE RECVRSOS OA COTA-PAI'fTt 00 AOICIC:WL .lC
AIFT!: PARA RENOYACÃQ D.1. III

~'

I

200000

"'

TR.UGFetai:IAS OE C.IPITAL
'111ANSf'ERaCIAS

"""'

OESOOBRAJENTO

"'· """""'""''
"'
"'
"'
"'
"''"'

-

"""

CATIGCRIA

""""'""
200000

""""'
200000

TOTAL FISCAL

LEGISI ACAO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional}

LEI N-9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa. a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos. Orçamentos PUblicas e Fiscalização)

"'"""
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MENSAGEM N° 394, DE 1997-CN
(N° 756/97, na origem)
Senhores Membros~ Congresso NadomLI.

Nessas condições, me Ministério manifesta-se ft.voravelmcmc 110 atcndinicm:o da

6.

presente solicita~. razio pela qual submeto à deva.da del.ibera.çJo de Vossa Excelencia
Projeto de Lei, que 'V1S3. a autorizar a abertura do referido credito suplementar

0

a.Wto

Nos termos do artigo 61 da Consri!Uir;ào Fcdeml. submeto a elevada deliberação de ·
Vossas Excdências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeco de lei que •Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fisca! da União. em favor da Justiça Eleitoral. credilo suplementar no valor de RS

3.115.162.00. para os fins que especifica~.

d-n~/
<::::0....;ANTONIO

IWJ6m

Ministro de Estado do
Brasilía,.

10

Pl4nejamemo e Orçamento

de julbo de !997.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N• 60 DE 071 07/97.

Fernando Henrique Cardoso
vidCm:ias:

InsufJCiér.cia de dotações orçamentárias para cobertura de despesas relaciof13d:!..s. eom o
subprc)CtO Construçio do Edificio- Sede do Tribunal
1onal Elcttoal da Bahia.

Abertura de crédito suplementar mo:l.iante remancjamento de recursos acima do lirmte
estabelecido na Lei Orçamentária.

EMat

60 1MP0

3. Alternativas existentes às~-~ :uos proposcros;
Brasilia, 07 de

julho

T=>i"""""''''""""'tivovibol.
de 1997.

.

I
4. Custos:

RS 3.115.152.00 (!rês milhões. cento e quuu:e m1l. cento e sessenta e dois rc:us),
provcnicnt=s de remancj:unento de recursos. não ger:mdo, portanto. custos ;x:!ícion:IIS p;u;r. o
Tesourt~

Excdentissimo Senhor Pr=dcnte da RepUblica.

Nacional.

A Jusri12 Eleitoral solicita a abertura de credito suplementar no valor de RS

3. 115.162.,00 (três rnilhi5es. cento c quinze mil. cemo c sesserna dois reais), em êJ.,.or do Tribunal
Regional Eleico..U da Bahia. - TREIBA.

2.
O ~to pleiteado objeúva agilizar a construÇão do Edificio - Sede do TRE da
Bahia, uma vez que a sede anW Ioc:alizz.se em um predio alugado, sem as m.inimas condições de
funcionamento. scgunmça c higiCDe.. tendo sido, inclusive. condc!w::lo pelo Corpo de Bombeiros do
Esta.do da. Bahia.. cm vistoria recec:nc.

6. Impxto sobre o meio ambiente:

I

NiohL

3
Deve-se consider.u, amda. a oporrucdadc da proposição do Orgilo. tendo cm vista a
do.1çào do ten"CClo pelo Governo da Babia c a eJaboraçào do projeto arqultecônico pela Rede Sarah
de Hospitais. que se propõe a executar a obra em condi;ões carcmztm.em:c favoráveis.

4

Os recursos neceswios ao atendirnemo da salicitaçio em C3llS3. provido do
rC!IWlcjllmcmo de dotações da propna Unidade e do projao "Censo Agropo::uario" da Fundac;io
Instituto Brasileiro de Geog:raõa c Estatistica. sem prejuizo da commuidade das ações anteriormente

' """"""""'
5

8. Sintese do parecer do ór2ão iuridico·
O plcto devera ser submetido a apn:et3Çio do Congresso Nacionnl. por se

traW

de

n::manejamento de recursos ernre subproje~os c subaúvidades que c::m:qxtla o limite da .wtonzação
concedida ao Pode:- Executivo no an:. ~. inc:tso I. ahnea: "a", da. Lei n! 9.438, de 26 de fevereiro de
1997. obedccxias as prescrições do an:. 167, incisos V e H. da Consutuiçlo, e cm conformidade
com o an 43.§ \2, inciso III. da Lei nl4 320. de 17 Ce março de 1964
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RS 3.115.162,00 (três milbões.., cento c qumz:c mil. cento e sessenta e dois reais), para atender ~
pro-grartiaç!o comtan~e do Anexo [desta Lei

Autonza o Poder Execuuvo a abrir ao

Art. 2" Os recursos necessarios a execução do dis~sto no amgo aJ:Iterior decorrerão

Orçamento Fiscal da UniJo, em favor da
Jusuça Eleitoral. crédito sup!emern:ar no valor
de RS 3.ll5 152.00, para os fins que

da anulação parcial de dotações, indicadas no A.')!:%(1 11 desta Lei, nos monta:ntes especificados

Fundação~ J~~~:;~~ edi~:sna~~ ~~~~d~~o~= {~ ~=~

especn'ica

no montarrcc especificado.

Art. 4" Esta Lei

O COl"tGRESSO NACIOl'OAL decreta

-

emre em vigor na data de sua publicação

Art \"Fica o Poder E~nvo autonzado a abrir ao Orçamento Fisc.al da União (Lei
nc 9 438, de :!6 de fcvere~to de !997). em favor da Justica EleitoraL crédito suplementar no valor de
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(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI W 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públícos e Fiscalização)
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AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
Nº 202/97, de 4 do corrente, do Ministro de Estado de Minas e Energia, encaminhando as infonnações referentes ao Requerimento n2 350, de 1997,
do Senador José Bianco.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O .-equerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N2 64/97, de 2 do corrente, do Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária, encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº
230, de 1997, do Senador Aaviano Melo.
As informações encontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da
Mesa.

· PARECER NS! 369, DE 1997

Da Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n2 16, de 1997 (n2
319196, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lampur, em
26 de abril de 1996".
Relator: Senador Humberto Lucena

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o Projeto de Decreto Legislativo n2 16, de 1997
(n2 319, de 1996, na Câmara dos Deputados), encaminhado ao Congresso Nacional mediante a Mensagem n 2 644, de 1996, do Poder Executivo, que
"aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
República da Malásia, em Kuala Lampur, em 26 de
abril de 1996".
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso
I, da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste
ato internacional.
I - Relatório
Trata-se de projeto de decreto legislativo destinado a aprovar, nos termos do art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, acordo comercial celebrado
entre o Brasil e a Malásia, em 26 de abril de 1996.
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Na Câmara dos Deputados, foi o texto do acordo internacional em pauta distribuído à Comissão de
Relações Exteriores, que ofereceu o Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 1996, que o aprova; e às
Comissões de Constituição; Justiça e de Redação; e
de Economia, Indústria e Comércio. Rnalmente, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 1997, foi
aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados
em 20 de fevereiro de 1997.
Conforme assinala o Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, em sua exposição de
motivos, objetiva o ato internacional em tela promover o desenvolvimento das relações comerciais e
económicas bilaterais em bases de igualdade e beneficio mútuo, sempre em conformidade com as leis,
regulamentos e procedimentos em vigor em seus
respectivos países, e à luz das normas da Organização Mundial do Comércio.
Com este fim, Brasil e Malásia deverão tomar
todas as medidas apropriadas para facilitar, fortalecer e diversificar o comércio entre os dois países.
Entre as medidas a serem adotadas, cada EstadoParte compromete-se a estender o tratamento de
nação mais favorecida à outra Parte em todos os assuntos relativos a direitos aduaneiros e formalidades
de comércio exterior que digam respeito à importação ou exportação de produtos.
Para a operacionalização do acordo, o art. 1 O
prevê a criação de uma Comissão Mista de Comércio. O art. 42 estabelece ressalvas, acertadamente,
às vantagens e concessões e isenções que cada um
dos países signatários tenha garantido ou venha a
garantir a países que sejam membros de uniões _
aduaneiras- ou- de zonas-de livre comércio, às quais
cada uma das Partes tenha aderido ou venha a aderir. Tal dispositivo possibilita ao Brasil estender a
cláusula da nação mais favorecida a determinados
países, a exemplo do presente acordo com a Malásia, sem que esta iniciativa implique extensão àquele
país das preferências outorgadas aos seus sócios e
associados no âmbito do Mercosul ou em quaisquer
outros esquemas de integração econômica de que
venha a participar.
É o relatório.
11- Parecer
Dada a inegável importância de que se reveste
o presente ato internacional, o qual muito contribuirá
para desenvolver e fortalecer as relações comerciais
e económicas entre o Brasil e a Malásia em base de
igualdade e benefício mútuo, opinamos por sua imediata aprovação pelo Congresso Nacional. A nosso
ver, a aproximação e o estreitamento dos vínculos
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comerciais entre Brasil e Malásia resultarão, sem
qualquer dúvida, na maior dinamização de nossa
economia e no fortalecimento da posição brasileira
no cenário internacional como "global trader".
Em face de todo o exposto, votamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
n" 16, de 1997.
·
Sala da Comissão, 10 de julho de 1997.- José
Sarney, Presidente - Humberto Lucena, Relator Benedita da Silva - Gerson Camata - Mauro Miranda - Bello Parga - Eduardo Suplicy - Abdias
Nascimento - Emília Fernandes - Pedro Simon José Alves- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lid.:J vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As
mensagens n2 392 a 394, de 1997-CN, lidas anterionnente encaminham os Projetes de Lei n2s 8 a 1O,
de 1997-CN, respectivamente, e serão despachadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
FIScalização.
Nos tennos da resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetas:
até 16/7 publicação e distribuição de avulsos;
dia 24fl prazo final para apresentação de
emendas;
até 4/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 14/8 encaminhamento do parecer final à
Mesa do CongresSo Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 2.026/97, de 8 do corrente, encaminhando ao Senado relação das operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) analisadas nos meses de
maio e junho de 1997. (Diversos n° 38, de 1997)
Esclarece, ainda, que houve indeferimento de
quatro operações da espécie no mês de maio e de
três em junho.
O expediente vai à Comissão . de Assuntos
Econõmicos.
-0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.573-9, adotada
em 3 de julho de 1997 e publicada no dia 4 do mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis n2s
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 §§ 4º 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
José Bianco
Edison Lobão.

Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
PSDB_
Beni Veras

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PPB.

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Deputados
Suplentes

rrtulares

PFL
Maluly Netto
Sérgio Barcellos

Luíz Braga
Mauro Fecury

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
Noel de Oliveira

Sandra Mabel
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha_
PSDB
Amon Bezerra_

Adroaldo Streck

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Aldo Arantes

José Machado
PPB

Ari Magalhães
Valdenor Guedes
2
De acordo com a Resolu~on 1, ele 1989-ÇN,
-fiCa estabeleCido -o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 11-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 14-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 9-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até18-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 2~8_-97_- fJI<J.ZO nQ CQ.n_gresso_Nacional
Será feita a devida comunic;ação à Câmara dos
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício nº 2.067/97, de 10 do corrente, comunicando que adotou o período de quatorze dias para efeito
de acompanhamento da comercialização dos títulos
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo em
vista não constar na Resolução nº 65, de 1997, data
limite para o referido acompanhamento.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução nº 82, de 1997, vai à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias
Nascimento. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa)
Conçedo a palavra à nobre Senadora Marluce
Pinto.
A SR~ MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, antes de meu pronunciamento, não poderia deixar de registrar aqui a passagem dos 107
anos do Município de Boa Vista, festejado no dia 9
próximo passado. E o faço em virtude da verdadeira
comoção popular havida, pois lá estava e pude compartilhar da alegria do povo. Em síntese, nosso povo
agradecia à atual administração os trabalhos realizados e os em andamento no Município.
Dentre essas inúmeras realizações, cito aquelas que trataram da restauração e ampliação de 7
escolas públicas; restauração, ampliação e equipamento em 9 postos de saúde e a construção de outro; reforma e pintura em todas as secretarias municipais; pavimentação de 40 ruas da periferia e
recapeamento asfáltico em ruas e avenidas centrais; 3.000 metros concluidos em obras de tubulação e drenagem; recuperação e limpeza de 40 quic
lômetros de valas de águas pluviais; construção
de 3.000 metros de calçadas; construção de 4
pontes sobre igarapés em bairros periféricos;
construção de duas avenidas com 3 e 3,5 Km, respectivamente cada; obras de demolição e reconstrução de 2 mercados municipais; aquisição de terreno para a construção de 1.800 casas populares,
cuja topografia, locação dos lotes e memorial descritivo já estão consumados; ampliação da rede
pública de iluminação em vários bairros e substituição de quase 3.000 lâmpadas queimadas, que deixavam parte da população às escuras; renovação,
na totalidade, e restauração da iluminação na ponte Macuxi, sobre o rio Branco.
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Na saúde, as estatísticas comprovam que se
multiplicou por quatro o número de atendimentos na
rede pública municipal e na educação já houve a distribuição de 3.700 fardamentos escolares.
Afora essas informações, as quais julgo as
mais importantes, imensa é a lista de benefícios que
a comunidade boa-vistense vem recebendo.
Em breve, nossa capital terá uma das mals belas avenidas beira-rio. Esse é um compromisso do
atual Prefeito, atendendo à antiga aspiração do
povo, para o que já tem completos os levantamentos
cartográfico, batimétrico e geotécnico da área onde
será construída essa avenida.
Para melhor direcionar seus trabalhos, objetivando uma cidade ordenada e com sua preocupação voltada ao futuro, o Prefeito Ottomar Pinto trabalha observando fotografias aéreas de toda a cidade,
realização sua, elaboradas nas escalas de 1, 2 e 5
por 1000. Muito mais está se fazendo e mais ainda
são os planos de trabalho do Prefeito.
As comemorações das quais participei, vendo
a alegria do povo, realmente têm seus motivos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 3
de julho, próximo passado, mandei dar entrada, junto à Mesa Diretora, num projeto de resolução propondo a criação de uma Comissão Permanente,
para tratar exclusivamente da Amazônia Brasileira.
Lida a matéria na Ordem do Dia e já passando
das 16h, neste plenário, recebi de minha assessoria
a revista Manchete, que acabara de chegar ao meu
gabinete. Surpresa, li a matéria de 4 páginas, que
creio já é do conh~imEmto de todos os nobres colegas, intitulada: "Querem Internacionalizar A Nossa
Amazônia".
Mais uma vez, para nossa tristeza, o assunto,
que nunca de fato deixou de ser pauta nas "preocupações" do dito Primeiro Mundo, é destaque em
nossas vidas.
Confesso que foi doloroso, Sr. Presidente, o
sentimento de frustração, de impotência mesmo, que
tive ao ver as letras garrafais estampadas na revista.
A forma escrita, com o verbo não deixando dúvidas, dá-nos a idéia de coisa julgada, no aguardo,
apenas, de sanção.
Devo dizer - e o digo resoluta e consciente,
mesmo que a conjugação do verbo situasse a questão em tempo futuro, o que para muitos soaria mais
·ameno - que s6u daquelas que abomino, com todas
as minhas forças, a frase em sua totalidade. Até
mesmo se, ao invés de "querem" lá estivesse estampado "pretendem". O "pretender", a meu ver, já seria
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uma forma de intromissão em nossos assuntos interNeste d()cur@rat9, Q_Embaixad_or _Joaquim de
--Almeida Serra, cidadão com extenso e respeitável
nos.
currículo na Casa de Rio Branco - onde ocupou os
Mas foi lendo a matéria, bem elaborada e com
mais altos cargos da diplomacia e durante mais de
informes preciosos, levantados desde os idos de
20 anos viveu no exterior servindo à Pátria, inclusive
1817 até a mais recente declaração do Presidente
com passagens por países do Primeiro Mundo,
norte-americano Bill Clinton, e verificando que os
como França e Japão -, denunciou uma verdadeira
países desenvolvidos precisam •cuidar das florestas
malha de artimanhas e interesses escusas e exterdo mundo e do ar que todos respiram', que passanos por trás das demarcações de áreas indígenas
mos a perceber o enorme risco que de fato correem solo brasileiro. Nelas, na visão do Embaixador,
mos, nós, brasileiros, caso não delineemos, urgentecomete-se um crime de lesa-pátria.
mente, uma política de ocupação racional daquele
Outra grave denúncia inserida neste documenverdadeiro continente de riquezas que a nós pertento refere-se às palavras do saudoso jurista brasileiro
ce e somente a nós cabe a responsabilidade de cuiClóvis Ramalhete que, antes de sua morte, fizera
dar.
uma advertência ao Governo brasileiro sobre uma
É quase passada a hora de tomarmos rédeas
decisão da ONU, numa reunião havida em Bruxelas,
definitivas dessa questão. Estamos, dia após dia,
adiando uma tomada de posição e espero que o mode se fazer a 'independência" das reservas indígemento dessa decisão não seja antecedido pelo monas brasileiras a partir de 1996.
mento do -arrependimento; o tardio momento onde o
Em 20 de novembro de 1996, novamente desta
'vamos fazer' foi definitivamente ocupado pelo "detribuna, fiz um pronunciamento onde dirigi veemente
veríamos ter feito'_
;ipelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da ReNão é de hoje, Sr. Presidente e nobres cole~
pública, no sentido de que uma atenção maior fosse
gas, que a tecla da preocupação com nossa Amazôdada ao Programa Calha Norte.
nia é tocada em alto e bom som.
A_ região abrangida pelo programa localiza-se
Não são recentes as denúncias de que querem
ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas.
internacionalizar a Amazônia e tampouco são de
Corresponde a 14% do território nacional e abriga
agora as manifestações de intranqüilidade a respeito
1,2% da população nacional.
daquele riquíssimo pedaço de chão.
Imbuído de propósitos os mais dignos, por
Qual de nós, um dia, não ouviu transformadas
suas característica§., cr-ªÍQ $_e_r o_ passo inicial que
em palavras o sentimento manifestado pelos quatro
servirá de base e apoio para uma futura e indispencantos de nosso País, por brasileiros do mais humilsável implantação de um outro programa nos moldes
de ao mais letrado, de que a Amazônia se transfordo discutido Sivam.
mou em caso de soberania nacional?
A meu ver, o Calha Norte foi a materialização
da mais antiga aspiração de todos nós, brasileiros,
Sabedores disso e conscientes de que soberania nacional Só se faz pela efetiva ação agregadora
por vislumbrar a definitiva conquista daquele extraordo poder público; que soberania nacional só se condinário pedaço de chão sobre o qual olhares do
mundo inteiro se arregalam no desejo de cobiçar
segue através da integração económica e social de
um povo e na distribuição eqüitativa dos benefícios
suas incalculáveis riquezas.
do progresso, muito estamos a dever a nós mesmos
As diretrizes e prioridades do Programa Calha
no que diz respeito à nossa Amazónia.
Norte estão no aumento da presença brasileira na
Desta tribuna, por diversas vezes, argüí a neregião; na ampliação das relações como os países
cessidade de uma urgente e maior atenção àquela
vizinhos; na expansão da infra-estrutura viária; no
região. Mais recentemente, nos meses de maio e
fortalecimento da ação dos órgãos governamentais
de justiça, polícia federal, receita federal e previdênnovembro de 1996 e abril deste ano, apresentei ao
País e a V. Ex"s alguns fatos que considerei- e aincia social; na intensificação das campanhas demarcatórias de fronteira e na promoção de assistência e
da considero - da maior relevância e importância.
proteção às comunidades lá estabelecidas e aos poNo dia 08 de maio de 1996, perseguindo inforvos da floresta.
mações ventiladas, inclusive em apoio a um requerimento de informações assinado pelo ilustre colega
Afirmei e afirmo que o programa ainda sobreviSenador Epitacio Cafeteira, levei ao conhecimento
_ve _g_raças à d_etS!rrnioaç~o de poucos mas corajosos
da Comissão de Relações Exteriores um documento
patriotas. Pessoas que não desanimam em ver conintitulado Apelo ao Ministro do Exército.
solidados aqueles princípios que norteiam suas pró-

1!0

..

ANAIS DO SENADO FEDERAL

prias vidas. Aliás, marcos vivos a defender nosso
território e a demarcar fronteiras inóspitas.
Nas sessões dos dias 24 e 30 de abril deste
ano, novamente assumi esta tribuna. Analisando fatos recentes, mostrei caminhos plausíveis onde ainda acredito podemos encontrar o remédio que .dará
alívio a uma imensa ferida nacional, cuja dor não
mais aceita tratamento paliativo: a causa dos sem
terra.
No dia 24 de abril, enquanto na Esplanada dos
Ministérios acontecia o movimento que recebeu a
denominação de 'A marcha pela terra"- (cujo "grito
pela terra" vazou de nossas fronteiras para ser notícia no exterior) -, afirmei desta tribuna que o excedente dos sem terra verificado em tantas regiões de
nosso País, representa o vazio humano de que tanto
carece o Norte brasileiro.
Hoje, com muito mais ênfase, reafirmo essa
verdade. E com a mesma veemência de ontem, novamente, indago a todos os brasileiros, em particular
às autoridades constituídas de meu Brasil: por que
não incrementar recursos que promovam a ocupação racional da Amazônia brasileira? Por que, ao invés de desapropriações caríssimas, demoradas, que
sempre esbarram numa burocracia emperrada, e
onde suspeitas de mal uso e aplicação dos recursos
são quase sempre levantadas, não se aplicam esses
recursos em terras fartas, férteis e devolutas? Por
que não promover uma verdadeira revolução agrária
onde a terra está disponível e as condições são favoráveis? Por que não unir o útil ao agradável, dando solução a uma justa e explosiva causa, ao mesmo tempo que--se promove a ocupação de nossa
Amazônia? Por que, de uma vez por todas, não fazer valer antiga aspiração nacional que preconiza o
Brasil como futuro celeiro do mundo?
Mesmo que sejam diversas as causas e diferentes as dificuldades existentes em cada região
deste País continente, igualam os pleitos no ponto
em que o direito de possuir um pedaço de chão é
condição elementar e direito inalienável para quem a
terra é instrumento de trabalho.
Por que, então, não se promover um trabalho
sério, votado para os quase 400 mil trabalhadores
rurais que pleiteiam acesso aos mais de 3 milhões
de hectares de terras agrícolas necessárias ao seu
assentamento em nossa Amazônia?
O sentimento que vê o uso da terra como forma de desenvolver uma sociedade mais justa e modema já é uma realidade entre nós.
Não há como justificar os dados estatísticos
dos dias de hoje, que nos mostram que apenas 500

famílias brasileiras detêm 43% das terras agricultáveis brasileiras. -·· A par dos muitos programas existentes, os
quais aplaudo e sou ardorosa defensora - uns idealizados outrora e ainda em vigor e outros de iniciativa
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
dentre os quais destaco o Procera, o Projeto Lumiar,
o Programa do Banco lnteramericano de Desenvolvimento e o Programa Cédula da Terra, em vias de
ser implantado -:-• sou a favor dQ Presidente Fernando Henrique Cardoso manifesto total apoio às suas
palavras de que "é preciso reformar a reforma agrária" e que "o Brasil não é um país pobre. É, sim, um
país injusto".
Terras as temos fartas e férteis em todo o Norte. São várzeas e planícies riquíssimas por natureza
e aptas à produção com mínimas correções de solo.
São quilómetros e quilómetros de áreas a céu aberto
apenas esperando a semeadura para gerar fartura.
Aguarda-nos, tão somente, a realização de um.
trabalho orden_ado.~_pautado na coerência, trazendo
como resultado o desenvolvimento; que este ocorra
de modo harmónico e adequado às características
da região, voltado também às causas ecológicas.
Aliás, há muito já deveríamos estar fazendo
isso. Talvez desde 1817, quando o Capitão da Marinha dos Estados Unidos da América, um tal de Mathew, sugeriu a criação do "Estado Soberano da
Amazônia" e outros absurdos constatados na reportagem da Manchete.
Também não o fizemos quando, em 1862, o
Presidente Lincoln propôs criar um "Estado livre" na
Amazônia para os escravos libertados em seu país.
Deixamos de fazê-lo diante da ameaçadora
afirmação de outro americano, desta vez o Vice-Presidente AI Gore, quando, em 1989, afirmou literalmente que •ao contrário do que pensam os brasileiros, a Amazónia não é deles, mas de todos nós."
O tempo foi passando e cada dia mais contundentes e afoitas vieram as declarações a respeito da
nossa Amazônia.
Kissinger, Secretário de Estado norte-americano, em 1994, incitou os países industrializados a
pressionar para que os recursos naturais não renováveis do planeta fossem colocados à sua disposição.
Outros lídere-s mundiais ú!mbém se manifestaram. Margareth Thatcher, Primeira-Ministra inglesa, em 1983, sugeriu que os países endividados "pagassem seus débitos com parte de seus
territórios·.
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François Mitterrand, Presidente francês, em
1989, afirmou que nosso País deveria aceitar 'uma
soberania relativa' sobre a Amazônia.
Em 1992, o Presidente russo Gorbachev extrapolou na linguagem quando afirmou que o Brasil deveria "delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia a organismos internacionais competentes.'
John Major, Primeiro-Ministro inglês, também
em 1992, propalou limitar as soberanias dos países
amazônicos sobre a região, inclusive ensejando a
força militar se necessário fosse.
Muito mais, Srs. Senadores, foi acintosamente
dito, sem a mínima consideração à nossa soberania.
E não creio que todas essas manifestações possam
ser consideradas apenas frases de efeito, colocadas
ao vento, em momentos puramente críticos.
Existe, atrás de cada uma dessas frases, uma
orquestra~o. uma preparação, tal qual faz uma víbora ao se enrolar para o bote traiçoeiro.
Nos últimos anos, um crescendo nesse tipo de
. afirmação vem tomando corpo. Se antes ·as manifestações se restringiram a presidentes e ministros isoladamente, passaram a ser manifestações de grupo.
Em 1989, na reunião do chamado 'Grupo dos
Cem', na cidade do México." foi .amplamente divulgado que "somente a internacionalização pode salvar a
Amazônia.•
E quem não tomou conhecimento da célebre
frase que marcou a reunião do Parlamento italiano,
também em 1989; de que •a destruição da Amazônia seria a destruição do mundo'?
Literalmente foi proclamado, no Congresso de
Ecologistas Alemães, em 1990, que •a Amazônia
deve ser intocável, pois se constitui no banco de reservas florestais da humanidade".
Citando nominalmente o Brasil, a Venezuela, a
Colômbia, o Peru e o Equador, o Conselho Mundial
de Igrejas Cristãs, reunido em Genebra, em 1992,
não titubeou em afirmar que 'a Amazônia é uma património da humanidade. A posse dessa imensa
área pelos países que a detêm é meramente circunstancial".
Do mesmo Conselho saiu também a afirmativa
de que "é nosso dever garantir a preservação do território da Amazônia e de seus habitantes aborígenes
para o desfrute de grandes civilizações européias
cujas áreas naturais estejam reduzidas a um limite
crítico.·
Nos dias de hoje, nos automóveis ingleses e
nos restaurantes populares dos Estados Unidos, é
comum encontrar adesivos e toalhas descartáveis

com a seguinte frase: :'-_ute Q.e.l~.§jJ().restas._Queime
um brasileiro'.
Meus nobres Pares, há momentos, já o disse
aqui, em que a existência de fatos dispensam o uso
de palavras. Este é um caso.
Já há algum tempo aprendemos que esperar
· ·
não é saber.
Encerro minhas palavras pedindo um minuto
de reflexão dos nobres Senadores. A Amazônia é
valiosa e é patrimõnio brasileiro.
Obrigada, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, as desigualdades
socioeconômicas entre as regiões brasileiras, que
tanto impressionam todos os que se dedicam a estudar o País, fundam suas raízes na História, sendo o
resultado dos variados ciclos econômicos que o Brasil atravessou e das diversas formas de povoamento, de ocupação do território e de exploração dos recursos naturais que se foram apresentando ao longo
de nosso desenvolvimento. Nesse sentido, as desigualdades· são uma herança que recebemos dos
brasileiros que vieram antes de nós, e sua progressiva redução constitui uma tarefa de cada geração, de
modo a um dia podermos ter um país justo e igualitário, onde o cidadão não tenha menos oportunidade
de emprego e de acesso à educação e à saúde, devido simplesmente à região em que nasce ou em
que habita.
Temos, portanto, Sr"s e Srs. Senadores, um
compromisso que não é somente para com as gerações mais distantes por vir, mas também, em especial, para com as imediatamente próximas, as crianças que estão aí e que receberão o país de nossas
mãos, com a missão de também transmiti-lo ainda
melhor a seus descendentes. Esses meninos e meninas são credores de todo o esforço que possamos
fazer para minorar todas as injustiças que, infelizmente, ainda caracterizam nosso Brasil.
O que temos feito nesse sentido? Muito pouco,
a se julgar, por exemplo, por números como os da
evolução das tral)s1er~c::i~s J:Onstitucicnais para Estados MLu1iCipios, comparados aos da arrecadação
do ICMS em cada Estado. Essa comparação tem
cabimento, porque, de um lado, os fundos de participação constituem umaTmportante ferramenta de re-
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distribuição da renda nacional entre as Unidades Federadas, uma vez que, por intennédio deles, se repartem, por todos os Estados e Municípios, recursos
oriundos de tributos federais - IPI e Imposto de Renda, especificamente - recolhidos principalmente nas
regiões mais ricas.
Por outro lado, a comparação se justifica porque o crescimento da arrecadação estadual reflete
em que nível de progresso está a atividade econômica de cada Unidade da Federação. Sei que pode parecer fácil crescer a taxas maiores quando se parte
de valores pequenos. Mesmo assim, porém, mais
que constituir esse verdadeiro tennômetro do desenvolvimento de cada Estado, o ICMS é também um
indicador dos esforços de cada Governo estadual
em aprimorar sua capacidade arrecadatória e fiscalizadora, reduzindo a evasão e a elisão fiscais.
Nesse particular, os dados do Banco Central
são claros. A média nacional de crescimento da arrecadação do ICMS, de 1995 para 1996, foi de 18%
-valor um pouco superior ao do crescimento da arrecadação na Região Sudeste, que foi de 17,17%, e
bem maior que o crescimento da arrecadação na
Região Sul, que mal superou os 14%. Pois bem,
Srl!s e Srs. Senadores, no mesmíssimo ano, o valor
total do ICMS cresceu 20% no Centro-Oeste e quase 24% nas Regiões Norte e Nordeste.
O Sr. Edison Lobão- V. Ex" me pennite um
aparte?
_ .
O SR. JOAO .ROCHA- Concedo um aparte ao
nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão - Senador João Rocha,
V. E~ alude a um problema de fundamental importância na vida econômica deste país, que é o desnível regional. Na verdade, esse desnível, que
vem de muito longe, não se reduz em intensidade
exatamente porque o Governo nada faz nesse
sentido, não colabora. Ao contrário, como bem observa V. E~. o Poder Central sempre que pode
extrai recursos que pertencem notadamente às regiões brasileiras mais carentes. Aí está, por exemplo, o Fundo de Estabilização Fiscal, que é uma
evasão de recursos dos Estados nordestinos e dos
Estados nortistas - muito mais até do que os do
Sul. O Imposto de Renda dos funcionários públicos, que é uma quantia considerável, o Governo
subtraiu da divisão do bolo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, verifique V.
E~ que nenhuma contribuição do Governo Federal se observa no sentido de quebrar essa monotonia, que é o desnível regional. Cumprimentos a V.
E~ pelo tema que aqui aborda.
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O SR. JOÃO ROCHA- Cumprimento V. ~
também pela importância do seu aparte, exatamente
porque estamos aqui buscando mostrar, mais uma
vez, as desigualdades regionais de distribuição de
renda. Os recursos do Erário, distribuídos para todo
o país, sacrificam diretamente as Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Temos dados,
como citou V. Ex", que realmente são incontestáveis. Estamos criando o Brasil dos ricos e isolando o dos pobres.
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ainda assim, o Sudeste continua arrecadando cerca
de 60% do ICMS do país, o que, somados aos 16%
do Sul, resultam em três quartas partes de toda arrecadação nacional do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços; ou seja, as Regiões Sul e
Sudeste ficam com-76% da fonte de receita mais importante que temos hoje. Isso mostra que, apesar do
ritmo mais rápido de crescimento das outras regiões,
a desigualdade continua enonne. Em contrapartida,
são essas regiões mais necessitadas de recursos da
Federação - e justamente as que vêm demonstrando mais denodo em se desenvolver -, que têm
amargurado uma redução na participação no bolo
das transferências constitucionais.
Sr. Presidente, Sr. Senadores, vamos, pois, a
esses números, para que possamos bem aquilatar o
descalabro. e a injustiça hoje reinantes na distribuição das transferências constitucionais - temos
exemplos frios, mas os números são verdadeiros: o
Fundo de Participação dos Estados, em primeiro lugar, teve um crescimento de 18%, de 1995 a 1996.
Esse aumento se concentrou, porém, nas Regiões
Sul e Sudeste, com crescimento, respectivamente,
de 22 e 29%. Enquanto isso, a transferência para as
Regiões Norte e Nordeste não chegava a crescer
15%. Por sua vez, as transferências do Fundo de
Participação dos Estados para a Região CentroOeste, se descontannos as transferências para o
Distrito Federal, que crescem a um ritmo só comparável ao do Sudeste, ficavam relativamente estagnadas, empatando, no mesmo período, com a média
nacional de 18%.
A questão, sr.-Presidente, Srs. Senadores, embora menos grave, é quase a mesma no que diz respeito ao Fundo de Participação dos Municípios. O
crescimento do bolo nacional foi de cerca de
15,56%, de 1995 a 1996, concentrando no CentroOeste - que, pelo menos, neste caso, não saiu perdendo-, 17,29%; no Sul, foi de 16,52% e, no Sudeste, 16,75%. A variação da parcela transferida
para a Região Norte, no mesmo período, foi de
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14,67% e na Região Nordeste foi de 13,89%; ambas
abaixo da média nacional.
Quando comparamos os valores das transferências voluntárias - ou orçamentárias - da União
aos Estados com as respectivas populações, um outro quadro de desigualdades se revela. Desta vez,
não são as Regiões Sul e Sudeste que se beneficiam, pois a Unidade da Federação relativamente
mais favorecida é o Distrito Federal, que, apesar de
abrigar apenas 1,16% da população brasileira, recebeu, entre 1994 e 1996, 10,35% do montante das
dotações orçamentárias dirigidas aos Estados, individualmente, e às regiões.
O Distrito Federal, nesse período de transferência não-obrigatória, recebeu mais de R$6 bilhões.
Toda a Região Norte, no mesmo período, não chegou a receber R$5 bilhões. O Distrito Federal, essa
unidade do País, recebeu 50% de todas as transferências nãó-bbrigatórias e orçamentárias que foram
feitas para a Região Nordeste de nosso País.
Ao considerar especificamente o .Estado de
Goiás em ·relação · ·. Distrito Federal, verificamos
que, no mesmo período, enquanto o Distrito Federal
recebeu R$6 bilhões, o Estado de Goiás recebeu
R$1 bilhão. Essa desigualdade é gritante. Os recursos foram para o Distrito Federal, não foram para o
bolo da Administração Federal de Brasília, foram
para a Unidade Distrito Federal, administrada pelo
Governo do GDF.
Outro beneficiado, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, é o Esfado do Rio de Janeiro, que, comportando 8,49% da população brasileira, recebeu, no
mesmo período, 11,83% das transferências constitucionais, das transferências voluntárias.
Vou citar exemplos, inclusive, dos Estados dos
Senadores que aqui nos honram, neste momento,
com suas presenças. Enquanto 11 ,83% foram para o
Rio de Janeiro, para o Tocantins foram 0,43%; para o.
Mato Grosso, 1,59%; para o Mato Grosso do Sul,
1,03"/o; para o Goiás, 1,93"/o; para o Maranhão, Estado
do nobre Senador Edison Lobão, 2, 16%, ou seja, exatamente 20% do que foi transferido para o Estado do
Rio de Janeiro, um dos Estados mais ricos do nosso
País. E para o Estado do Amazonas, do nobre Senador Jefferson Péres, foram destinados 1,31 %.
Estou trazendo números claros, dados irrefutáveis obtidos mediante estudos da Comissão de Fiscalização e Controle. Fazendo essa exposição de
números, chega-se à conclusão de que, nesse período levantado, de 1994 a 1996, houve um descalabro muito grande na distribuição de recursos do Erário. E quem foi sacrificado? Como exemplo, vou citar

o Estado mais populoso do Nordeste, a Bahia, que
possui população de 12 milhões e 531 mil habitantes. Esse Estado ficou com a participação de 4,26%
enquanto o Rio de Janeiro, 11,83%. A população do
Rio de Janeiro é de 13 milhões de habitantes, número próximo ao da população da Bahia.
Com isso, vemos o que há de descalabro na
distribuição das transferências constitucionais, e não
se trata das transferências obrigatórias, mas das voluntárias.
Em tennos de população por habitante, vejamos o caso das transferências isoladas. Nesse período, de 1994 a 1996, o Estado do Maranhão, por
habitante, recebeu R$252,00, a Bahia recebeu
R$207,00, o Rio de Janeiro recebeu R$542,00, o
Estado de São Paulo recebeu R$224,00, o Estado
de Minas Gerais recebeu R$341,00, o Estado do Paraná, R$309,00, o Estado do Rio Grande do Sul recebeu R$468,00. E o nosso Estado recebeu 40 ou
50% do que foi transferido para a região Sul e Sudeste do nosso País.
A nossa preocupação não é brigar com outras
Regiões, não temos interesses separatistas, mas
trata-se de números reais da desigualçlade. Existem,
também, as isenções fiscais. Por exemplo: numa
projeção de receitapara 1997- a chamada receita
administrada pela Receita Federal - de US$1 05 bilhões, teremos renúncia fiscal de US$15 bilhões. Todos falam que o Norte e o Nordeste são pesos mortos. Desses U$15 bilhões, 70% estão concentrados
na região Sul e Sudeste e 30% para as demais regiões do nosso País.
O Sr. Ramez Tebet- Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOÃO ROCHA • Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex'!, nobre Senador.
O Sr. Ramez Tebet - Nobre Senador, em quase todas as vezes que tive a oportunidade de ocupar
a tribuna -o que V. Ex" faz com brilho e competência na manhã de hoje - tive a preocupação de antes
conversar com V. Ex'!, um Senador altamente preocupado com a questão que aflige as regiões mais
necessitadas do País: Região Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Portanto, para mim, não causa surpresa que V. Ex'! ocupe hoje essa tribuna, representando, é verdade, o Estado do Tocantins, mas fazendo uma exposição panorâmica e mostrando que
essa desigualdade regional não diz respeito só ao
seu Estado, mas a outros também. V. Ex" apresenta
dados demonstrati·,ós do que se passa realmente na
Federação brasileira, dados que não deixam dúvidas
em relação ao quanto se privilegia os Estados do Sul
e Sudeste e ao quanto se sacrifica os Estados do
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Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. V. Ex" ocupa
a tribuna e expõe os problemas do meu Mato Grosso do Sul, que, nessa parte, V. Ex" conhece mais do
que eu mesmo. V. Ex" é realmente um estudioso do
assunto, razão pela qual o seu discurso tem tanta
importância. Os dados que V. Ex- apresenta devem
repercutir não só entre nós, Senadores do Norte·, do
Nordeste e do Centro-Oeste, num chamamento à
nossa união para que formemos um bloco na defesa
dos nossos interesses, como também entre as autoridades governamentais, a quem apelo para que voltem os olhos imediâtamente para essa questão que
cada vez mais aprofunda o desequilíbrio da Federação brasileira. Quero cumprimentar V. Ex&.
O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço a V. Ex- o
aparte, que integro ao meu pronunciamento. Reitero
a V. Ex" que, como segundo Presidente da Comissão de Rscalização e Controle desta Casa, tendo a
honra de substituir o nobre Senador Edison Lobão,
uma das primeiras preocupações foi levantar o máximo de informações, estudos criteriosos com ótima
assessoria· técnica, exatamente para mostrarmos
através de dados concretos a realidade do nosso
País, sem fantasia, não perdendo palavras.
A Comissão, apesar de não estar reunindo-se
com mais frequência, porque é uma comissão nova,
tem a preocupação de continuar o trabalho do Senador
Lobão, que é de estruturá-la, dando condições a todos
os Srs. Senadores de terem o acompanhamento permanente da distribuição dos recursos do Erário e mais
profundo da aplicação desses recursos.
O primeiro passo foi termos um parâmetro, baseado em vários dados levantados a partir do ano de
1994. E V. Ex" vê que as desigualdades são gritantes. Penso que, para trás, deve ser bem pior. Mas,
pelo menos, ágora temos dados concretos, precisos,
que serão distribuídos a V. Ex"s, exatamente para
que possamos mostrar, através dos números, que
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste continuam sacrificadas. Inclusive há alegações todos os
dias pela imprensa de que essas Regiões têm Bancada excessiva que administra a macropolítica do
País. Isso está totalmente errado. Não administramos nem a política, nem a economia. Somos levados de roldão.
A Sr' Marluce Pinto - Nobre Senador, V. Ex"
concede-me um aparte?
O SR. JOÃO ROCHA - Com muito prazer, nobre Senadora Marluce Pinto.
A Sr' Marluce Pinto- Senador, V. E)(-1, ao falar
sobre a região Norte, citando o Estado do Amazonas, fiquei a observar que se V. Exl citasse a menor-

taxa do Amazonas, que seria a de Roraima, ainda
causaria maior espécie. Por isso solicito que V. Exl
faça muitos outros pronunciamentos como este, contestando essa desigualdade e esse desequilíbrio regional que existe em nosso País, bem como repasse
esses dados a()uti'Q_s_~naQ()res inler~~ad.os, pro- movendOo diálogo a respeito do assunto. Todos os
repasses de verbas f'ªi!_os a()s Estados levam em
consideração-a população, mas não se desenvolve
uma região baseando-se no seu número de habitantes e, sim, na sua extensão. O Estado de Roraima e
tantos outros da Região Norte são geograficamente
grandes e ricos, mas não se desenvolvem por faita
de financiamento. Não temos como fazer investimentos, porque a5 verbas são mínimas. Os Estados
com grande população têm sérios problemas, que
não incluem seu desenvolvimento, muit() pelo contrário. Justamente por serem-de5envolvidos, Estados
como São Paulo e Rio de Janeiro ..enfrentam assaltos e sua população não pode sair às ruas. Enquanto isso, Regiões como as nossas continuam sem investimento, sem estrutura que possa criar no brasileiro a expectativa e a vontade de habitá-las, embora
sejam tão salubres e ricas em recursos naturais. Assim, permanece o nosso Brasil dividido em três nações, três "Brasis": o Brasil do Sul, o Brasil de parte
do Nordeste e o menos desenvolvido, que é o da região Norte. Muito obrigada pela concessão.
O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço o aparte de
V. Ex4, que ratifica meu pronunciamento. Há um total
esquecimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso País.
V. Ex" citou, com razão, a participação de Roraima nesse "bolo" de transferência voluntária. Ela
chega a 0,79%, quando deveria ser bem maior, pois
trata-se de um Estado que tem tudo por fazer, assim
como acontece com Roraima, Rondônia, Amapá,
Amazonas e Acre.
Outra aberração é o volume de recursos do Orçamento de 1994 a 1996 que foi destinado aos Estados ricos: a Região Sudeste recebeu R$26 bilhões e
670 milhões; a Região Norte, R$5 bilhões, e a Região Nordeste, R$15 bilhões. Somando-se os valores das duas úitimas Regiões, o resultado são R$20
bilhões. Assim, duas Regiões pobres ficaram com
80% dos recursos e o restante foi transferido para a
Região mais rica do País, que envolve quatro Estados. Se considerarmos a Região Sul, que envolve o
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a
transferência foi de R$9 bilhões, exatamente duas
vezes mais do que foi transferido para a Re_giãc:> f\l_orte; m&s carente de infra:estrirtum de-tudo o mais.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador João Rocha, o tempo de V. Ex!' está esgotado
em mais de 5 minutos.
O SR. JOÃO ROCHA- Peço a V. Ex!' mais algum tempo para concluir meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 11..1esa
permite-lhe prosseguir, naturalmente, mas apenas
lhe apela para que acelere a conclusão do seu discurso.
O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço a V. EJc!l,
pois o assunto é muito importante. Ainda voltando ao
termo de comparação de números, cito o caso do
Estado da Bahia, o mais populoso da região Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do nosso País. É também
o mais desfavorecido segundo esse critério de dados e números levantados, porque com 8% da população nacional só recebeu, no mesmo período,
4,26% do montante de todas as transferências constitucionais-voluntárias.
Na região Nordeste encontram-se dois outros
Estados muito prejudicados, sempre segundo o
mesmo critério, que são o Ceará, com 4;34% da população nacional, e o Maranhão, com 3,33%, os
quais receberam, nesses três anos, respectivamente
2,89% e 2,16% das transferências constitucionais.
Na região Norte, a exceção dos Estados menos populosos, como Amapá e Roraima, as frações
de transferências também apresentam-se, em geral,
inferiores às frações populacionais. Os mais prejudicados são os Estados do Pará - com 3,52% da população e 2,22% das transferências- e o Tocantins,
que abriga 0,67% da população e recebeu somente
0,43% das transferências, números bastante significativos, se tomados relativamente, em termos de valores.
Essa desigualdade de tratamento entre os Estados continua hoje, em 1997, como denunciam os
dados levantados pelo PrÓdasen a pedido da Comissão ce Fiscalização e Controle desta Casa, relativos
aos percentuais de liberação, até o dia 19 do mês
próximo passado, das dotações orçamentárias para
este ano. Os seis Estados que receberam, até aquela data, uma fração maior das suas dotações para
este ano foram, na ordem, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio
de Janeiro - todos, à exceção do Distrito Federal,
Estados das Regiões Sul e Sudeste. Para cada
um desses Estados foram liberados entre 30% e
40% das dotações orçamentárias empenhadas e
liqüidadas.
No outro extremo da lista figuram somente os
Estados da Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do nosso País, como Rio Grande do Norte, Roraima,
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Mato Grosso, Acre, Amazonas e Tocantins, todos
tendo recebido, decorrida quase a metade do ano,
menos de 20% dos recursos orçados para 1997.
Meu Estado, o Tocantins, repete, no que diz respeito
à prioridade que recebe do Governo Federal, o desempenho que tem na ordem alfabética: é o último,
tendo recebido, nestes quase seis anos, apenas
10,48% da dotação orçamentária para 1997, ou seja,
20% daquele percentual que foi liberado para as Regiões Sul e Sudeste - um Estado que precisa construir sua estrutura, que precisa de tudo.
Outro aspecto da política financeira do Governo Federal, em que fica patente, ainda mais, a desigualdade de tratamento dado aos Estados, favorecendo precisamente os mais ricos, é o caso da federalização das dívidas estaduais e municipais. Para
constatarmos essa distorção, basta examinarmos as
-vendas a termo de Letra do Banco Central - LBC,
operações que consistem, de fato, na troca por parte
do Governo Federal de títulos estaduais e municipais por títulos federais, títulos do Tesouro, títulos
assumidos pelo Erário.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, dos R$33 bilhões já negociados até o mês de janeiro de 1997,
segundo informações de que disponho, R$14 bilhões, correspondendo a 42%, referiam-se à compra
pelo Governo da União de títulos do Governo do Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é dessa
maneira que a União - ou seja, todos os brasileiros
- assumiu o "mico" das dívidas do Estado mais
afluente da Federação, precisamente aquele cujos cidadãos mais preconceituosos costumam figurar como
"uma locomotiva que puxa 26 vagões de lastro•. Locomotiva - eu diria, que estaria •quebrada" financeiramente, não fora o socorro desses 26 vagões.
Outros R$18,6 bilhões - ou 56% do total - foram· aplicados em operações do tipo pelo Banco
Central com títulos somente dos Estados do Rio
-Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na
ordem de importância dos montantes "micados•. Em
uma palavra, Sr"s e Srs. Senadores, a vergonha é
esta: nada menos de 98% das dívidas estaduais e
municipais federalizadas via LBCs estão concentradas nessas duas regiões, ou seja, atenderam ao pedido de socorro dos quatro Estados mais ricos da
Federação.
Outra fração de dívida federalizada é a posição
de custódia, pelos bancos federais, de títulos estaduais e municipais. Esses títulos chegam quase a
atingir R$1,5oifnao, dos quais 76% - ou R$1.12 bilhão - correspondem à dívida somente do Município
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de São Paulo, enquanto outros 12% constituem dívida do Município do Rio de Janeiro, e 11% da dívida
do Estado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo
soar a campainha.)- Senador João Rocha, V. EJCl! já
ultrapassou seu tempo em 12 minutos.
.
O SR. JOÃO ROCHA - Estou concluindo, Sr.
Presidente.
Estou consciente, Srªs e Srs. Senadores, do
fato de que essa federalização das dívidas de Estados e Municípios, articulada a partir de 1994, era um
requisito para a credibilidade externa do Plano Real.
Conhecedores da situação pré-falimentar de nossos
Estados mais ricos do País, os investidores internacionais nãõ arriscariam seu dinheiro no Brasil - ou
seja, não avalizariam a âncora cambial - se o Banco
Central não se comprometesse a literalmente "sentar-se em cima• das bombas-relógio financeiras que
eram as dividas de Estados e Municípios mais ricos
do País.
Uma olhada de relance em um histograma elaborado pero Banco Centrai, que representa os saldos das dívidas mob!liárias por títulos dos diversos
Estados e Municípios é suficiente para fazer saltar
aos olhos de qualquer principiante em matemática o
fato de que os maiores montantes, de longe, são, na
ordem, os seguintes: em primeiro lugar, com dívida
de R$19 bilhões, o Estado de São Paulo; em um segundo nível, os Estados de Minas Gerais, com R$9
bilhões; o do Rio Grande do Sul, com R$6 bilhões
seguidos do Município de São Paulo, com R$5,1 bi:
lhões; em um terceiro patamar, o Estado de Santa
Catarina, com R$1,5 bilhão e o Município do Rio de
Janeiro, com R$1,4 bilhão.
As dívidas de todos as outras Unidades Federadas se apequenam, no gráfico, diante dessas sete
grandes devedoras. As outras Unidades Federadas
têm dívidas em valor inferior a R$800 milhões, cada,
sendo a maior parte abaixo de R$450 milhões. Fica
assim evidenciado o fato de que Estados e Municípios do Sul e do Sudeste são os que mais se endividaram e os que mais receberam o favor da União de
federalizar suas dívidas.
O perfil dessas dívidas é estarrecedor, Srªs e
Srs. Senadores, pelo que demonstra a concentração, nos Estados mais desenvolvidos, dos tipos
mais graves de dívida. A dívida interna por títulos estaduais, por exemplo, concentra-se em 74% no Sudeste e 19% na Região Sul, deixando apenas 7%
para as outras regiões somadas: Norte, Nordeste e
C-entro-Oeste-do nosso País. Por sua vez, 45% da
dívida contratada por Estados resultam do endivida-
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mente dos Estados da Região Sudeste; da dívida
flutuante, constituída principalmente por Antecipações de Receitas Orçamentárias, dívida líquida de curtíssimo prazo, 52% concentram-se na Região Sul,
especialmente no Estado do Rio Grande; finalmente,
da dívida externa, 58% são pertinentes à Região Sudeste.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há
aquela velha frase de que "quem não deve não tem•.
Eis uma forma irânica - nem por isso menos verdadeira - de se enunciar um antigo brocardo. De fato,
constatamos que os Estados mais ricos são os mais
pendurados em dívidas. Os dados que_ citei - extraídos todos, sem exceção, dos boletins do Banco
Central - apontam para o favorecimento, pelo Governo Federal, desses Estados mais ricos e mais endividados, em detrimento das regiões mais atrasadas e mais necessitadas de ajuda, que, apesar de
suas dificuldades, vêm fazendo uma gestão mais
responsável do dinheiro público, arrecadando mais e
se endividando menos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de concluir este pronunciamento repetindo uma verdade óbvia, mas freqüentemente esquecida: "quando às desigualdades históricas entre os Estados brasileiros adicionamos um tratamento desequilibrado,
que favorece os mais ricos, estamos correndo na
contramão de nossa história, que aponta para a integração e uniformização das culturas e economias
--distintas que caracterizaram nossa colonização. Corremos, também, na contramão da justiça social e política..
E urgente, pcrtanto, voltarmos a pensar em
nosso projeto de construir um País justo e democrático, deixando de fomentar, por via das próprias políticas públicas, os desníveis de renda e bem-estar
entre as regiões e entre os cidadãos brasileiros.
Desníveis que só servem para atiçar as animosidades insensatas que, por vezes, irrompem nos noticiários sob a forma de manifestações separatistas,
que não são do nosso interesse.
Que o Brasil reconheça a desigualdade entre
as regiões.
Sr. Presidente, peço que consta da Ata, como
parte integrante deste discurso, os Anexos de nºs 1,
2, 3, 4, 5 e 6 a que faço referência em meu pronunciamento.
Agradeço a V. EJCl! pela tolerância em me con_ceder mais algum; minutos.
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ANEXO I
TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO PARA AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Diferença
percentual de

Anos

fraçOes:
transferências~

Fraçao
I

Estados I

1.221.290
247.724
1.049.742

0,31
1,52
0,24
3,52
0,78
0,16
0,67

11.289.118

7,20

0,26

492,23

2837.843
12531.895
6.803.567
5.218.442
3.305.562
7.404.559
2.676.098
2.556.939
1.617.368

1,68
7,99
4,34
3,33
2,11
4,72
1,71
1,83
1,03

-{),22
-{),47
-{),33
-{),35
0,07
-{),19

304,67

0,04
-{),21

207,53
259.67
252.83
417,27
314,88
292,64
406,46
306.38

44.762273

28,64

.0,13

339,69

1.817.001
4.501.538
1.922.258
2.227.983

. 1:16
2,87
1,23
1,42

7,93
-{),33
-{),12
0,12

3.479,98
261,79
343.08

10.A68.780

6,68

1,35

913,62

2.788.126
16.660.691
13.316.455
34.055.715

1,78
10,83
8,49
21,72

~6

-{),12
0,39
-{),42

288.24
341,30
542,79
224,04

66.818.987

42,61

.0,17

324,31

PR
RS

8.985.981
9.623.003

5,7f
6,14

-{).21

309.30
456,74

se

4.865.090

3,10

0,20
-{),18

23.474.074

14,97

.0,01

387,23

158.803.232

100,00

0,00

4.496,73

AC

AM
AP
PA
RO
RR
TO
Norte
Tot. Nane
AL
BA
CE

MA
PB
·PE
PI
RN
SE
Ncrdeste
Tot. Nordeste
DF
GO
MS

MT

5.522.783

-{),14

333,58

3,58
-{),37
1,02
4,03
-{),36

1.784,67
245,95
787,05
1.959.26
247,36

-{),25

434,84

Centro-Oeste

ES
MG
RJ
SP
Sudeste
Tot. Sudeste

318,83

Sul
Tot.Sul

Exterior

Brasil
TOTAL

-'ª
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ANEXOII
TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS ORÇAf,1~NTÁRI~S DA UNIÃO PARA AS UNIDAD~S DA FEDERAÇÃO

1994

Esla!.los 1 Regu~es

AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
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Tol. Norle
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BA
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MA
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PE
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RN
SE
Nordeste
To!. Nordeste
DF
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MT
Centro Oeste
Tot. Centro-Oeste
ES
MG
RJ

sr
Sudeste
Tot. Sudes1o

~

Tot. Sul

E"'rior

Brastl
TOTAL
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Translerêncras

1995

1991i

'lbÓJ<colo

130.663.669
3231545UO
256302650
553001002
375724784
175987551
72167.6t6
124779957
2.005.782.021
320 343 467
997 648 398
657,375 968,
479 015 437 ;
1
563:682813.
8961779.663'
289:636173
4t5:793204
1861467253
5741507.706

6.383~260.084.

0,13
0,10
0,23

O.Hi
0,07
0,03·
tl,OS
0,1!)
0,13
0,42
0,27
0.2(1
0,23
0,37
0.12
0.17
0,06
0,24
2,24
1.09
0,19
0,10
o,16

2.607 259445
453945342
1
24111695476
3851497895.
43i336050
'b,o;i
3.736i73-4.208!1,68
320'469860'
0,13
21531495768
0,00
2 911 1689 8411
1,2j
2.Gv"'!SB50J8:
1,21
57i629075 . 0,02
8.34Ú69.697 . . · MT

1,40
1,09
2,40
1,63
0.76
0,3t
0,54
8,70

l,39
. "4,33
2,85
2,09
'2,45
. 3,89
i.ZB
1,80
0,62
2.49
23,35_
11,31_
1,97
1·.01
1.67
0,19
1&,21
1,39
9,34
12,63
12,sa
.;0,25
.. .'; :lj!,2D.

·~g~E~I :Sêêf:·E,i~~
~li.... 1~.Q4
-"·
à9;r1) ~

1.923.236.176 . , ' ·.·.1.
5.308.673.6Sh. ·a,o2
157735989.092
176.828.296.185 100,00

1011,00

1sw

1997(alé 141061

Transferênctas

Transferências

90086729
184410506
0,10
129997134
0,07
1.02
3136630411
0,16
2,45
189351159
0,11
1,48
90807540
0,05
0,71
81280440
Q,05
0,64
64490051
o,Qõ
0,00
1.164.166.607
0,66 .. · Mt
156 527 433
0,09 . ·; Í,22
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Ó,34. '4,7i
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0,21 . , 2:il1'
296 400 679
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2,32
280565249
1),16
. ~.19
5676t9953
ó,32
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o,Íl9
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222077.295
0,13
1,74
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0,06
0,63
323 275 380
0,18.
2,53
3.087.798.093
1,78
24,15
1376993612
0,76
10,77
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0,14
1.66
t202t8.730
0,07
\Í,94
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-o,.12. , 1,12
3J160886·: "0.02·
Q.ZE;.
1.98~.067.849. . 1:;13
1,5,S&
182656.135 · · 0,10, '1,43
1271.363576
0,72
9,95
1 559690 728
Q,$9
12,20
t 54t 841"'67
o,aa
12,00
64617.B~9:· 0,04
.0,51-.
4.620.363.485 •·· 2_e:i . C ·:IJ!,14.

1996

3.&8~

..732.493 ·_.••. ·. 1. .•..4. 1 ' 15,$3
9.071-.96t605c•.'· 3,7ll
208094280076
~;63
240.218 .810.074 ::·100,00 . 1011,00
1

1997

%
1411147260
0.09
289713947
0,10
267157403
0,10
491674622
0,17
396136074
0.14
216479563
Q.OO.
t06212609
.0,04•
449341983. 0,1~
2.386.865.661 · : Q,~ ·
326.794.162
: iJ,jj
999 306.619
O,:í5_. ,;
736897.662'
0,26 ·
542 901 692 , : ti.i9
535050.463
:g,19 '"
867.131.737
. 0,30 ,,
334.061.277
o,i2
401430107
Q,14 .
200701.162
ó.07.
1 782170641
.. O.tl:!i.
6.726.<145.742
2;1~ '·'
2338878291 · . 0•,81...
4116423.616
0,17.
292565113
·D.lOc;
363702035
351l111.702<
3.839.680.767
2997411544 ·'
2261.360830
2 75M06 182
3 t87 256144
200701.162.
8.70Ú70.882'' .

Transferêncras

3.GB5.821.0B3 :...
8.933.668.639·.

1.670.601.505;•·. '_·. 1,1___ Ó_·. ·. ··...•. 1S,.H
3093496004;·''• 2;1
.;,_
126449340664.· •.~~.3Í ' ;:,
140.010.820.120 >·ID!t,OD .10~,Dlt

w

- .·

,
288.900.077.670.

·.

44753941
106632821
66049617
227646634
136403307
69310653
2673t.813
121.967174
801.696.160
137715.663
425.664 312
341 610 2411
212237.0411

21~673354

0,08
0.05
0,16
0.10
0,05
0,02
0,09
0,67
0,10
.Ó,30 ·
0;24
0,,15
0,15
0,31
o;09
Oi12
Q,OS
0;35
1)88
1.m
0,14
.'oio9

43ti326.515
128364362
161.489270
73.493612
464146105
2.609.720.687
2251.016.560 ·
194250.629
122.900363
124136.370
309.267.· OjOO
2.692.616.209,
1~2
127.683480
963396.166
Oi69
f 441.1)65.427
. 1:03
105.970 775.
o,oa
56.334.023 •.. o:04
2.6SU49.B81 .·. Ú2 .

oioo

:o,oo

;;;.~~

1.02
0.63
2.18
1,32
0,66
0,26
1,17
7,68
1,31,
4,07
3,26
2,0)

2.~

4,12
t.Zl
. 1,54
0,70
4,63
24,92
21.50
1,86
1,11
t,19
0,00
as,72
1,22
9,20
13,77
t,ot
0,54

~

,
; ~
' Ul
'
I Ul

8
':l1
j!:;

Q
t:j
t:1

~

F

·2~,ToÍ
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Ô
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ANEXO III
DivrCa 10:~ma; externa dos Governos Estaduars (Final de 1996)

mtema
Perlod

ReQRlêS-

Norte
Nordeste
Centro-Oest .
Sudeste
Sul
Brasil

trtulos

0,00
2.096,00

interna
fração
0.00

contrai

2.696,00
11.841,00

34.137.00
8 530,00

4,58
2,55
74,31
18,57

8.214,00
22.366,00
4.194,00

45.936,00

100,00

49.311,00

1 173,00

interna

fração

flutuante

5.47

8,51
100,00

Div1da mterna e externa das capitais F.staduais {final de 1996)
interna
interna
titulas
fração
contrat.
Period
fração

RegrõeS

fração

S3:oo

2.742,00

2,86

'17,29

14.030,00

14,65

16,73
5,5&
51,8e

· 9:4t7.ob
56,533,00
13.003.00

59.02
13,58

533,00

100,00

95.735,00

100,00

interna
flutuante

8.55

rraça o

externa

112.00

3,62

--825.00

26,70
3,95
41,17
24,56

9.89'-- 122.õâ'

total intema

rração

total geral

fração

1.272,00
759,00
3.090,00

externa

2.854,00
14.-855,009 599,00
57.805.00
13.762.00
93.375,00

100,00

lotai geral

fração

fração
2,89
15.02,
9.71
58,46
13.92
100,00

fração

·

Norte
Nordeste
Centro-Oest
Sudeste
Sul

Brasil

total interna

90.00
30,00
279.00

46,00

24,01
16,68
45,38

fra~o

0.00
0.00
0.00
6.470,00
0.00
6.470,00

0.00
0.00
0.00
100.00
0,00

100,00

108.00
985,00
155.00
2 322.00
109.00
3.679,00

2.94

0,00

28.77
4.21
63,11
2,96
100,00

15,00

0,00
29,41

17,00
16,00

31.37

3,00
51,00

5,88
100,00

108.00
1.000,00

33,3~--

--'

1i2.õo
8.808.00
112,00
10.200,00

1,06

0.00

9.80

0,00
0,00

1.69--

86.35

t:oo

1,10

<487.00

100,00

"s.c,oo

108,00
1.000.00

0,00
0.00
0,00
1,42
98,58
100,00

fi2.00

1,61

8.815,00

82:43

599,00

5,60

10.694,00

100,00

ANEXO IV
Arrecadação do ltMS
Período
Regiões
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

1995

fração

1.973,96- :.. , ; Ail8
5.969,94
· 1ies
3.031,77
:.~;42
28.569.88 ... >eo;'sz
7.658,07': .. 16i22
47.203,62 . 1()();º0

1996

fração

variação
real

2.446.20 <,: Ai39 ... _, .

variação
%

,;,~;92:.:•

.,.

7.387,99 :, ·-·.· - ·.•·._'•1,·_-·.___
-,·_36 .2
"65 <: ;.:23;75 .,
3.645,40 ~ • • '
"'
20,24:

33.474.13 _.-._• ·_.:, '._ :·.··.·_e_.• _ o..-.·~_ . t_.-o_ _ .-••-,·,·, ,.
8.743,36 , ; 15
55_697,os
~o.o1º·º·:

70

..

;:~ 1 Ç3

·~:~8

J\90

'-'f7i.17 . .; ..·,,_;:0_:_.;7. -~
" 2,..
·~r.s9
Mº

!;1~MT'

.

Transferências constitucionais para os estados
Período
Regiões
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

1995

fração

2.020,09
4.185,34
571,84 ..•
1.286.22 .-.. -...

_1996

variação
fr~~º __ reªL

variação

21i7:3 ... ;J4,73

,.2;61

2.317,74

%

~; ~j~~ '. ,:.~::~!·
·,-.·'-.·• '_.·-• _.~·,•._2·o~. -•.·_';-.· ~ -1_. -a;·
?M! ·.-•'_ .•- · .'_

1.654,99 ; /

4.!!g:

:

•1~;~1·

~_

t·_·_·-.•

1.204,83·,!1~;29 \21;54
10.667,81
~oo.,oo ..•..... ]7,81 ........·•. .• 1:1;90

991,28
9.054,77

Transferências constitucionais para os municípios
Período
Regiões
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

1995
690,38
2.853,23
605,29
2.523.97
1.418,90
8.091,77

fra~ão

•·.8,53
35,26
7,48
31.;19
.17;54
10.0,00

1996
791,63
3.249,54
709,93
2.946.80
1.653,26
9.351,16

fracão

8;47

. 34;75.
•. ];59·.
31,51
17,68

too;oo

variação
real

1,01

9.35

variação
%

.,JJ}78
.-1;45
1;49
1<03
• 0;82
0,00
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ANEXO V
Dívida mobiliária estadual e municipal

Per iodo

----ReQiae
Nõrte---

Noroeste
Centro-Oeste
Sudeste

Sul
Brasil

jan-96

fração

Jan-95

0,00
576,00
611.00
20445,00
4.105,00

variação variação
·real
%

0,00'>· q,oo
1.200,00 ....•
?.~
928,00.
2.29
32.166,00 ,; 79,35
15.40
6.241,00
40.535,00
100,00

0,00
2,24

2,37
79,44

15,95
100,00

25.737,00

!ração

o.(J(l•;. .,,o:•··q,qo

108,33 "'4:32,28

..-~1.ea ·'"'~';3,57
57,33 ·.: ·;·;.o,11
52,03
·.·3,47

57,so,

··~.oo

-~-variação

(ração

jan-97

o,oo

variaçao variação variação
%
real
%

real
96-97

96-97

o,oo ·' · o,oa ··~ · ·a,oo
>"Jj,9iL ·. 74/J7 34.S5

2.096,00 ·
1.173,00' .. ~.23
40.823,00
77,58.
8.530,00
16,21
52.622,00
100,00

28.40

'-2:63

26,91

. ~2,24

36,68
29,82

5,28
0,00

95-97

95-97

o,oo · · o,oo

263;89

34;55

91.98.
99,67
107,80
104.46

·2,63
-2,24
5,28
0,00

ANEXO VI
SKRAJJO FllDD.AL

CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS
B•~9o_d•

APOio

~4oaloo

un:
-·-

....... ... .....
co
co
co
co
co
NE
NE
NE
NE
NE
NS

co

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

1111

E/ll R$ 1.00
tll::te%&L (&I

........ •••

Cllba &D%Ca . , ..

A.....UAI>O
CCJ•C~t+C8)

--.ao

•·.
CDI

L%Qm:D&DO

<••

396.339.883
5.551.713.'773

ts.uo.ooo

411.t79 .113

-6.890.296

5.5t&.l2].,'77

00

688.768.05C

-2.657.317

....

HS

t05.991.655
569.336.829

o
o

615.110.737
CD5.!9t.655

AL

D

MA

&59.010.&07
1,326.993.U6
1.109.HI&.l10
729, f.Ot. 35&

N.

1.910.66C.UO

o

PI

729.36!1.010
1.312.207.271
C28.866.803
675. 81&. 772
296.220.179
219.179.325
4U.68C.208
f.28.B2fi.36t
527.775.696
111D.09J.12!1
(90.268.085
J1'3.1B7.58J
209.4.4.6.005
SOB.U5.8()7
2.7U . .C.67.090
&.239.820.747
187.362 • .UJ
C.132.18~ • .t05

D

501J.U5.B07

o

:z. 762. &67. 090

5.019.on
-4..111.DCO

t.2U.I99.796
18l.2!ii1.38l

1.259.32~.73'5

o

.c.u:z.ns.•os

t.C.S7.7112.t88

1.607.085.2"2

1. 518.755.123

o

2.l07.9U.9C5
900.C12.291
19.591.8611

D
D

1.518.755.123
2.307.1U.US
900.C12.2!1
79.591.858

5lS.l'B.8111i
1122. cu. Cl!l
3H.315. u j
u. 7C2.2l3

532.252.721
780.791. 6'50

BA

CE

RN
SB

,.
AC

AH

NO

·~
RO
RR
TO

so ~ ES
so ' ft<o
so
1\J
s_o
so
iib

SP

SL

se

PR
RS

SL

se

se

SL

Fontal

•a».

10 ... _ . . . 0 - Ú U .

DF

••
••
""
NE

""
NE

OaçAIID'f'.ú.Za.

~IAFl/PROCASEH

PefiQUisa re11l!zad: ~ 11/06/97
hado• at' 02/06/97

o
o
o

o

5".336.139

:z:L 108. SB:Z
2. 207.840.351
217.0U.6U
9&.365.188
1&2.f.fi9.9::16

•s9.oto.co7
1.3:z,.tn.cu
1.10t.1U.310
72t.tOt.35f.

1H.018.lll
316.016.976
Jt5.!J1B.730
257,898.551

1.910.UC.IIO

IBJ. 931.C6e

o
o

72,.]15,,010
1.312.207.271
Ut.866.803
67!5.81&.772

30(.317.9:37
.C.:Z2.009.1HO
166.895.806
Uit. 312 .•no

D

2U.220.17t

82.3~5.991

o
o
o
o
o

2U.119.32S
4U.611t.:JOII
.UI.I26.3U.
52'T .77S.U6

36.678.13(1
U5.69C.519
u. 982.358
25.739.961
21i9.0U.3Cl
102.28&.651
19.665.490
&2.DU.6JO

D

D

o
o

o

110.093.121
U0.2U.OIIS
313.711.583
2Dt.f.f.6.805

159.148.74.4
99C.S64..1!12
97.1Cl.601

120.939.192

"

DO ~ga:tDUIO/
Av=t%u:xl
(I'J•fa)/(C)

:Z9, 39\

:z.UJ .101 .ns

39.55\

187 .276 .... 59
118.327.563
120.~89.822

27.30\
29,15\
21,09\

l2C. 8S2. 51 O
&07.081.858
330.587.101
199.795.566
•o!J.095.424
207 .... C5.f..3B
421.2Cl .513
120.204..286
15C.6U.326
70.791.061!

27.:30,
30.68'
:Z9,80t
27,39'
ll,f.U
28,&U
32,10'
28,0Jt
:12,80\
23,90\

!2. 82~. 669

u.sn

105.915.~951

23.9U

6C.BSS.951\
96.122.6414
218.779.878
136.331.918
52.873. 2&6
2S.CG6.203

15,13'
u.2n
27. 01\
27.112t
20,0U
11.98\

121.269.126
937.4.30.665
1.368.681.222
., ....

89'3.1~6

:zu. sn. n2
1B.527.12l

23,85'
3'3, 9lt
32.24\

='·'6'
31J,69')
)5.05\
33.83\
31. 82'
23,28\

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esses
alguns minutos foram 18. Mas a Mesa tem consciência da importância da contribuição de V. Ex" ao trazer esse assunto a debate.
A solicitação de V. Ex" será atendida, na forma
do Regimento.
Por cessão do Senador Mauro Miranda, concedo a palavra ao nobre Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na semana passada,
desta tribuna, tive o prazer de anunciar ao Senado que
a Assembléia-Geral da UNESCO, após prolongados
estudos e pesquisas, recomendou seja a cidade de
São Luís incluída na lista das -sítios históricos merecedores do título "Patrirnônio da Humanidade".
E informei mais, que essa decisão deverá ser
confirmada .em dezembro vindouro pelo Comitê do
Património da UNESCO, pois o relatório ressaltou
haver um "consenso generalizado entre os especialistas no S!'!ntido de que São Luís deverá ocupar lugar de destaque no estudo comparado".
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o Senador José
Samey recebeu ofício do Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, nos seguintes termos:

Exmº Sr. Senador José Samey,
Tenho o prazer de informar a V. Ex" de
que o Bureau do Comitê do Património
Mundial, élm sua recente reunião na sede da
UNESCO, em Paris, aprovou, sem reservas,
a recomendação da inscrição de São Luís
do Maranhão, na Usta do Património da Humanidade. Com essa aprovação, encerra-se
uma importante etapa no processo de tramitação da proposta brasileira, devendo o Comitê do Património Mundial, em sua reunião
de dezembro próximo, em Nápoles, apenas
homologar a decisão do Bureau.
Congratulo-me com V. Ex" pela recomendação do Bureau, a qual representa um
justo reconhecimento dos esforços empreendidos pelo Governo do Estado do Maranhão nesse importante estágio do processo de inclusão de São Luís na Lista do Patrimõnio da Humanidade. Essa inscrição trará
maior desenvolvimento ao Estado do Maranhão, além de ampliar a projeção de valores
culturais brasileiros no exterior.
A informação, como não podia deixar de ser,
suscitou grande entusiasmo entre todos os maranhenses, não só os que vivem em nossa capital,
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pois se viu que após esforços que vêm de longa
data junto ao órgão das Nações Unidas, se faz justiça à beleza do queie considerado 'o maior conjunto
urbano e arquitetónico colonial da América Latina".
Por força do entusiasmo que nos envolveu a
nós maranhenses, vários pronunciamentos se sucederam, inclusive aqui no Senado, nas vozes dos Senadores Epitácio Cafeteira e Bello Parga que, comigo, representam, nesta Casa, o povo do meu Estado, e valorizados pelos inúmeros apartes que significaram o apoio de outros estados ao galardão com
que se reconhecerá a riqueza histórica de São Luís.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que ainda é
preciso dizer mais, muito mais sobre essa próxima e
definitiva decisão do Comitê do Património da UNES-co pois seria injusta a omissão das gerações e personalidades que tanto contribuíram para a esperada proclamação desse órgão das Nações Unidas. Não esquecer, por exemplo, os franceses que, embalados por
sonhos de expansão, fundaram a cidade de São Luís.
Relembrar especialmente os portugueses que
construíram a cidade inspirados nos traços arquitetónicos, com peculiaridades jamais igualadas que até hoje
permanecem como um dos de maior beleza em todo o
mundo. Os casarios, os azulejos coloridos e artísticos
envolvendo as construções, os varandões apropriados
para o dima tropical, as fontes jorrando água límpida.
Há de ressaltar-se. porém, como o principal
motivo pelo qual agora se eleva São Luís à suprema
grandeza de um Património da Humanidade, o amor
do povo do Maranhão pela sua cidade capital.
Quantas cidades de inestimável valor histórico,
Sr. Presidente, nós agora só as entrevemos através
das ruínas e das escavações ou dos relatos escritos.
O povo maranhense soube conservar a sua São Luís,
ama a cidade, defende-a, canta em verso e prosa todos os dias. Onde se encontre um maranhense, em
qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ali está um enaltecedor das incomparáveis belezas de São Luís.
O principal crédito a essa especial e justa deferência à nossa Capital, portanto, deve ser atribuído
aos que souberam conservar, manter e até mesmo
aprimorar o riquíssimo legado que recebemos dos
nossos antepassados.
O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex" um
aparte?
_
O SR. EDISON LOBAO - Ouço V. Ex" com
muito prazer.
O Sr. BeiJo Parga- Nobre Senador Edison lobão, é muito oportuno o discurso de V. Ex• tratando
de um tema que a todos nós maranhenses, especialmente os ludovicenses, enche de alegria e contentamento, porque reconhece o valor histórico da nossa
cidade, galardão esse de ser considerado como Património da Humanidade, que foi conquistado não
apenas pela geração aluai, mas representa a coli-
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mação de um esforço coletivo, desde a chegada dos
franceses, que fundaram a nossa cidade, dos portugueses, que a consolidaram após terem expulso os
franceses, a contribuição que não pode ser obscurecida da raça negra, cativa e que, até hoje, se faz representar com muita força no nosso Estado, na nossa Capital pelos tambores de mina, pelas manifestações foidóricas que se incorporaram à vida maranhense e à
vida da Capital. Esse esforço, nobre Senador Edison
lobão, também foi feito por diversas e sucessivas administrações oficiais do Governo do Estado e que- ré-·
ceberam, também, da parte do Governo Federal,
quando era Presidente o atual Senador José Samey,
estímulo e reforço material para consecução dos objetivos. Não pode deixar de ser mencionada aqui a participação do governo estadual, ao Governador João
Castelo, ajudado por uma plêiade de jovens intelectuais e de funcionários públicos, sempre atentos e
sempre alertas para a importância da conservação da
memória do estado, da memória nacional. Não posso,
também, cteixar de citar aquilo que, naturalmente, V.
Ex". não citou por modéstia: duas obras importantíssimas que foram feitas com recursos do Erário maranhense e não como muitas outras que receberam, no
Govemo Samey, ajuda do Ministério da Cultura. No
caso da administração de V. Ex". como Governador,
foi a recuperação total daquela jóia para nós maranhenses que é o Teatro Arthur Azevedo. Não posso
calar aqui o trabalho importantíssimo que foi feito na
recuperação da Fábrica do Rio Anil, um complexo industrial que estava quase em ruínas e que o Governo
de V. Ex" transformou num centro irradiador de instrução, que é o Centro do Rio Anil. Este centro de ensino
médio de preparação ginasial e profissional oferece às
crianças e a toda população em idade escolar da capital do Maranhão a possibilidade de estudo. Senador
Edison Lobão, fico também muito satisfeito em poder
aqui estar fazendo justiça ao trabalho de V. Ex" e de
tantos outros que, quer em posição de mando quer
como simples colaborador, se esforçaram para chegar
ao final, podemos dizer, grandioso. Não posso deixar
de citar aqui também o trabalho feito pela atual Governadora, cuja inscrição foi feita por ela quando em via~em internacional, tendo submetido ao Conselho Deliberativo da UNESCO a inscrição da Cidade de São
Luís como patrimônio da humanidade. Faz V. Exª justiça. Eu, como representante do Maranhão no Senado
da República, não poderia deixar de louvar aqui seu
pronunciamento, manifestando-me sobre o esforço e
os resultados obtidos por V. Exª quando Governador
do Estado. Isso ficará escrito na história do Maranhão,
na história do Brasil, com letras de ouro.
O SR. S>ISON LOBÃO - Incorporo o aparte de
V. Exª ao meu discurso, Senador Bello Parga, consciente de que exatamente V. Exª. um dos maiores cultores das belezas da nossa cidade, a capital do Maranhão. V. Exª canta, em pfosãe verso, comfi"eqüe-ll<::ia,
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a graciosidade desta bela capital do Brasil que, agora, se incorpora ao patrimônio da humanidade.
O Sr. João R.Qeha - Permite-me V. Exª um
aparte?
A Sr! Emilia Fernandes - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço, pela ordem, o
aparte do eminente Senador João Rocha e, em seguida, o aparte da eminente Senadora Emilia Fernandes.
- O Sr: JóãoRocha- Nobre Senador Edison Lobão, é uma satisfação muito grande apartear V. Exª no
momento em que o Estado de V. Exª recebe essa merecida homenagem. E a satisfação minha é dupla porque nasci num Estado limítrofe ao Maranhão, o Estado
do Piauí. A minha família se transferiu para o, hoje, Estado de Tocantins, outro estado limítrofe e temos um
intercâmbio econõmico e cultural muito grande com a
capital do Estado do Maranhão, além de várias cidades, como Imperatriz, e também outros Estados que
fazem divisa como o nosso Estado de Tocantins. Conheço o Estado de V. Ex" e a própria capital e, inclusive, comentava com V. Exª que, há uns 20 anos, tive a
oportun:.:iade de levar os meus filhos, quando fui ao
meu Estado natal, o Piauí, quando tive a satisfação de
fazer uma visita à cidade de Alcântara. O meio mais
fácil de transporte, à época, eram barcos que, por sinal, eram perigosos pelo volume de pessoas que se
deslocavam para a cidade, também histórica, de Aicântara. Quero, então, em meu nome e em nome do
meu Estado- e tenho certeza, também, do outro Estado limite em que nasCi, com muita honra, o Estado do
Piauí - transmitir a população do Maranhão, através
de V. Exª, os nossos cumprimentos por tomar a cidade
de São Luís, merecidamente, Património CuHural da
Humanidade. Parabenizo V. Exª, parabenizo toda a
comunidade de São Luís e toda a comunidade do Estado do Maranhão.
O SR. EDISON LOBÃO - Muito obrigado, Senador João Rocha, em verdade o Piauí e o Maranhão já foram um só corpo, hoje são, de qualquer
sorte, ainda uma só família. Incorporo também o
aparte de V. Ex".
A Sr! Emilia Fernandes - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço, com prazer, a
Senadora Emília Fernandes.
A Sr! Emília Fernandes - Senador Edison Lobão, nós também, em nome do Estado do Rio Grande
do Sul, gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade -e a nossa alegria por essa decisão da UNESCO em
relação à cidade de São Luís, capital do seu Estado.
Os nossos cumprimentos iniciais aos representantes, à
Bancada representante do Estado do Maranhão, através da pessoa de V. Exª e dos Senadores Epitacio Cafeteira e Bello Parga. Ressalte-se, aqui, inclusive, a noore iniCiatiVà dó SefiaâOr Cafeteira de publicar recente-
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mente uma ohra sobre a arquitetura de São Luís. Nós
também entendemos que a preservação da nossa história. dos nossos costumes, das nossas tradições e de
tudo aquilo que traduz a vida, os sentimentos e a luta
dos povos é fundamental. No Rio Grande do Sul, nós temos lutado incessantemente para manter vivo o espírito
da nossa colonização, das nossas revoluções históricas,
enfim das nossas ruínas, dos nossos monumentos, e
sabemos que o Norte e o Nordeste brasileiros, que foram praticamente o berço da história do Brasil, são um
palco nobre e profundamente gigantesco e maravilhoso
do que é e do que foi a nossa História. Portanto, é fundamental que se ressalte esse feito, esse momento histórico, que é importante para a sociedade daquele Estado, para os seus representantes, para as suas autoridades, para sua Governadora- por que não? É importante
que se ressaHe, porque para nós é um grande orgulho
ter a primeira mulher representando o governo de um
Estado no Brasil- e para o seu povo, que soube honrar
e, cada vez mais, vai se orgulhar das maravilhas históricas, aJQUitetônicas que preservam até hoje. Acreditamos
que somente quando reconhecermos a experiência, o
valor daqueles que fizeram a história. valorizando fatos,
espaços e inomentos significativos, pessoas que participaram desses aspectos corno âncoras de estímulo ao
que a História escreveu, teremos condições de continuar
com expectativas e com um olhar em direção ao futuro,
na certeza de que o presente que estamos construindo
será importante para as gerações que virão. Os cumprimentos do Rio Grande do Sul, os meus cumprimentos,
em especial, corno educadora deste País, na certeza de
que educação e cuHura caminham juntas. Essa decisão
da UNESCO é também motivo de orgulho e de satisfação para todo o Brasil. Muito obrigada
O SR. EDISON LOBÃO - É motivo de orgulho
para nós, maranhenses, a solidariedade do povo
gaúcho que nos chega pela palavra ilustre da Senadora Emilia Fernandes. Muito obrigado.
O Sr. Joel de Hollanda - Permite-me um aparte, Senador?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o eminente Senador Joel de Hollanda.
,
O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador Edi·
son Lobão, posso imaginar a alegria que V. Exi! está
sentindo, como de resto todos os seus cornpanhei·
ros de Bancada nesta Casa, o Presidente José Sarney, o Senador Bello Parga, o Senador Epitacio Ca·
feteira, por essa grande conquista do povo mara·
nhense de ter reconhecida, pela UNESCO, São
Luís, Capital, como uma Cidade Património Cultural
da Humanidade. E posso imaginar porque também
um dia senti essa mesma alegria ouando, depois de
esforços enormes, a nossa querida Olinda foi -reconhecida como Cidade Património Cultural da Huma·
nidade. Foi um esforço extremamente importante
que nós desenvolvemos. toda a Bancada. liderada
sobretudo pelo então Senador Marco Maciel, que

iif •

1!2 .

possibilitou essa grande conquista que veio mudar
definitivamente a vida da cidade de Olinda. Hoje
Pernambuco se orgulha de sua Cidade Património
Cultural da Humanidade. Olinda vem crescendo e se
desenvolvendo e está buscando a preservação,
cada vez maior, desse património, atraindo turistas,
enfim, influindo decisivamente na vida cultural e económica de Pernambuco. Portanto, quero me associar às alegrias do povo maranhense e exaltar que o
trabalho do Presidente José Samey, na luta para
esse reconhecimento, de V. Exi!, que sempre, como
Governador e como Parlamentar, lutou por essa
conquista, do Senador Bello Parga, do Senador Epitacio Cafeteira e por que não lembrar do nosso querido Alexandre Costa, que foi um soldado ao lado de
todos os que trabalharam para a viabilização dessa
grande conquista. Portanto, está de parabéns V.
Ex", está de parabéns o povo maranhense e, sobretudo, está de parabéns o povo brasileiro e a Nação
brasileira, que agora passa a contar com mais uma
Cidade Património Cultural da Humanidade, em reconhecimento ao nosso passado, à nossa cultura e
à nossa História. Muito obrigado.
O SR. EOISON LOBÃO - Por ter sido Pernambuco o Estado precursor nessa conquista, sabe muito bem V.Exi! avaliar o grau do contentamento que
nós, maranhenses, estamos sentindo com a inclusão
de São Luís entre o património histórico da humanidade. Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
A Sr! Marluce Pinto - Permite-me V. Exi! um
aparte?
O SR. EOISON LOBÃO- Ouça a eminente Senadora Marluce Pinto.
A Sr! Marluce Pinto - Senador Edison Lobão,
solidarizo-me também com a alegria dos maranhenses, principalmente com V. Exi!, que hoje se encontra nesta tribuna fazendo um discurso tão brilhante
em homenagem à sua terra natal. Temos muitos maranhenses em nosso Estado. Foi com a participação
dos maranhenses que saíram de sua terra natal e
migraram para Roraima que hoje temos o ex-Território transformado em_Estado, em decorrência da população qu~ Joi aume_ntada,_l3rndeçorrêne<íatambém
-- âaqueles-colonos que ali se estabeleceram e que,
através do seu trabalho, cooperam para o progresso
daquele Estado. Em nome de cada colono maranhense que hoje se encontra no Estado de Roraima,
tendo aquele Estado como sua segunda terra, parabenizo V. Exªs, políticos do Maranhão, pelo prêmio
bastante justo concedido pela UNESCO, concedendo aquefab~a-~jcjªde_ QJÍ!Uiº- ci~:t Eatri_mônio Cultural
da-Humanidade. Tive a felicidade, há muitos e muiios anos,. antes d~ ser pglítica,, q{.tando era. empresária; de ir ao-seu Estado, a serviço da minha empresa. Acompanhei o trabalho do nosso querido Senador José Samey, quando era Governador, pavimen-
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!ando aquelas estradas. Esse testemunho eu posso
dar sobre o ex-Governador José Samey, porque a
minha empresa era daquele ramo, fornecendo e
transportando asfalto para as Regiões Norte e Nordeste do País. Naquela época, mantínhamos quase
três mil toneladas/mês e não existia a Petrobrás Distribuidora, só o monopólio - as empresas particulares ganhavam as concorrências. Foi através da administração do Senador José Samey que o Maranhão teve suas estradas asfaltadas, e tenho certeza
que V. Exi também contribuiu para as novas que
surgiram. Conheço aquela cidade linda, histórica, e
acredito que não só o povo maranhense, mas todo o
povo brasileiro, hoje, sente-se honrado por mais
esse título concedido. ao Estado do Maranhão.
O SR. EDISON LOBÃO- Agradeço a V. Exi o
honroso aparte. V. Ex" que representa tão bem e legitimamente os maranhenses que vivem naquela terra, em Roraima, tão querida de nós todos brasileiros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recordo
o primeiro passo para o reconhecimento dessa grande riqueza que é São Luís. O então Governador Sebastião Archer e o Senador Victorino Freire conseguiram, junto ao Presidente General Eurico Gaspar
Outra, que São Luís e Alcântara fossem inscritas,
em 1946, no Patrimõnio Histórico Nacional.
Em seguida, coube ao então Governador José
Samey defender pela primeira vez que a UNESCO,
instituição mundial dos monumentos da humanidade,
se interessasse pela cidade e examinasse a possibilidade de cooperação e inscrição de São Luís corno um
património da humanidade. Foi então nomeada a comissão de alto nível, presidida pelo especialista mundial da UNESCO para a área do mundo português, o
Sr. Viana de Urna, que, em mais de 500 páginas, fez
um relatório positivo sobre a cidade de São Luís.
A Administração José Sar:ney, estimulada pelos importantes passos dados em relação ao futuro
de São Luís, adquiriu os primeiros prédios na Praia
Grande, ali instalando repartições públicas, a exemplo do modelo francês, de ocupação de prédios históricos.
O Governo José Sarney, sob as mesmas inspirações, criou o Museu Histórico e, construindo a
Ponte de São Francisco e a Barragem do Bacanga,
proporcionou a expansão periférica da cidade, evitando, assim, a natural deterioração da cidade velha
pela crescente concentração populacional.
O período do-Governador Pedro Neiva e do
Prefeito Haroldo Tavares foi também de grande importância para a preservação de São Luís. Nessas
administrações, concluiu-se o anel rodoviário e iniciaram-se os projetes de preservação. Criaram-se
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incentivos para os que preservassem as suas casas
e, inclusive, decidiu-se manter os nomes tradicionais
das ruas daquela cidade.
No governo João Castelo, deu-se prosseguimento ao Projeto Praia Grande, construi-se o Centro
Odilo Costa Filho e várias outras medidas foram assumidas em favor da preservação e manutenção de
sítios históricos.
No governo Epitacio Cafeteira, como S. Ex" já
registrou desta tribuna, prosseguil!·Se nesta direção
preservacionista, e aí devemos agradecer, de igual
modo, à ajuda que, para tal fim, a Administração maranhense recebeu do Governo Federal.
Vejam V. Ex"s, meus prezados pares, o quanto
fizeram tantas Administrações do meu Estado para
preservação e o aprimoramento das rique.zas históricas de São Luís, todas elas refletindo as aspirações
de um povo pela salvação do privilegiado legado recebido do passado.
Pessoalmente, enquanto governei o Estado - e
já o disse desta tribuna -, fiz o que esteve nas minhas possibilidades para a preservaÇão e o aprimoramento da nossa capital. No meu discurso anterior,
já enumerei algumas das obras realizadas. Agora,
tomando conhecimento do importante relatório preparado pelo "lntemational Council on Monuments
and Sites"(ICOMOS) - cuja transcrição vou solicitar
integre esta minha fala -, observo que os especialis·
tas da UNESCO destacam o que foi feito na minha
administração, ressaltando especialmente:
•...a restauração do teatro Arthur Azeve-

do, construídO em 1816 e segundo mais antigo

do Brasil, que estava num Estado ruinoso ...,"
•... a restauração e conversão em um
centro educacional da imponente Fábrica do
Rio Anil, o mais importante edifício industrial
do século 19 construído na cidade .. ."

Devo dizer, por dever de justiça, que este importante Centro de Ensino, compondo o patrimõnio
históricode São Luís, foi objeto da inspiração de mi-_
nha mulher NiCe-Lobão. Ã- elli,-como governador,
devo a lembrança e a luta em favor daquela que se
tomou a maior e a melhor escola do Maranhão e
talvez do Brasil Foi graças à sua persistência que
se tomou possível a decisão de transformar uma
velha fábrica, mais que centenária, na modema escola agora mencionada, junto com o teatro Arthur
Azevedo, pela UNESCO.
_____ .1\.in_c:jaquando Go'!'ªrnadqr do Es!ado, fui a Paris para um contato com os diretores da UNESCO e
o Embaixador do Brasil junto àquela instituição. En·
careci, naquela ocasião, fossem acelerados os estu-
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dos finais com vistas à inclusão de São Luís no acervo do patrimônio da humanidade.
Agora, neste último período sob a liderança da
Governadora Roseana Samey, há dois anos retomou-se o processo da UNESCO. Junto com Frederico Mayor, diretor do órgão, a Governadora conquistou o apoio das maiores autoridades da instituição
para a reativaçáo do pedido anterior. Constituiu-se,
na França, uma comissão de acompanhamento e
apoio, que agilizou o processo, assumindo compromissos, em nome do Maranhão, de manutenção do
conjunto de São Luís.
O longo processo, Sr. Presidente, está, portanto, chegando ao seu final.
A quem agradecer?
À UNESCO, talvez em primeiro lugar, que,
atendendo às gestões da Governadora Roseana
Samey, d~monstra sensibilidade ao reconhecer o
valor histórico da nossa bela capital.
Mas, de igual modo e por inteira justiça, agradecer a todos que, ao longo do tempo, construíram a
cidade- desde o engenheiro Frias que a traçou -,
agradecer aos que fizeram os sobradões, aos que
idealizaram a arte decorativa e refrescante dos seus
azulejos, às tantas gerações de artesãos que brindaram o Brasil com essa jóia arquitetônica patrimônio
do mundo civilizado.
A
Marina Silva - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Exª com
prazer.
'
A
Marina Silva - Senador Edison Lobão,
gostaria de parabenizar o povo maranhense na pes·
soa de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Senadora Marina Silva, peço desculpas por interromper
V. Ex", mas gostaria de informar ao Senador Edi··
son Lobão que o seu tempo já está esgotado há
sete minutos. A Mesa terá o maior prazer em que
V. Ex" faça a sua intervenção como também qualquer outro Sr. Senador. Mas era preciso fazer
esse registro.
O SR. EDISON LOBÃO - Concluirei, Sr. Presidente, dentro de dois ou três minutos. Muito obrigado.
A s..- Marina Silva - Serei mais breve ainda,
Sr. Presidente. Como professora secundária de História, sempre ensinei aos meus alunos que, nas diferentes formas de manifestação da cultura de uma civilização, consegue-se passar para as futuras o seu
espírito. O patrimônio arquitetônico da cidade de
São Luís é, com certeza, umas das formas de revelar o espírito do que foi a cultura do nosso povo, to-

s..-
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das as suas contradições, a sua opulência, os seus
sacrifícios para as gerações do futuro. Então, é com
esse espírito que parabenizo V. Exª e o povo do Maranhão por esse reconhecimento merecido do patrimônio histórico do Brasil, que, felizmente, está situado no Estado de V. Exª. Parabéns!
O SR. EDISON LOBÃO - Nobre Senadora Marina Silva, já conhecia a sensibilidade de V. Ex" para
questões dessa natureza Por isso mesmo, agradeço,
sensibilizado, o aparte que faz ao nosso discurso, que
incorporo, com todo prazer, como uma peça que haverá de honrar também o povo maranhense.
O Sr. Romero Jucá - V. Exª me permite um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá • Senador Edison Lobão,
serei rápido. Gostaria de registrar também a nossa
satisfação com relação a essa homenagem prestada ao povo do Maranhão, que está não só naquele
Estado, mas espalhado por todo o País, construindo o desenvolvimento do nosso País, inclusive no
nosso Estado de Roraima. Considero da maior importância essa elevação de São Luís, porque isso
demonstra, inclusive em nível internacional, a
preocupação do Brasil e o crescimento do País na
questão da preservação histórica. Se queremos
ampliar o turismo interno, e até o turismo de atração externa do nosso País, sem dúvida, o caminho
é a preservação cultural e histórica, e o Maranhão
dá uma demonstração importante ao Brasil de
como se trabalha. Parabenizo V. Ex", a Governadora Roseana Sarney e os políticos do Maranhão
por mais essa vitória.
O SR. EDISON LOBÃO - Muito obrigado, Senador Romero Jucá, por sua solidariedade.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que precisamos agradecer em especial ao povo, que ama sua
cidade e dela tem todos os motivos para se orgulhar.
Essas as razões que desejo acrescentar ao
meu primeiro discurso, homenageando as personalidades que não podem ser esquecidas nos registres históricos da cidade de São Luís do Maranhão e pedir que constem, Sr. Presidente, deste
meu pronunciamento os documentos que anexo e
dou por lidos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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D.ELEGATION DU BRESIL..~tJP.R.ES DE L'UNESCO
DE: Ail:ssandro Çjtndcas

Delegação Permanente do Brasil junto à UNESCO
FAX: (331) 47.83.28.40
Tll: (331) 45.68.28.93 I 45.27.02.93
.E-mail: DLHRAl@unescc.org

·

PARA: Excclcntissimo Senhor
St:nador José Samcy
S~.nado Federal
FAX: (005561) 322-6285

To~::>\ dP

P<J''"'.,·'i :

·~

Paris. em 2 J demaio de 1997.

Senhor Senador,

Tenho a honr!! de transmitir a Vossa Excelência cópia da pane referente a São Luís
do Maranhão do documento de avaliação de bens culturais submetidos à apreciação do ICOMO S.
Confonne adiantado em meu fax de 27 de março, o relatório, que será examinado pelo Bureau do
Comitê do Patrànônio, é extremamente tàvorável à proposta de inclusão de São Luís na Lista. O
documentll salienta as qualidades e a autenticidade do «sitio», o «maior conjunto urbano e
arquitetônico colonial da América Latina » que representa, _para o ltOMOS, « um dos mais

cxit-. ··"S exemplos do modo de vida do Brasil dos séculos X\1IT e XIX » O !COMOS destaca
ainda 4 ue o ·entro histórico de São Luís adaptou-se com sucesso às condições climáticas

t!

preservou seu tecido urbano de forma panicularmente integrada ao meio ambiente da região.

Pcnnito-me assinalar dois detalhes no documento. Primeiro, o fato de que a
avaliação definitiva do ICOMOS está em tese subordinada a um estudo comparativo empreendidQ
pela instituição cm diversas cidades do período colonial na América Latina. Seh'tmdo o relatório.

<>

estudo deverá estar ctmcluído até a realização da reunião do Comitê do Patrimõnio. em de7.embro
de 1997. Contudo, o documento íàz questão de salientar que há consenso generalizado entre os

127

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

especialistas no sentido de que São Luís deverá ocupar lugar de destaque (is

like~r 10 score

highly) no estudo comparado.

Em segundo lugar, algumas preocupações foram expressamente manifestadas em
relação à gcstãcf urbana futura da cidade. O ICOMOS extemou sua inquietação sobre a
manutenção da qualidade de vida e da harmonia do tecido social urbano e, de forma particular,
sobre o perigo potencial causado pelo aumento dos fluxos turísticos após a inscriçãD na Lista do
Patrimônio.
A Delegação brasileira que participará como observadora da reunião do Bureau do
Comitê do Patrimônio, de 23 a 28 de junho, em Paris, e que certamente contará com a
participação da equipe que elaborou o dossier sobre São Luís, cuja qualidade foi por todos
reconhecida, deverá estar pronta para responder a eventuais re.,.ervas ma.;1ifestadas pelos membros
daquele órgão sobre os pontos ressaltados pelo TCOMOS.

J:'or fim, tenho ainda a satisfação rie comunicar que as primeiras gestões reali:Ladas
por nossas embaixadas junto aos Estados-membros do Comitê em favor da candidatura de São
Luís do Maranhão têm recebido acolhida bastante positiva.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Senador, a
garantia de minha mais elevada consideração. com que me subscrevo,

de Vossa Excelência,

Ç!!iiiJi/J:&
Alcssandro Warley Candeas
Segundo Secretário
Delegação Permanente do Brasil junto a UISESCO

~.
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J"ustffl.c:atioa by Slalte Parey

structutes, sue.\! as lhe to"~WI blocks of over tea
il1 other Br.uilian tmws.

uoreys to be found

Sio Luis was f01m.ded by the Frmch. ha'IIÍilg already
been vísited by the SplllUSh. looking for a possible
roure to Edorado. and wa.s conqutted and ravagecl by
lhe Dutch before beiDg tm.Uy colonixed by · tlte
PortugueGe, couStltidating their bald over the \Wole
U:tritory of Bn%il. ihe tov.n' s fUture. and that of its
pcople, spra!li from th<~Se begimúngs, to play an
açtlve role iii tbe life of the colonial state of
MsranbJa, with its c!irect commereiml
administntive l.inks with Lisboc.

*

São Luís was tbe port for handling the ex:ports of lhe
cutire northesn region, a tDAjor prodw:er of texti.los,
mui! the mid 20th century. tMI!Il tbe t01Ml a
sigl!.ificmt role in lhe nacional culture, represented by
lhe work of íts poets. writers, and politicíans and in
material temlli by its urban fabric of op=n spaces and

dwelJmgs.

rc wa$ the se!ti.ng for tbe SUUJlile to assere national
identity lllld evolved its ov.n architec:tural style from
that ofPoitUgal The Maranhão ho~W> is distinct from
lhe rest of colonial orchitectute ia Bruil bolh by tbe
opulence of tbc: tnllterials wed and by itl: acbptatiun
to lhe natural enVIrOIUDent. ihe unique narure of this
form of construetion results from tbe elegant coloured
tiles (a:ulejos) IISed botb for heat insulation and for
decoration md from tbe relationships between li'IIÍilg
and opa~ spa~s. unc!erlined by the use of decorativo
stone, mouldillgs. corn.ices. fountains. IUid corridors.
The interio!'S sre distmguished by tbeir balconies
protected, :.y grilles, the thtckness of tbe waUs, and
the varied ceilings.
São Luis grew in accordance with th= plan laid out by
lhe engincer Francisco Farias de Mesquita in 1615. !t
diverged in p(,ees from the classical cchema in onier
to conform with topograplúcal exit:=eies, bm the
overaU result was to tbe benc:fit of lhe ....Uole witbout
prejudice to its eusemble oí filcades, roofs.. and
gudens. This, the largest colonial urban and
architec=l ensc:mble in Latin Americ:a, wi!h over
four U.ou.und. buildings representaSive of iU ....Uale
history, is unquestiouably one oftbe most s=essful
examplo. of the way of lif~ in Uth :md 19tb tl!l\EUry
Brazíi.
P•rsdnxically. tlúa buge cultmal heritage has beeo
preserved to th~ prOSOilt day as • ntSuh of tbe
economic crisis that avercamc Maranhio from âle
1920s to lhe 1970s. ihroUghout that perioá tbere
were no pnblic or private fim.ds available for what is
known az "u:ban retlOwtion" ín whkh old
uchitecnnl ~ are replaceci by lllOdem

Today suhstantial capital investment hac resuJted ín
signlfiCAIIt socio-economic cbanges in Mara11hio. ihe
csUblisluneot of prodw:tion md exportstion úcilities
or aluminium, tbe crution oftbe Port ofitaqui as the
export tem!inal for the i:Oil ore from tbe Cuajás
rcgion, &rmillg actívities in the. CeoJnl..Soutbem part
of tbe State, me! the tUM' aerospatial c:art:e at
Alçànwa, are the principal OCOIUimic facton in the
refashioniDg of lhe sooio-cultmal prqfile of ManDhio
and its capital.
The main admillistntive, .finazlcial, md. CODDilercial
funct:ions of lhe capital come togethl:l' in the Imtoric
Centre. It is the epicmtre of a mecrcpolitan rezjcm
tbat now has over cme milliou illhabitmti. 1hís
provides a ran: opportUDity for the ptOtection aad
preservatioa of its precious cultural h=ritage.. Th.e
State Oovemm=t bas awie eonsiclerabie dfortll to
viabl~ solllticm&. Ovtlr }tbe put twarty. yun
doU:I1S of city blocb, more tban twt1 huadred
buildings of historie ínterest, md two largoeo 19th
century industrial bui.!cimp hava bem .adApted for
modem use. Other lc:gislative mel inltitulioaal
mca&wes :are cumatly being appli~ ín or4« to
improve 111d protect the beritage. Bowever. because
of the contillued ~sion of the city md lhe large
arcas that &RI stW in a p:ecari.ous condítion, lhe St&te
Oovernment and the Mutl.icipality aí São Lu.is are
obtiged to carry out works unc:easingly in on!er lhe
gnarantee the contilluity of lhe preservation
prognuwnes tbat Are alrcady under way. Contacts are
cwrc:ntly being made witl1 Dational and illtemational
boclíes in order to ensm:e that the uec~ finmei.al
resou:ces ~e availabic:.

finei

At the present time lhe economy of the plmet is in
cou:se of being reorpnized. and iDtematioaalized..

resultillg iD lhe dÍS!!Witl.ing of alei frautiers. The
inscription of São Luis 011. lhe World Heritage List
would constitute an impoiUDt elemem in tbe
recognítion by lhe illtematíoaal cotnmuníty,
tepre$=nted by UNESCO, of its cultural value as
livmg testimouy to lhe b.istory of the occupatlon of
SOuth Amo::rica.
[Note The State Party does not make any propouls
in tbe nomination domer conceming the criteria
under ..mich it considers lhe property should be
mscribed on th?Ji orld Heritage l.ist.]
Ca~ory

of pi'Operty

ln tenDJi of the cateeories of cultural property set out
in Article 1 of tbe 1972 World H~ge Coaventiou,
dtis is a group ofbuildings.
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Hlstory anel Descriprion

Hisrory
In 1612 r:wo Lieutenants of Louis XID of F~e, in
the ~ce of 1\úrie de Médids. "'Ne:fe in$trlleted tó
set up a colony in this regien, as part ofthe policy of
creating an "Equino::ti:ll France" in Bnzil Daniel de
la Touche, Se~eur de La hvardii::re, md his

usoeiate François de lttzily, Seil!lleur de Rnily et
Aunellcs. built a fort on lhe site o! the abmdoned
de Mara:abio on the isimd of Trindade,
mo\VII to the Tupinllnbãs lndians IS Upaon·açu.
~orians auert that thcrc had bocn a PoftUS\lese md
Spani$11 village. lcnoWII as Nona Senhora de NIIZIIJ'é.
sillce 1531. The newfort was na!Ded Fort S.int-Louis
in hocour of lhe Frencb Jdng.

eapnanià

_fllLHOl997

Grão Pa:á e do Mar&nbâo. São Luis and Alcà!ltara,
tbe nuin shipping pom for tbe region, were integrated
into tbe world traciing system, cxporting rice. cottQn.
md other regional prod.ucts. The wealth that ensued
led to a cultural flowering iD botb towns.

M Slc Luis developed in the 18th md 19th centuries
tbe early boliSCS in pisé and smw were replaced by
SG!id st:ructures in roortarecl cume and finished with
li!De. fish oil, wood. and roarble brought from
Portugal. Features adapted to .t humid tropi.al
c)imate were :in\rOduced, sw:b as wooden veraneias.
The use af a:ulej05 for cladding tbe exteriors became
011e of the most cbaraeteristic !atures of the
arc:hitoc:tu:-e of Sio Luis.

It was tbe iirst to'-"U in this region of Bra:z:il to

inttall

tramway system, to set up a Wllter and electrici~
compmy, to light rts str~s with gas. md to bave a
te!ephone syst=n. lts prosperrty was enhanced by tbe
a

'The French were well reo:eived by the 21 tribes liVing
on tbe isla:ad, but they wes:e there for only two yeus.
The P~ Jerõnomo de Albuquerque drove
them om in 161.5 aftcr th" baUle of GU&XIIIduba.
l:iowm:r, l5s than three d.eeades l&ter 1\úrmhlo
apin · atln.cted m E11r0pean colonial ~·
:Em.issaries of Maurice of NasS.lu, from The
Netherlmc!s, took poues•ion ofthe town in 1641 111d
held it 1111til 1643, when tbe native spirit re-userted
itseli A rcsistance movement was orgmized by a
localleader, Muniz Barrem: he was killed dl.lring tbe
struggle against the Dutch invaders. but his succersor,
TeixCU'I de Melo. beld the to'Ml 1111tillhe PortugUese

retunted.
.As e:~rly u

lúl~ .

...,n..,

tb.:; Fr=~b bad b"" drivl!ll
out. tbe Chie! Ezlgínee1' of the State of Bra:z:il,
fnncisco Frias de MesquitA, visited São Luis to draw
up p!an5 for new defences of tbe liberated town. In
addition, be prepared an urban plan, and this wu
used as the guide to its exp:msion.,and deve!opment. lt
was bll$ed on geometri<; regularity (perllaps the fim
of its type Jl'l Bratil). iii contnst to lhe :medieval
layoUI of nauow wmding streets app!ied by the Portuguese in Rio de Janeiro. Recife, and Olinda. It
"'"' to scrv~d as tbe bosi; for the explUl~lon of what
was frt>m th e early 17th centllr)' tbe c::.piul of
Maranhão up ~o tbe end ofthe 19th eentury.

By the end of the 17th cenrury Si o Luis had a
popuianon of some te:l thousmd. a figure that bad
risen to seventeen thousand a cenrury !ater. The
economy of the town undcrwenr profound changes
óunog this period., 0\'1-ing to a number of measures
uken by the :viarquis de Pombal. Prime Minister of
King Jo.é I. The most importsnt of tbese were the
introductian of tnde iD blaclt •kves and tbe creatioo
in l1SS af the Co~ Geral de Comércio do

establishment of a numbcr of textile companies,
whicb have left their rn.ark in tbe form of imposing
industrial buildings.
However, tbe 20th cenrury &aw a lonl! period of
eccmoznic stagnation. Ali expansion came to an end in
tbe 1920& md the town of that period was effectively
'lloilat is .now identified as the Illitoric Centre of São
Luis. This was in faet A major !aetor in aUowin~ tile
towo to rmin its historie fnmework and feauu-es.
D~<.<criptiun

The Historie Centre of Sio Luis do Maranhio,
nom.i!lated for the World Heritage List, cons1S!S oftbe
origina! core of the town. dating from th~ late 17th
century, attd tbc inner arps of urban expansion from
tbe l&tb. 19th, mel early 20th ceoturies. lt covers
200ha and is situated at lhe end of the promontory
fonnec! by lhe confluence of the Bacanga and Anil

rivers
The buildings of tbe town are disposed on tb"
rerun~ar erid of streeots laid out in the 17th century.
The privatc h ouses are built roll!ld coUI1ynd•, :llld the
most outs!llnding examples bave tiled roofs. facades
faced with Portuguese a;ule;os or painted.
oroamented comíces. taU narrow window bavs with
decorated s~mound.l;: and ~lconies wilh fo~ged or
cast l!OD railings. The floors are of dressed stone.
Fearures relatmg to the tropxcal climate in ~eh they
wen: built inchule raise<l pí.,-s a.nd shuttered venu1das
on the inside.
There are •omé four thoun:nd build1ngs WJthin U!e
Historie C entre. They may be classified into three
categones.
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rumptuous monor hou..tr!."õ were built bv the rich
middle classes in the 1&th <:enturv. CoiiUil~n futures
ínclude dressed stone door and window openíngs,
sorne embellished v.itb. classical decorat!Ve elements.
trian~lar pediment:;. curv=C. bal.:orue:.. marble
f....:ades, :md Mought•iron grilles. Inside there· are
vestibules wir.h marble or river-pebble floors. A main
stair=e provides ac:eess to the upper storeys in
'o'l!úch the family lived. the ground tloor being
reserve.! for housíng.&aches and services.

!h· m_uiri-srorC>' naus.... sometunes up to four stoteys

m heJght. are mostly faced with matb!e. Balconies
nm right acros:s the facades. in front of the Windows.
Thcy h ave elegant wrought- or cast·.iron bal~des.

The third group, that af sma/1 hottsu. i$ sub-diVidcd
into "fUI! dwellings'". with a central doorway and a
wmdow on either side: "half dwe!lings." with a
doorway at onl!! l!!lld 211d twu wmclow; side-by-siue:
~d $im.ple "door and window" dwel!ings. They are
either smgle- or rwo-storcyed. despite their mociest
foon. !llany have facades decorated with a:ul~as.
In addition to the dwelling houses that make tzp tho
greater proponion of the tovm' s stcek of historie
buildings, there is a numbet of publie buildings from
the 19th :and early 20th cencuries. wltich are !Qrgely in
n......:lassical style. These inclwie the Paiaee ofLions,
the 5eOIC of government of the Stste of Ma~nhio (on
the stte of the original Folt Louis), and the Arthur
Azeve.b Theatre.
The e<:ODomlc' stagnatton of the earlier part of the
20th cenruty has resulted in the histcric urban fabric
having been preserved to • rcrnarklll:>l10 del!l'ee. On.lv
two buildings in unexceptionable modem styl~
distllrb the ovmU víew.

M~na~tement

and Protrcrion

Légal sraru:s
The Historie Centre of São Luis do Maranhão is
desigcsted as a :-lational ~onument UDder tbe
proVisions of Fedeu! Law No 25 of 30 Novembet
1937 on the Architectural and L3ndscape Heritage. [t
is also protected tmder State Law No 3999 of 5
Decembet 197&. Both Sbtutes require authorization
of works likely to •ffect adversely the townscape of
Sio Luis.
.'vfanageme..:

Ownetsbip of propen1es VI.Íthtn the Historie Centre of
São Luis do Maranhão is opr~d over national. state.

mllllicipal. and rel.tg10us authorities and private

OYilletS.
~onmuction of bridges over the Anil and BaCIII!ga
nvers !ed to a move out of the historie centre, u a
result of wbich a number of buildings deteriorated
alatmingly. To countenct thi•. the municipal and
State authorities mtroduced a series of measures.
Design.ation as a National Monwnent m 1974 was a
basic step.

In 1987-89 a progranune for the preservation anc!
rcv=lization of the Hi~tl)rie Centr~ was iml'lemented. \tolth an uwestment of the equtvalent of USS
25 million. This has boon foUowed by a seri~ of
other progrumnes witb the samo objeetives.

!he work is coordinated by the Coordenaçio
Regional of the Instituto Patrimônio Histórico e
Attistico Nacional (IPHAN) of the F~! Minimy

of Culture. This body çonsis!s of a multidisciplinary
team (architeetS. engineers, hiltoriztlli. e~~;)
oYill aDDual budget that is l'C$p011Siblo
protection, reston.tio11, anel revitalization
Historie Centre (as designated under
legislation).

with its
for thc:
of the
Federal

The corresponding body within the M.trllllhio State
aáministrln011 (I)PHAPIMA) wcrk.s alongside the
Federal agency. eoneenmting on the uea protected
by State rather than Federallegislation.

Cousen·atioll w11d

Auth~odclty

Conservarion hi$tory

Until the late 1960s the only fonn of eonservatiou
resulted from the desisnation of some individual
buildings as National Monuments. Positive action for
thc entíre town was initiated with the eteat1on of the
Maranhão Cultural FoUIIdation in. 1971. A UNESCO
expert made a propoul for the preservation of botb
Si o Luis and ,<\lçântara in 1973, · :md thi$ waa
· folloWI!d by !he estzlll.ismn~ c:ê~ri:·t::: age::eie:i !1'4c·
departmeuu at State and .mucicipal levei anel, in
19SO, the Federal ageney IPHAN. A ring road wu
built to divert traffie from the cectre md buses were
~edfromit.

Between l990 and 1994 the State Govemment fundeei
major projects fonnini part of the Prog.:amme
for the Preservation :and Vital.ization of the Historie
Centre ofSio Luis. These were,the restorlltion ofthe
1\rr.hur Azevedo Theatr.o, built 1!16 and the scconc!
oldm in Bruil, whicb was in a rumow: swe: the
reston.ti011 ~d eonversion into an edu.cat1onll centre
thr~

m
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ofthe impressivo fabrica do Rio Anil, the finest 19th
century industrial building í:n tbe tii'Ml; md 2 pilot
project for tbe CODlplete rebabilitation of an important
building that was in ruins md its refitting u
aççommodation for tcn families.
Tho Prop:ommc i3 currcutly worl<ing 011 the
reba bilitation of tbe Desterro and Portinha quarters
and. tbe revrtaliz:ation of port activitie.:.

Qualines
lbe Hi$loric Centre of Sio Luis elo Maranhão is m
ourstanding example of a ?ortuguese colonial town of
a type Dlore c:ommonly aS50ciated witb Spanish

c;olonial town planning. The inlegral pattem of rnecu
and open spaees is preserved in its entirety. There is a
high propo11ion of build.ings of high individual
quality, ....ttich ac:quire a more significant quality
treated as a to~Mtscape ensemble. The mbm
complex is also perfectly integrated with íts 'ettinJ: at
the junction oftwo rívers.

~en

Tbe Historie Cc:z~tre. as nominatcd for inscription on
tbe W orld. Heritage List, con.sists of tbe coll)pact core
of the old to~ uncier tbe IIWI&gement of !PHAN.
lbere is m eltteasive buffer zcne. =prising tbat
area desig!Wed ~mcier Sgte legi.slation anci DlaDAged
by DPHAPIMA. SoDle !ater pon: instaUations.
gardens. and sporu groUDd$ on the We$t side (<m tbe
bQk of the 13acanga river) are ozn.itted from eitber
zone, bllt development tbere is eontrolled by tbe
munie!pal authorities.

lll its J'O!'OI't, the lCO:MOS Ql(!!ort m.issiOll ( ~oo
"Action by [COMOS"
below) eommented very
favourábly on the comprdu:nsive nature of tbe serie!l
ofplans that have " - ' and are bt:ing implemC!Ilted by
tbe agençies involved and on tbe m:mifest
commitment of ali concemed (inc:ludí:ng the local
popul•tion) to ~prese:vation md rebabilitation of
the Hiswrie Centre.

An ICOMOS comparative study of historie towns in
the former Spanish .and Portuguese colonies of ~tin
America is currently in progTess. lt is hoped that this
Will ~ eompleted by the time of lhe meeting of tbe
World Hertt.age Committee in December 1997.
However. tbere is a general consensus among experts
eonsulted. by ICOMOS that Sio L.uis do Maranhão jç
l.ikely to score highly in this eomparative S!udy.

!COMOS recommendanr:m.s furfumre act1on
Two importaDt poil\ts emer~ed from the ICO:.lOS
expert ~ttission.
First, resmvat.ion• were exp=sed. tbottt the quality of
1lrban life tbat will ensue \Wen the pt11SC11t tdmirable

Aurhmrrc:ry

eonservation,

There is no statement regarding the authentieity ofthe
noznuated aru in the dossier Tbe report of the
ICOMOS expert mission (see "Action by [COMOS"
below) c:ommcnts tbat tbe authenticity of materiais
md 5\lb$Wlce í:n buildings. street pattern and layo•··
md urbm spaces is high, md is respected by offic:ul
bodies and inhabiWtts alllce.

programme is complded.

So fr.r •s authenti;ity of design md form is
çoJir;emed, thttre had beett some llllfortunate pastiche
IISÍIIg

modem a::ul.:jo.s as a rerult of misguided

municipal clirec:tives in tbe 1970s. but this had now
bocu braught to an enc!. The me:asvres taken to ensure
_ aathenticity of use and function were commended.

At:no" hy ICOMOS
An ICOMOS expert milõSion visited São Luis do
Maranhão on 28 October·l Novemb~ 1996.
lCOMOS also çonsulted. itS lntemational Committee
on Hí$loric: T owns and Villages and expens m this
.field in tbe ICOMOS Nauonal Cornmm:ee for
Argentina.

restoration.

anel

rehabilitation

Sec:ondly, eventw.l inscription on the World Herita~

List is likely to result in a considerable incresse m
tourism to São Luis.
ICOMOS !herefore draws the anention of the State

?atty to the need. in future p.lmning proJects to pay
spec:ial aue:otion to the soÇial regeneration of the
historie centre, anel al.so to the potential threats that
mass taurism may present.

Recommeoclatiou
"That. subjco:t to a favoUillble eval02tion in the
forlhcoming ICOMOS ;omp.atttíve study. tlús
property be insetibed on the World Heritage List on
the basis of criteria üi, iv, and »:
lbe Historiç Cootre of São Luis do Manmhâo is
lD outstandinz example of a ?ortuguet;e c;olonial
tol';tl tbat adapted =e«fnlly to the climatic
conditions in equatorial Solllh America aud v.i!.ich
has presérved its urb&n fabric, lwmoniously
integrated with its natural setting, to an exceptional ciegree.
lCOMOS. March 1997
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
será atendido na forma do Regimento.
Por cessão do Senador Pedro Simon, concedo
a palavra à eminente Senadora Emitia Fernandes.
A SR~ EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oràdora.) - Sr. Presidente, Sr-'s Senadores, Srs. Senadores, hoje volto a esta tribuna para novamente trazer
minhas considerações sobre uma situação que vejo
marcada pelo equívoco, pela injustiça e, por vezes,
pela falta de transparência no seu tratamento. Tratase do debate em tomo do papel do funcionalismo
público no País, em nível federal, estadual e municipal, o seu desempenho, a sua remuneração, as necessidades de pessoal e agora a permanência ou
não da estabilidade.
AntP.s de mais nada, gostaria de reafirmar aqui
o que sempre tenho dito em relação a tais fatos. Na
minha opinião, a proposta de reforma administrativa,
em tramitação no Congresso Nacional e que brevemente estará sendo analisada por esta Casa, incorre
em um equívoco primordial: tratar o Estado e o funcionalismo público como a causa maior de todos os
problemas enfrentados pelo País. O fato de se tratar
de antemão o servidor público como o vilão da história compromete a discussão mais séria, profunda e
verdadeiramente reparadora dos males do Estado
brasileiro, que existem e que precisam ser corrigidos.
Exemplificando, gostaria de registrar recente
pesquisa realizada no Estado do Rio Grande do Sul
pela Federação das Associações dos Municípios - Famurs, entidade altamente respeitada no nosso Estado,
que esclarece que apenas 10% dos mais de SOO municípios do Estado do Rio Grande do Sul comprometem
mais do que 60% do seu orçamento com a folha de
pagamento. Ou seja, a falta de recursos dos municípios gaúchos - e tenho certeza de que outros tantos
municípios brasileiros - tem outra origem, como, por
exemplo, a queda da arrecadação, devido à crise que
se abate sobre a economia - no caso específico do
Rio Grande do Sul, especialmente sobre o setor primário, afetado pelo custo do dinheiro, pela descapitalização, pelo insuficiente apoio oficial e, ainda, pela ausência de uma política agrícola efetiva e abrangente com
regras claras e duradouras.
O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senadora Emília Fernandes?
A SR~ EMILIA FERNANDES - Ouço o aparte
de V. Ex", com satisfação.
O Sr. Edison Lobão - Senadora Emitia Fernandes, considero este um dos temas mais impor-
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!antes da atualidade em debate. Não podemos tratar
o-funcionalismo público brasileiro como se ele fosse a
causa da desgraça nacional; aliás, não existe essa
desgraça. Temos que conceder ao funcionalismo o
crédito de ter sido, ao longo dos anos, partícipe da
construção de uma grande Nação. E V. Ex", com a
sensibilidade de professora e de mulher, traz a este
plenário, na manhã de hoje, o debate de uma questão
que considero da mais alta relevância para decisões
do Congresso Nacional. Não podemos cometer erros
nessa questão. E a advertência que V. Ex" nos faz
hoje é nessa direção, é nesse sentido. Quero, portanto, cumprimentar V. Ex" por ter trazido ao debate hoje
esse tema de magna importância para o País.
A SR! EMILIA FERNANDES - Nobre Senador
Edison Lobão, agradeço o aparte de V. Ex". Fazendo essa reflexão, essas ponderações, respeitando
pontos divergentes, mas, acima de tudo, trazendo
constatações, é que faço este registro e apelo aos
ilustres Pares para que pensemos juntos o que tem
sido dito e feito em relação ao funcionalismo público,
que é o orgulho deste País que tem ajudado a construir e que hoje nós estamos representando.
Por outro lado, jornais recentes informam que,
segundo o Ministério da Administração Federal, a
União gasta 52% de sua arrecadação para pagar
seus quase 1 milhão e 300 mil servidores civis ativos
e inativos. ·Ou seja, também menos do que o limite
__ previsto pela Lei Camata, que estabelece os 60%.
Concordamos, logicamente, que precisa haver
mudanças na estrutura do Estado brasileiro, mas
isso tem que ser feito em benefício da sociedade,
dos cidadãos, incluindo os próprios funcionários públicos ativos e aposentados que, em sua grande
maioria, merecem ser respeitados pelo que têm feito
pelo País nas mais diversas funções.
É inconcebível que o discurso da moralização
e melhoria da qualidade do serviço público se transforme em crítica generalizada, e, o mais grave, se nivele por baixo, acusando o funcionalismo de relapso,
irresponsável, acomodado e não produtivo, atribuindo-lhe a culpa pelos problemas do País, dos Estados e dos Municípios.
Portanto, não podemos concordar com a simples tese de redução do tamanho do Estado, do corte de funcionários, da economia de gastos, sem levar em conta as necessidades do povo, os compromissos de Governo e as evidentes carências sociais
da maioria da população que, sem dúvida, sofre com
a falta de atendimento médico, de educação adequada e segurança.
Ao longo desses últimos anos, especialmente a
partir do ex-Governo Collor, temos ouvido repetidas

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

134

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vezes a tese de afastamento do Estado da economia e uma maior presença no setor social. Apesar
das intensas privatizações, que renderam razoável
quantidade de recursos, não podemos, neste momento, constatar que tal iniciativa esteja sendo levada à prática no País.
É evidente que a saúde vai mal, chegando ao
ponto de comprometer um programa estável e com
grande credibilidade, como o das vacinas, por diversos
problemas, mas, acima de tudo, pela falta de maiores
investimentos no setor, particularmente nos laboratórios oficiais que vêm sofrendo contínuas crises.
Nesse sentido, e bom lembrar que, mesmo
com as privatizações, teoricamente feitas para enfrentar dificuldades como essas, o Governo ainda
lançou mão de um novo imposto, a CPMF, que, até
agora, a meu ver, não justificou a sua existência.
Por outro lado, em relação à educação, temos
programai sendo lançados, anunciados, divulgados,
praticamente todos os meses, mas os seus resultados objetivos, concretos, ainda estão por ser comprovados no futuro e, principalmente, na prática.
No entanto, no dia-a-dia, o que temos assistido
é que essas idéias e propostas de mudanças não
estão atingindo os professores e funcionários das
escolas, por exemplo, e nem contagiando as autoridades estaduais de diversas regiões.
Já foi motivo de pronunciamento meu a questão da situação dos professores deste País e, em
especial, do Rio Grande do Sul. E aqui tomo a alertar: os professores gaúchos promovem, há cerca de
dois meses, uma intensa mobilização que inclui, inclusive, a realização de greves por tempo determinado, para exigir do Governo do Estado o cumprimento
de uma lei salarial, proposta pelo próprio Executivo,
aprovada pela Assembléia Legislativa e não cumprida durante todo o ano de 1996. O que eles exigem é
o reajuste de um salário de R$111,00 para um pouco
mais de R$300,00. É uma insignificância, uma vergonha, dizer que isso é um salário de um professor.
A contrapartida da maior participação do Estado nas questões sociais, em detrimento da participação económica, além de se realizar de fato, deve
contar, também, com a valorização dos profissionais
responsáveis.
Nesse sentido, destaco, como ponto central
deste pronunciamento, que tem por objetivo fazer
um alerta aos Governos estaduais e ao Governo
Federal, a preocupante situação que se registra no
setor da segurança pública brasileira, que merece
ser vista e tratada com especial atenção pelas autoridades.

-------
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Este é o ponto, Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, que quero enfatizar nesta manhã: a questão da segurança pública, as condições em que vivem os policiais militares e civis deste País. Matérias
de jornais, manchetes diárias mostram os protestos
generalizados que se espalham pela maioria dos Estados brasileiros e não podem ser tratados apenas
com o chamamento à hierarquia ou a qualquer outro
tipo de apelo à estabilidade da economia e da inflação ou à repressão pura e simples.
Além das manifestações que já ocorreram, inclusive resultando em violências e morte, outras assembléias e paralisações de policiais militares e civis
estão marcadas para os próximos dias em um grande número de Estados, com possibilidade de radicalização das manifestações.
É grave a situação, especialmente em relação
às polícias militares no Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul, onde, apesar das negociações, o impasse
continua, devido à resistência das autoridades de
acatar as reivindicações dos policiais civis e militares
e até mesmo pelo descumprimento das leis.
O movimento dos policiais civis e militares atinge o Brasil de norte a sul. Nos últimos 15 dias aconteceram greves nas PMs de Minas Gerais, Pará e
-Piauí, aini:laem curso;_e_ há-ameaças de novas paralisações na Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina.
No Rio Grande do Sul, os policiais militares que compõem inclusive o Corpo de Bombeiros prometem entrar em greve no dia 17, caso o Governo do Estado não cumpra a lei que estipulou o pagamento dos reajustes salariais da categoria, que cobra um reposição de 37%. Vejam que também já é
lei aprovada, existente e não cumprida. Com esse
aumento, somado ao salário básico que é de apenas
R$192,00, os vencímenfos médios de um policial da
Brigada Militar gaúcha chegaria a pouco mais de
R$300,00 por mês - salário extremamente baixo
para promover, com dignidade, o sustento de uma
família e dar segurança a uma população.
Temos, aqui, também, matérias recentes do
jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, intituladas
"Segurança sem salário", "Penúria massacra os homens da lei", "A fome e a miséria dentro de casa se
transformam nos principais inimigos de policiais civis
e militares". E há um relato do caso de policiais que
moram em barracos, em áreas invadidas, com dificuldades de prover a alimentação e a educação para
-os filhos, tendo as suas famílias expostas ao risco
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da convivência com aqueles a quem eles têm o dever de combater diariamente nas ruas da cidade.
Ainda no Rio Grande do Sul, os policiais civis
também estão ameaçando com a realização de greve, que pode ser decidida nesse próximo dia 18, exigindo o cumprimento da legislação para corrigir minimamente os baixos salários recebidos pela categoria. Vejam, senhores, a situação em que se encontra
o País e, em especial, o meu Estado do Rio Grande
do Sul.
o Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex" um
aparte?
A SR~ EMIUA FERNANDES - Concedo, com
muita satisfação, o aparte ao nobre Senador Romero

Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senadora Emília Fernandes, quero aplaudir e apoiar o discurso que V.
Ex" faz esta manhã, porque trata de assunto extremamente ·importante para o desenvolvimento e o
crescimento do nosso País. Realmente é inadmissível que qualquer reforma e que qualquer idéia de
transformaÇão traga no seu bojo a tentativa de tomar
os servidores públicos bodes expiatórios de uma ou
mais mazelas que vive o nosso País. Sem dúvida
nenhuma, a grande totalidade ou a maioria dos servidores públicos no Brasil, em nível estadual, federal
ou municipal, ganha uma miséria, trabalha com extrema dificuldade e enfrenta desafios diários para
exercer as suas atividades. Isso é reconhecido. O
que nós temos qu.e fazer e o que a reestruturação
do Estado tem que trazer como peça fundamental
não é o sacrifício do servidor público; pelo contrário,
entendo que a reestruturação do serviço público
deve começar com o fortalecimento, a melhoria, a
capacitação e o aparelhamento dos servidores públicos. V. Ex" demonstra um quadro grave na área de
segurança pública no País, que tem alarmado toda a
sociedade. Mas é importante lembrar que esse mesmo quadro caótico acontece na educação, na saúde
- que tem matado milhares de brasileiros por dia por
falta de condições de funcionamento - e em outros
pontos fundamentais, em que o Estado deveria prestar um bom serviço e não o faz por falta de condições operacionais e pessoais. Registro, assim, o acerto das palavras de V. Ex" e o meu apoiamento a essas posições. Se queremos um Brasil melhor, temos
que começar a reestruturação do Estado pelo fortalecimento, pela melhoria salarial, pela capacitação,
enfim, pelo respeito que o funcionalismo merece; e
não tentando nivelar por baixo o servidor público
com medidas que só fazem diminuir a vontade de
brasileiros e brasileiras de serem servidores pú1:51i-
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cos, dedicando a sua vida a prestar serviços aos
seus semelhantes. Meus parabéns pelo discurso de
v. Ex".
A SR• EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex" e o incorporo ao meu pronunciamento com satisfação, porque corresponde à avaliação que temos tentado passar a fim de sensibilizar o
governo.
Sabemos que uma reestruturação do próprio
quadro do funcionalismo não se faz através da transmissão do descrédito, do desrespeito e da desvalorização, mas exatamente pelo lado oposto: da valorização, do respeito, da dignidade conquistada e, acima de tudo, da possibilidade de se separar o bom e
o mau funcionário, mas não através de generalização como tem sido feita.
Trazemos, então, à reflexão o problema específico da segurança pública, que está no contexto da
questão maior do funcionalismo público como um
todo. Notícias de um jornal de credibilidade do nosso
Estado revelam a situação dos homens da lei, dos
policiais. Um dos exemplos citados mostra que um
policial militar vive em um casebre de seis metros
quadrados e afirma ainda "que quase 23 mil dos
31,5 mil policiais gaúchos, civis e militares, estão em
situação semelhante". Esse policial não tem nem luz
no seu casebre, não tem ventilador, não tem uma televisão, tem apenas um refrigerador que não funciona e ainda declara que não tem mágoa no seu coração, mas que está repleto de esperanças, "porque
acredito que o Governo vai um dia olhar melhor para
nós. O Governo vai ver que os PMs são os primeiros
a serem chamados em qualquer caso e os últimos a
serem socorridos".
Poderíamos ainda citar outros exemplos e declarações, como de um integrante da polícia de choque, um dos grupamentos de elite da Polícia Militar
do Estado do Rio Grande do Sul, que mora numa
peça de madeira, em uma área invadida, e diz que a
sua casa é menor do que uma das muitas celas do
Presídio Central, onde costumeiramente age durante
operações de revista.
Um levantamento da assistência social
da BM - a Polícia Militar do Estado do Rio
Grande do Sul -, realizado em 1995 com
base num efetivo de 28 mil homens, indicou
que 23.393 policiais moravam em casa de
aluguel ou de favor, sem residência própria.
São alguns dados que trazemos para ilustrar a
grave situação em que vivem aqueles que têm que
zelar pela segurança dos cidadãos, e cujas famílias
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não vivem com dignidade e com conalÇões de mínimas sobrevivência.
Alerto também para a importância dos policiais
rodoviários federais, que desempenham fundamental missão e que, neste momento, lutam para reconquistar um direito salarial adquirido que foi suspenso
pelo Governo Federal.
Esperamos que o nosso apelo, que o nosso registro chegue ao coração e ao sentimento das autoridades competentes. Os acontecimentos não podem ser olhados a distância pelo Governo Federal.
Nesse sentido, ~ importante a informação de
que o Ministro da Justiça, Senador lris Rezende, já
tomou a iniciativa de reunir-se com os secretários
estaduais de Segurança Pública e com os comandantes-gerais das Polícias Militares dos Estados
para discutir a situação e buscar saídas e alternativas para o_ problema, que se agrava.
Hoje, o jornal O Globo traz como manchete
que o Ministro da Justiça diz que a insatisfação da
PM é justifi~da pelos baixos salários que recebe.
Por outro lado, queremos também alertar a sociedade para acompanhar de perto, buscar informações e refletir profundamente sobre a questão da segurança no País.
Cada cidadão que tem sua vida e bens por zelar deve conhecer a real situação de miséria, de exploração, de desencanto e de empobrecimento em
que vive grande parte dos policiais, sejam eles militares ou civis, cujàs próprias vidas e de suas famílias
e filhos estão expostas a total insegurança.
Por fim, reafirmo que considero extremamente
grave e preocupante a situação da segurança pública no País, pelas atitudes de abuso de autoridade,
de desrespeito aos direitos humahos, de impunidade
de alguns, mas também, e não menos grave, pela
condição de empobrecimento e desvalorização que
atinge praticamente todos os policiais brasileiros, civis e militares.
A população não pode ficar sem segurança,
concordam todos, mas, para isto, é fundamental que
os profissionais dessa área também tenham mínimas condições, ou seja, condições salariais, de trabalho e de vida, para que possam exercer a sua profissão com tranqüilidade, com dignidade e, principalmente, com a eficiência necessária.
Ao mesmo tempo, considero bastante frágil o
argumento que tenta culpar o aumento das despesas de custeio das administrações, especialmente
de pessoal, pelo aumento do déficit público.
Na verdade, tal fato tem mais a ver com as altas taxas de juros, que têm feito o Governo compro-
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meter, a cada novo Orçamento, volumes cada vez
maiores de reei.Jrsõs destinados a sustentar a ciranda das dívidas interna e externa, agravadas pela
atual política de cobrir o rombo das contas externas
com capital especulativo.
Ao concluir, S~ Presidente, quero ainda ressaltar que, em 1996, o Governo Federal reteve cerca
de R$3,4 bilhões do Fundo de Assistência ao Trabalhador- FAT -,que deveriam ser destinados aos Estados e Municípios e, mesmo assim, não evitou um
déficit de R$15 bilhões em suas contas, que, aliás,
vêm tendo desempenho negativo desde 1994.
Por outro lado, o Brasil corre o risco de, neste
ano, apresentar um crescimento de 1 ou 1,5% do
Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com expectativa do próprio IBGE, bem inferior à taxa de 4% prevista pelo Governo, o que significa maiores dificuldades económicas e queda da arrecadação fiscaL
Nesse sentido, antes de se perseguir funcionários é preciso urgentemente a adoção.de· uma política de investimentos, especialmente com uma redução das taxa de juros que movimente as economias
regionais, gere empregos e aumente a arrecadação
dos Municípios, dos Estados e da União.
Aquilo de que o Brasil precisa, S~ Presidente,
S~s e Srs. Senadores, e disso não se fala, é de uma
reforma tributária que promova as mudanças necessárias, resultando em justiça fiscal, aumento de arrecadação e correta redistribuição dos recursos, e o
conseqüente fortalecimento dos serviços prestados
pelo Estado, com a justa e devida valorização dos
seus servidores.
Era o que tínhamos a registrar nesta manhã,
S~ Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Eml1ia Fernandes, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada peia Sra. ·Marfuce Pinto, Suplente
de Secretário.
A SR• PRESIDENTE (Martuce Pinto ) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SR! MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr! Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, primeiro quero fazer um breve registro sobre matéria publicada
no jornal A Tribuna, do dia 29 de junho de 1997, do
meu Estado, que, segundo pesquisa do Tribunal de
Justiça, revelada pelo Dr. Gersino Silva, informa que
aumentou a violência no Estado do Acre contra as
mulheres.
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No levantamento, cerca de 80 mulheres foram
assassinadas durante os últimos cinco anos. É um
índice muito alto, se considerados os demais Estados do País. Pesquisas do próprio IBGE colocaram
o Acre como um dos Estados onde a violência contra a mulher é considerada uma das maiores.
Algumas medidas precisam ser tomadas. Já há
algum tempo tenho me manifestado, junto ao Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher, para
que busquemos alternativas para combater a violência contra as mulheres no Estado do Acre.
Nessa pesquisa há um dado interessante. Um
dos bairros com maior índice de violência contra as
mulheres é o Seis de Agosto, aquele que, juntamente com o Tribunal de Justiça, está realizando uma
campanha, iniciada no dia 7 deste mês e que estará
sendo concluída amanhã, de combate à violência.
Trata-se qe, iniciativa da própria população para
conscientizar as pessoas dessa chaga lamentável
que temos no nosso Estado e no Brasil todo, que é a
violência, a agressão física contra a mulher. Estamos falando apenas da agressão física, porque a
violência que é praticada contra as mulheres não é
apenas aquela que deixa marcas, que deixa hematomas. Existe a violência emocional, a ameaça, muitas
vezes praticada por pessoas da família, por aquelas
de convivência mais próxima.
Os dados levantados nessa pesquisa mostram
ainda que a maioria dos casos de violência é doméstica, praticada por, maridos, companheiros, namorados, amantes e mesmo por pais ou irmãos. É, então,
um dado a ser pensado.
Registro novamente esta pesquisa até porque,
à época da pesquisa feita pelo IBGE, também a registrei e apresentei sugestões a serem trabalhadas
junto ao Conselho Nacional de Defesa dos Direitos
da Mulher, junto aos movimentos de mulheres, tanto
o Movimentos de Mulheres do Acre quanto a Rede
de Mulheres, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, enfim, junto a todas aquelas pessoas que têm
preocupação com essa problemática.
O outro assunto a que quero me reportar, Sr"
Presidente, diz respeito à matéria que temos hoje no
jornal Folha de S.Paulo, que noticia: "Governo deve
reduzir ajuda a deficientes e idosos carentes".
O Governo brasileiro está propondo uma redução do número de pessoas que estão sendo beneficiadas pela lei que foi aprovada, com louvor, para
dar uma renda mínima mensal a pessoas cuja renda
per capita mensal é inferior a R$30, para pessoas
que são portadoras de doença física ou mental e
para as pessoas idosas com mais de 70 anos.
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O Governo justifica que há um número muito
grande de pessoas em busca desse benefício e que
não há recursos. Isto é uma contradição com o que
havia anunciado o Governo, ainda no início do ano,
de que iria apresentar uma lei modificando a lei que
criou o benefício, porque a lei atual beneficia as famílias cuja renda per capita mensal atinge apenas
R$30. O Governo queria ampliar essa proposta para
meio salário mínimo, o que é interessante, porque,
assim, teríamos um número maior de beneficiários.
Com a proposta atual, que está sendo anunciada, e com o encaminhamento da medida provisória,
o Governo pretende fazer uma redução, alegando
que existem muitas pessoas. Se existe suspeita de
corrupção, se existe suspeita de fraude, o que o Governo deve fazer é uma rigorosa investigação, para
que aqueles que estão gozando do benefício sem o
direito devido sejam cortados dessa lista, e aqueles
que estão em conveniência com esse tipo de prática
sejam punidos, e não reduzir o benefício.
O número de pessoas que carecem de renda
mínima, com a qual possam adquirir uma cesta básica, essencial para- a sua sobrevivência, é muito
_grande no nosso País. Para as populações que moram em periferias das grandes cidades, aqueles que
têm familiares ou pessoas sob sua responsabilidade
com deficiência físi"Ca, que não consegUem nenhum
tipo de trabalho, nenhum tipo de renda, é fundamental essa ajuda do Governo FederaL
O Sr. Romero Jucá - V. Ex- me permite um
aparte?
- · ·A SR• MARINA SILVA- Concedo um aparte
ao ilustre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá- Senadora Marina Silva,
ouvimos com preocupação o discurso de V. EJc!!, porque, efetivamente, essa notícia de que existe a possibilidade de o Governo cortar ou diminuir o Programa de Assistência Social para idosos e deficientes,
além de estar na contramão da história, é uma notícia extremamente preocupante, porque vai de encontro a tudo aquilo que se tem discutido no País:
ampliação dos programas sociais, busca de programa de complementação de renda, enfim, à tentativa
de tirar da miséria absoluta uma parcela da população brasileira, que, sabemos, vive em situação desumana. Se temos pregado que o Plano Real agregou
ao processo de consumo brasileiro uma parcela significativa da população, também é de consciência de
todos que uma outra parcela - mesmo com o Plano
Real, mesmo com a estabilização económica, mesmo com todas as ações de revitalização da economia - não conseguiu atingir um mínimo de condiçõ-
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es de dignidade. Essa matéria talvez ainda esteja
em estudo no Ministério da Previdência e Assistência Social, mas vou gestionar no sentido de que ela
seja esclarecida, e Deus queira que se volte atrás,
aliás, como outras proposições discutidas pelo Governo. Quero dizer a V. E~- daqui a pouco vou.me
pronunciar sobre isso - que estou apresentando
uma convocação do Ministro da Previdência e Assistência Social, Reinhold Stephanes, à Comissão de
Assuntos Sociais, a fim de discutirmos a respeito do
acúmulo de aposentadorias e pensões dos aposentados. Vou agregar a essa convocação o tema que
versa sobre a diminuição dos programas sociais dos
idosos e deficientes, porque é inadmissível que haja
recursos federais para vários programas, inclusive
para os meritórios de sustentação da economia, e
não existam recursos para manter um programa
como esse, de tão larga repercussão social, que
atinge diretamente a vida das pessoas. Um deficiente, um idoso. que não tem como sobreviver, depende desse programa; ele não pode ser cortado. Quero
parabenizar V. ~ por abordar esse tema e espero
- já que V. ~ é também membro da Comissão de
Assuntos Sociais - que tenhamos, sob a Presidência do Senador Ade.mir Andrade, uma discussão profícua com o Ministro naquela Comissão, quando daremos a nossa colaboração para que, efetivamente,
uma medida como essa não se concretize.
A SR• MARINA SILVA- Agradeço o aparte de
V. ~ e o parabenizo pela iniciativa de convocar o
Ministro e de inclulr esse item nos debates que V.
E~ havia programado.
A Sr' Emilia Fernandes - V. E~ me permite
um aparte?
A SR 1 MARINA SILVA- Concedo um aparte à
ilustre Senadora Emília Fernandes.
A SrA Emilia Fernandes - Agradeço antecipadamente o aparte, Senadora Marina, e quero também registrar a minha preocupação em relação a essas duas questões que V. ~ traz neste momento
com tanta propriedade e oportunidade. O primeiro
aspecto se refere à necessidade de combatermos a
violência contra a mulher. Por incrível que pareça,
estamos chegando ao final deste século, estamos às
vésperas de um novo século e os temas violência,
desigualdade, discriminação ainda persistem. Entendo que esta é uma luta de todos, não apenas das
mulheres, mas de toda a sociedade. Juntos devemos buscar alternativas para eliminar esses fatores
do nosso convívio diário e, principalmente, da relação entre homens e mulheres. O outro tema levantado por v. Ex", e que a imprensa nacional já aborda

no dia de hoje, é altamente preocupante e vem exatarnente ao encontro do
aCabava de dizer da
tribuna, quando eu cobrava o famoso retomo, que o
Governo tem anunciado aos quatro ventos, aos quatro cantos, dizendo que dinheiro das privatizações e
arrecadação da CPMF são para atender às questões sociais deste País. Entendemos que a nossa crítica é altamente construtiva. Temos o dever de alertar
o Governo para esses equívocos; temos o dever de
dizer que é -incompreens-fvef que medidas dessa natureza, como a penalização do funcionalismo público, como a penalização dos aposentados e das viúvas, como retirada das pensões e das aposentadorias, enfim, desse massacre psicológico, prático e
objetivo que começa a acontecer neste País em relação aos cidadãos e aos trabalhadores - e, agora,
em relação aos idosos e aos portadores de deficiências - estejam acontecendo. Há poucos dias, registrei o Encontro Nacional dos Parlamentares Portadores de Deficiências, onde um dos itens era exatarnente ampliar esse progama, corrigir as distorções.
Hoje sabemos da discriminação e dos problemas
que a grande maioria das pessoas idosas e portadores de deficiência enfrentam neste País. Quero também registrar o meu repúdio, a minha preocupação e
o esforço coletivo que esta Casa deve fazer para sanar esses problemas. Creio que é ótima e oportuna
a iniciativa. do Senador Romero Jucá: os representantes do Governo, diretarnente vinculados a essas questões, devem vir, sim, a esta Casa prestar as
devidas explicaÇões.- Ou se a.Ssllme a questao soeial
deste País, como paralelo ao desenvolvimento econômico, ou, deliberadamente, temos que dizer que o
Governo assumiu definitivamente o programa do
crescimento económico, e não o do desenvolvimento
social. Era o registro que eu queria fazer, manifestando a minha insatisfação e a minha indignação
diante do que V. ~. oportunamente, alerta a esta
Casa.
.
A SR• MARINA SILVA- E bom lembrar que a
Lei n• 1.742 regulamentou o auxílio aos idosos e deficientes. Essa lei estará sendo revogada, e o Governo pretende editar uma medida provisória com esses
encaminhamentos que acabei de mencionar.

queeu

a

Concordo inteiramente com o que disse a Senadora Emília Fernandes. A desculpa do Governo,
ao dizer que precisa de todo um processo de desmonte, da presença do Estado em setores que ele
avalia não ser necessário, é para que o Estado se
faça presente naqueles setores que eles consi_deram
e que todos consideramos essenciais - inclusiVe, na
Região Amazónica, o grande problema é que não há
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a presença do Estado em várias oportunidades da
vida das cidadãos. Estamos tendo uma demonstração concreta de que, entre o discurso e a prática, o
discurso realmente fica a ser comprovado por uma
ação concreta.
Atualmente, estão sendo beneficiados 550, mil
carentes, entre deficientes físicos e idosos com mais
de 70 anos. Essas pessoas inclusive poderão ser
prejudicadas e apenas uma parte poderá ser atendida, segundo o que consta de uma reportagem da
Folha de S.Paulo. Houve, inclusive, manifestação
de pessoas ligadas à área social, ao Conselho Nacional de Assistência Social, que avaliam a medida
provisória como sendo um ato de desrespeito a qualquer atitude no sentido de dar atenção às pessoas
carentes e uma contradição, como falei anteriormente, em relação àquilo com que o Governo havia se
comprometido, que era exatamente ampliar o número de beneficiados.
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mos as propostas de renda mínima que estão em
discussão no Congresso Nacional. É uma proposta
razoável - diria até mesmo boa -, que teve um grande alcance social. Mas, no momento em que nos estamos preparando para a sua ampliação, para o benefício de mais pessoas, o Governo vem com uma
proposta, como âissé o Senador Romero Jucá, na
- contramão de tudo o que está sendo discutido, inclusive expondo a face do que o Governo está querendo esconder, dizendo que toda a economia que será
feita no processo de privatização, de regulamentação da economia, será para investimento na área
social. As atitudes estão demonstrando o contrário.
Iremos levar às autoridades competentes as
nossas preocupações e, se for o caso, até ao próprio Presidente da República.
Era o que eu tinha a dizer.
A SR•. PRESIDENTE (Marluce Pinto)- ConcedO a palavra ao nóóre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
Hoje temos uma realidade segundo a qual as
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr".
pessoas co_m renda per capita de até R$30 são bePresidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estou apresenneficiadas. Se o Governo aumentasse para meio sa-funâo o requeiimento ae convocaÇão-do--Ministrolário mínimo, estaria atendendo melhor às necessiReinhold Stephanes. Espero que o Ministro se faça
dades da população. Inclusive isso foi motivo de disacompanhar tanto do Secretário de Previdência
cussão na Comissão de Assuntos Sociais, quando
quanto da Secretária de Assistência Social do Miniseu e o Senador Romero Jucá sugerimos que essa
tério. A convocação visa tratar de duas questões do
proposta fosse inserida no projeto de renda mínima,
âmbito do ·Ministério da Previdência e Assistência
que estava sendo relatado pelo Senador Lúcio AiSocial, que têm preocupado, tenho certeza, a popucântara. Obtivemos a aprovação do Senador Eduarlação de todo o País.
do Suplicy. O Congresso Nacional já se vem posicionando a esse respeito, e, se o Governo levasse a
A primeira delas, a Medida Provisória n2 1.523cabo essa proposta, com certeza estaria agindo de
-9. de 27 de junho de 1997, estipula e impede o receacordo com as expectativas das pessoas que estão
bimento conjunto por parte dos segurados da Previatentas aos problemas sociais do País. Lamentaveldência Social dos benefícios relativos à aposentadomente, o que acontecerá será o contrário. Com cerria e pensão.
teza, Senador Romero Jucá, no dia em que o MinisFaço parte da base de sustentação do Govertro aqui comparecer, farei questão de estar na Cono, sou vice-Líder do PFL, mas gostaria de contar
missão, para que, juntos, possamos fazer todos os
com a presença do Ministro na Comissão de Assunquestionamentos pertinentes a essa questão.
tos Sociais, exatamente para tentar entender essa
medida, essa proposição.
Considero inadmissível e inoportuna a proposta do Governo de fazer a redução do número deSabemos que a grande maioria da população
pessoas que estão sendo beneficiadas por esse aubrasileira recebe como aposentadoria ou pensão
quantia irrisória. Pelo menos, é da consciência de toxílio, por essa ajuda, que, na realidade, não é nedos que não é uma economia dessa ordem que innhuma esmola, mas uma obrigação do Poder Público para com aqueles que estão à margem, sem as
terferirá no processo de fortalecimento ou de desestruturação da economia do Brasil. Pelo contrário, temínimas condições de sobrevivência, por questões
nho dito diversas vezes que entendo haver um erro
de limitações física ou de idade. Muitos não têin
na discussão da reforma da Previdência no País. A
acesso a nenhum tipo de aposentadoria, e suas famílias não têm condições de dar o mínimo necessáreforma da Previdência deve cortar, sim, abusos; a
rio para que continuem tendo uma vida um pouco
reforma da Previdência deve diminuir o salário de
digna. O atual benefício está em tomo de um salário
quem recebe, mediante irregularidades, milhões em
mínimo. Trata-se de quantia razoável, se consideraraposentadoria, mas a reforma da Previdência não
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deve ser feita por conta dessas pessoas ou dessas
questões. Entendo que a reforma da Previdência no
País deve ser feita com intuito de fortalecê-la, de esticar o processo de arrecadação e pagamento de benefícios, mas sobretudo de buscar, no tempo, elevar
o piso dos benefícios pagos aos que dela precisam.
Temos que melhorar o mercado interno, as
condições de vida das pessoas. Melhorar isso-significa melhorar a capacidade de compra e de pagamento de cada cidadão brasileiro e também dos
aposentados. Entendo que a discussão básica da
Previdência deve ser a busca, no tempo, da melhoria do piso pago aos aposentados do País. Portanto,
não vejo como fundamental o fato de se cortar a
aposentadoria ou a pensão de uma viúva ou de alguém que vive com dificuldades. Quem recebe um
salário mínimo de pensão e um salário mínimo de
aposentadoria vai ter que optar entre um dos dois. A
meu ver, essa não é a linha que o Governo deve seguir para reformar a Previdência do País. Entendo
que é da m!'!ior importância discutir o assunto na Comissão de Assuntos Sociais; por essa razão solicitei
a presença do Ministro.
A convocação de S. Exi prende-se também à
questão levantada há pouco pela nobre Senadora
Marina Silva. Temos discutido na Comissão e neste
Senado qual a forma mediante a qual se pode trazer
dignidade, respeito, condição de vida à população
economicamente marginalizada do Brasil. Temos
discutido várias q4estões como a bolsa familiar de
educação, o projeto de renda mínima do nobre Senador Eduardo Suplicy e mesmo a questão dos deficientes e idosos, quanto à elevação da renda per
capita de análise para a concessão desses benefícios. E fomos tomados de surpresa pela informação
da imprensa e do discurso da nobre Senadora Marina Silva de que o Governo pensa em cortar os valores que já estão sendo pagos. Ora, isso, no mínimo.
é uma insensatez.
Gostaria de ouvir do Ministro e da Secretária
de Assistência Social do Governo Federal, a ex-Deputada Lúcia Vânia, o porquê dessa proposta, que
fere as nossas consciências. Se é porque há irregularidades, vamos buscar saná-las; se é porque não
há recursos no Orçamento, vamos procurar suplementar o Orçamento da União. Nós o temos feito
para tantas questões, por que não fazê-lo para caminhar ao encontro da população mais sofrida do Brasil? Se queremos ser um país civilizado, temos que
buscar resgatar a dignidade dessas pessoas que
hoje vivem à margem. Portanto, estou apresentando
esta convocação e espero que o Ministro venha o
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quanto antes. Sem dúvida, são dois temas extremamente relevantes para a melhoria da condição social
do nosso País.
Sr' Presidente, registro ainda duas questões. A
primeira delas é com relação à movimentação da
- Polida Rod6Vlalia Federai no sentido de ver novamente serem pagos recursos de uma ação judicial
que os policiais rodoviários ganharam e vinham recebendo desde janeiro. Ora, se os policiais ganharam na Justiça, se os policiais rodoviários federais e
suas famílias já contavam com esses recursos desde janeiro, e, portanto, já estavam incorporados ao
orçamento familiar, é injusto, de uma hora para outra, brecar esse pagamento, colocando esses policiais rodoviários em uma situação de penúria e de
extrema dificuldade.
Portanto faço um apelo ao Ministro nesse sentido e tenho certeza de que S. EJcll, com a sensibilidade política, social e com a formação que possui,
vai buscar soluções para resgatar essa injustiça que
se faz com a classe dos policiais rodoviários federais.
Por fim, gostaria de registrar, com satisfação,
que as contas relativas ao ano de 1996 da Suframa
- Superintendência da Zona Franca de Manaus - foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União
nesta semana. t: importante registrar que são as
contas do período de gestão do Sr. Mauro Costa,
cuja permanência temos defendido devido à administração séria que tem realizado. Um dado interessante é que nos últimos dez anos as contas da Suframa não tinham sido aprovadas. Agora, na administração de Mauro Costa, essas contas são aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas, o que é
mais uma demonstração de que, efetivamente, a Suframa caminha por mãos sérias e competentes, dentro de critérios honestos de aplicação dos recursos
públicos em toda a Amazônia.
Devemos buscar um maior fortalecimento da
Suframa como instrumento de desenvolvimento de
toda a Amazônia ocidental, encontrando formas de
se aplicarem os recursos, não só no Estado do Amazonas, mas no meu Estado, Roraima, no Estado do
Acre, da Senadora Marina Silva, no Estado de Rondônia, do Senador José Bianco, no Estado do Amapá, do Senador José Samey, enfim, em todos o Estados que formam a Amazônia ocidental, porque,
sem dúvida alguma, é a Suframa, hoje, o grande instrumento com que contamos na busca de um processo auto-sustentado, em que possamos preservar
o meio ambiente, as condições dos índios, preservar, enfim, o grande património étnico, ecológico e
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cultural que a Amazônia tem, desenvolvendo a região sem agressõeS, respeitando
as condições antropológicas de cada segmento.
A Sr! Marina Silva - Pennite-me V. Ex" um
aparte, Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço com satisfação
o aparte da Senadora Marina Silva.
A Srll Marina Silva- Parabenizo V. Ex" pela
oportunidade do seu pronunciamento. Com a relação às agências de desenvolvimento da nossa Região, como a Sudam, a Suframa e o Basa, é importante registrar que· graças a uma movimentação
dos Estados considerados periféricos, como é o
caso do Estado de V. Ex", do meu, dos Estados de
Rondônia e do Amapá, conseguimos fazer com
que as autoridades dessas agências compreendessem que é preciso haver um deslocamento do
eixo Belém/Manaus, no Estado do Amazonas,
para os démais Estados. Com alegria observamos
que a atual gestão da Suframa tem tido essa compreensão. A notícia que V. Ex" dá é boa e leva em
consideraçao que há pessoas que estão realmente
preocupadas, tanto com o atendimento à demanda
dos demais Estados, como em realizar um trabalho sério, inclusive tendo as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, o que, segundo V.
Ex" nos informa, não vinha ocorrendo. É de se lamentar que exatamente a pessoa que está conseguindo essa nova dinâmica, essa nova postura,
esteja sendo vítirriíi de pressões para deixar o cargo que ocupa. Sou de um Partido de Oposição,
não me atenho à questão de cargos, porque essa
é uma competência do Governo Federal e da sua
Bancada de sustentação, mas acredito que aqueles que estão à frente da Administração Pública
devam ser, aCima de tudo, pessoas de confiança
da sociedade brasileira. Se elas vêm tendo um
bom desempenho, devem ser mantidas. Fico ad-·
mirada com o fato de que governantes e agentes
do alto escalão do serviço público que, mesmo
sendo incompetentes e até desonestos, são mantidos em seus cargos. Não entendo por quê. Recentemente, no Estado do Acre, o Superintendente do
INCRA, que vinha realizando um excelente trabalho, foi premiado com a exoneração do cargo.
Agora, a pessoa que está à frente da Suframa tem
sofrido pressões, devido a outros interesses, para
que a sua vaga seja substituída. Nem mesmo diria
que isso ocorre devido a outros projetas ou outras
propostas, porque se a proposta aluai tem agradado às p,essoas e aos Estados beneficiados, não
existe motivo para mudança. Reitero que, sendo

o nfmoculturare---

141

de Partido de Oposição, nãoentrona d_iscussão sobre cargos, mas- entro na discussão de que quem
está à frente do serviço público deva ser da confiança da sociedade. E se o Tribunal de Contas aprovou
as suas contas, essa é, com certeza, uma demonstração de que a sociedade está indo pelo caminho
certo.
•
O SR. ROMERO JUCA - Agradeço o aparte
de V.Ex", Senadora Marina Silva. Realmente, é da
maior importância que a classe política da Amazônia
- os diversos Partidos e segmentos - batalhe pelo
que V. Ex" citou: critérios claros, divisão dos recursos pelos Estados de maneira a melhorar a vida das
pessoas e, mais do que isso, seriedade na aplicação
dos recursos públicos.
Frisei a aprovação das contas da Suframa depois de dez anos, na gestão do Superintendente
Mauro Costa, exatamente porque entendo que posturas como as de S. sm devem ser refor.çadas para
que os recursos públicos sejam aplicados de fonna
criteriosa em todos os Estados da Amazônia Ocidental, gerando o desenvolvimento auto-sustentado que
todos queremos.
Era o que tinha a dizer, S~ Presidente.
A SR1 PRESIDENTE (Marluce Pinto) -Os Srs.
Senadores Júlio Campos, Mauro Miranda e Francelina Pereira enviaram discursos à Mesa para serem
publicados, na fonna do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JÚUO CA,..PO!) (PFL-MD - Sr. Presidente; S~s e Srs. Senadores, convocamos o Ministério da Saúde, há poucos dias, para que adote, sem
mais protelações, um programa pennanente e rigoroso de controle dos bancos de sangue do País. Os
hemocentros, à falta de fiscalização eficiente, nem
sempre realizam os testes obrigatórios da qualidade
do material colhido, expondo a risco de vida o receptor de sangue eventualmente contaminado.
Nessa mesma linha, voltamos hoje a reclamar
providências daquele órgão ministerial, desta feita
relacionadas à imprescindível regulamentação da
Lei nº 9.273, de 3 de maio de 1996, que obriga a inclusão de dispositivo de segurança nas seringas
descartáveis, sejam as aqui fabricadas, sejam as importadas, de modo a impedir a sua perigosa reutilização.
Oriunda de projeto de lei do Senado, essa
nova legislação foi aqui plenamente justificada, nos
seguintes tennos:
·o risco de transmissão de doenças entre
usuários de drogas injetáveis pela utilização de uma
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mesma seringa ou pela sua reutilização é conhecido
e descrito na literatura médica há muito tempo. A
epidemia de AIOS trouxe uma nova dimensão para
este problema.
O desenvolvimento da tecnologia na área dos
materiais médico-hospitalares permite, hoje, no 'entanto, que um dispositivo incluído nas seringas plásticas descartáveis de longe as mais utilizadas pelos
drogados impeça que a seringa seja utilizada mais
de uma vez.
Pela imprensa ficamos informados de que a lei
antidroga italiana prevê a substituição gradual dos
modelos de seringa hoje existentes no mercado daquele país por outros, dotados do mecanismo.
Ao adotarmos em nosso País providência semelhante, estaremos não apenas reduzindo o risco
de transmissão de doenças entre os usuários de
drogas endovenosas, como contribuindo para a própria redução do seu consumo. •
Na fase decisória, a proposição foi amplamente
acolhida péla Casa, tendo como orientação o voto
da Comissão de Assuntos Sociais CAS, segundo o
qual •as estatísticas sobre as doenças transmissíveis no País não permitem dúvidas sobre iniciativas
que visem minimizar a sua incidência sobre a população brasileira.
Enquanto mal maior, os números relativos à
AIOS são reveladores. O Brasil ocupa o terceiro lugar em termos de registres (16.340), depois dosEstados Unidos e Uganda. As projeções indicam que,
no ano 2000, em tomo de 5,7 milhões de brasileiros
serão portadores do vírus, com 260.000 casos de
manifestação da doença. Como se observa, a incidência da doença deverá romper a barreira do grupo
de risco e tomar-se uma ameaça à população de
uma maneira geral.
Tem-se, portanto, razões objetivas para uma
maior preocupação com mecanismos que permitam
reverter os prognósticos alarmantes aqui delineados.
São as razões que norteiam a opção pela aprovação
do projeto."
De acordo com relatório da Junta Internacional
de Fiscalização de Entorpecentes, da Organização
das Nações Unidas ONU, registrou-se aumento do
consumo de cocaína no Brasil, no ano passado, dadas as informações colhidas junto a órgãos do Governo, especialmente as prestadas pelo Ministério
da Saúde. Elas confirmam esse crescimento a partir
dos registres de internações hospitalares determinadas, entre os anos de 1987 e 1993, pelo uso de
substâncias entorpecentes.
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Nesse caso, o número de p~cientes hospitalizados em decorrência do uso de cocaína ascendeu
de 15,3% para 32%, considerando-se o total das internações de drogados nas redes pública e particular
de hospitais. Deve-se acrescentar que as doenças
decorrentes do uso de drogas e de álcool representaram cerca de 30% das ocupações dos leitos
dos estabelecimentos psiquiátricos, correspondendo
a 90 mil internações, em 1996.
Nesse mesmo ano, conforme as informações
do Ministério da Saúde, houve um aumento de cerca
de 1% dos casos de internação, relativamente ao
exercício anterior, observando-se que a região Norte
respondeu por número superior à metade de todas
as hospitalizações determinadas pelo uso de drogas.
No qüinqüênio citado, de todos os atendimentos efetuados a consumidores de drogas, apenas na
rede pública de hospitais, 53,9% corresponderam a
usuários de cocaína. Ademais, em cidades como
Salvador, ltajaí e Santos, 60% dos portadores do vírus da AIOS contraíram a doença mediante o uso de
drogas injetáveis, utilizando-se de seringas usadas.
Devemos acrescentar, ainda, que nos Estados
Unidos o controle das seringas, como parte fundamental do programa de prevenção de doenças transmissíveis, compreende a exigência de receita médica para a venda; o serviço de trocas, mantido na cidade de Chicago; e até mesmo o uso de cães especialmente treinados para localizar as usadas e, assim, impedir a sua reutilização.
No Brasil, o chamado programa de redução de
danos, financiado pelo Ministério da Saúde, com o
apoio da Organização Mundial de Saúde OMS, é interpretado pela Justiça como •um incentivo ao uso
de drogas•, crime que, pela vigente lei dé entorpecentes, sujeita quem o pratica à mesma sanção aplicada ao traficante, ou seja, pena de reclusão de 3 a
12anos.
De fato, enquanto não se aprova legislação
permitindo claramente ao viciado a troca de seringas, e também introduzindo dispositivo que lhes impeça a reutilização, abre-se margem à interpretação
de que se está, co_ITl o prograrna, contribuindo para
favorecer e difundir o uso indevido ou tráfico ilícito
de substâncias entorpecentes ou drogas afins; quando, na verdade, procura-se evitar que os usuários se
contaminem pela utilização de seringas não esterilizadas. Para pôr termo a esse tipo de entendimento,
quer o legislador tão-somente ressalvar as hipóteses
de ações de saúde promovidas pelos serviços oficiais de assistência, que, então, não se confundiriam
com o tráfico ilegal.
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Não obstante, segundo nos revela a Folha de
S. Paulo, na tentativa de reduzir a contaminação, os
agentes de saúde vêm desafiando o rigor judicial,
mantendo, em pelo menos três capitais, o serviço de
troca de seringas com os usuários de drogas. A troca de seringas, em países como a Suíça e a Holanda, reduziu em cerca de 5% a ocorrência de Aids entre os usuários de drogas injetáveis, às quais se devem, no Brasil, 20% dos quase 100 mil casos identificados dessa doença.
Conseguintemente, a providência reclamada
requer ação imediata do Ministério da Saúde. A Lei,
com vigência a partir de 3 de aÇJosto de 1996, como
se disse, deveria estar regulamentada até 3 de novembro desse mesmo ano, a cumprir-se a sua própria determinação, de que entraria em vigor três meses a contar de sua publicação (3 de maio de 1996),
e de que ~ Poder Executivo deveria regulamentá-la
no prazo de 180 dias.
O diploma legal em questão fixou prazo razoável pa~ a sua regulamentação, sem que o
Executivo a tenha promovido. Portanto, desconsiderou-se o zelo do legislador, que pela via legal
quis evitar a contaminação de pessoas às quais
continua permitida a utilização de seringas usadas, e que assim se arriscam a contrair as mais
graves doenças, numa trágica e continuada loteria
da morte.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho hoje a
esta tribuna para registrar um fato que deverá levar
a repercussões positivas na economia da região
Centro-Oeste. O Ministro do Planejamento, Antonio
Kandir, acaba de divulgar o novo sistema de financiamentos do Fundo do Centro-Oeste, com algumas
decisões que, se não atendem integralmente antigas
aspirações dos tomadores de empréstimos, já mostram alguns avanços significativos no fomento à pro-·
dução agrícola e industrial do Estado de Goiás.
De acordo com as normas agora aprovadas, o
prazo dos financiamentos passa de oito para doze
anos, permitindo aos produtores um cronograma
mais folgado para planejar o retomo dos investimentos. O período de carência também é ampliado
para três anos, melhorando as possib'lidades de maturação dos projetas pelos tomadores, que antes
eram obrigados a iniciar os pagamentos com apenas
dois anos.
No esforço para flexibilizar as operações do
FCO, o Ministério resolveu incluir os antigos devedores
entre os que poderão beneficiar-se com as novas políticas anunciadas. Os saldos devedores poderão ser re-

negociad()S, apliglrn:le>-se ags_fluxo~_Mu!Ps da dívida as condições favoráveis agora adotadas, com o
benefício adicional de isenção ou de revisão das
multas e taxas já incorporadas ao valor global dos financiamentos. Além de tudo isso, os chamados rebates, que funcionam como subsídio para baratear
os custos dos encargos, elevam-se a uma taxa de
redução que pode chegar a 15 por cento nos casos
que ainda não contam com esse tipo de benefício.
As medidas anunciadas mostram que as áreas
econômicas do governo estão mais abertas e mais
sensíveis para entender as dificuldades que vinham
punindo os que querem produzir e que carecem de
capitais próprios para continuar sobrevivendo. A política de juros elevados causou grandes estragos na
estrutura produtiva de meu Estado, principalmente
na agricultura, mas é importante reconhecer que a
redução da TJLP vem aliviando aos poucos o sistema financeiro injusto e massacrante que pesava sobre a produção.
Acredito sinceramente nos efeitos psicológicos
positivos da nova versão que o governo está criando
para o Fundo do Centro-Oeste. As normas anteriores fracassaram, e a sobra de 70 milhões de reais
nas disponibilidades do Fundo não deixam dúvidas
de que os critérios não atraíam os tomadores potenciais de financiamentos. Os excessos burocráticos
do Banco do Brasil também contribuíam para reduzir
o universo dos beneficiários, e por isso a minha expectativa é de que esses entraves sejam removidos
dentro do objetivo de descomplicar as relações do
Fundo com os seus clientes. E acho também que
haja espaços para uma revisão nas taxas de juros
no futuro próximo.
Sem contar com agências de desenvolvimento como a Sudam e a Sudene, como têm as regiões Norte e Nordeste, o Fundo do Centro-Oeste é a
nossa única e exclusiva opção institucional de promoção de fomento. Não tem a mesma dimensão
de poder político, de estrutura de incentivos e de
recursos para atrair novos investimentos do eixo
Centro-Sul, mas é a única via de origem da União
para induzir a incorporação de novos capitais, ao
lado dos mecanismos locais do sistema Fomentar,
que foi adotado em Goiás pelo ex-governador Íris
Rezende.
As decisões do governo para tomar o FCO mais
atrativo, no meu entender, merecem o reconhecimento
dos companheiros que nesta Casa representam Brasília e os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. Mas, levando-se em conta os elevados índices
de crescimento que têm marcado a nossa região nesses
eStimativas anuais de
últimos anos, considero que
captação, em tomo de 250 milhões de reais, repre-
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Discurso do Senador João Rocha
proferido na sessão de 09-07-97 e
publicado no DSF de 10 de julho
de 1997, às páginas 13720/22, e
republicado no DSF de 11 de julho
de 1997, às páginas 13843/44, que
se republica por haver incorreção
na primeira publicação:
0 SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, - Em que pesem todas as dificuldades, particularmente em decorrência
da limitação de recursos, para que se viabilizem o
desenvolvimento e o crescimento económico deste
País, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES) afigura-se. na atualidade, um
poderoso e proficiente instrumento de alcance dessas metas..
Com competência e eficiência, a instituição
apresenta, hoje, um novo perfil e uma respeitável estrutura que a toma uma das mais importantes agências de desenvolvimento do mundo. Com um corpo
técnico altamente qualificado e capaz, 0 Banco vem
conseguindo diversificar suas linhas de crédito e ampliar seu raio de ação, atendendo aos mais diferentes segmentos da e_conomia nacional.

Em 43 anos de operação no mercado, os financiamentos do Bndes acresceram-se de US$27,8 mil
dólares, em 1953, para US$9,4 bilhões no ano passado. Trata-se de um acréscimo significativo para
uma instituição 'cte um país em desenvolvimento,
como o Brasil.

Registre-se, aSsim, a excelência do BNDES no
seu desempenho operacional que se direciona ao seter industrial, mas, também à intra estrutura que, além
de recursos, é a que pode alavancar, com maior celeridade, o nosso crescimento económico e social, pela
sua capacidade de atrair novos investimentos externos
e de reduzir o chamado "Custo Brasil".
Além de defender, reiteradas vezes. a prioridade de investimentos na infra-estrutura do País, até
mesmo para adequá-lo à expansão do Men::osul e
ao advento da Área de Uvre Comércio das Américas
(ALGA), V<:!nho insistindo na necessidade de fortalecimento do Bndes como agência de fomento, de forma a ampliar sua capacidade de investimentos.

É inconcebível que, dispondo de uma instituição com essa magnitude e tamanha capacidade de
investimento, a União, Estados e Municípios, ainda
se desgastem na busca direta de recursos junto ao
Banco Mundial (Bird e Bid) e outras agências governamentais, que financiam programas e projetas de
órgãos e entidades do setor público. sem a intermediação do Bodes.
Um relatório primoroso do Tribunal de Contas
da União (TCU) sobre o endividamento público com
créditos internacionais, particularmente junto ao 810
e BIRD, revela o quanto têm sido onerosos esses recursos pará o País. Nos últimos dez anos, US$10.09
-bilhões ingressaram no Brasil, oriundos de financia---- mente envolvendo essas duas instituições. Todavia.
no mesmo período o País pagou, em decorrência
. desse montante e de outros compromissos acumulados, junto ao Bid e Bird, US$13,5 bilhões a título de
principal sobre as dívidas, US$7,9 bilhões de juros e
US$228 milhões de comissões.

Esses números o colocam entre os maiores ·
bancos de fomento do mundo e revelam que a instituição está pronta a prestar inestimáveis serviços ao
desenvotvimento do País, em especial na área de inIra-estrutura, priorizando a interiorização dos seus
investimentos, visando ao combate às nossas desigualdades sócio-regionais, ainda gritantes.

Isso representa uma sangria superior a US$11,6
bilhões de 1987 a 1996, mais de US$1 bilhão por ano.
Desse total, apenas o BIRD embolsou US$6,09 bilhões
de juros e US$150 mlhões de comissões. Esses créditos se tomam cada vez mais caros na medida em que
os tomadores, no caso a União, Estados e Munícípios
- atrasam q dese_ITIQQ.IsQ .ci<!S_~:;Q!]trnpartidas e. mesmo
·· ãsSim, pássaro a pagar custos das parcelas a serem li·

É interessante observar que o maior salto
ocorreu exatamente a partir de 1995. o orçamento
da instituição para financiamento era, naquele
ano, de US$7,6 bilhões. Em 1996, esse orçamento
passou para US$9,4 bilhões e, no presente exercício de 1997, corresponde ao montante de US$13
bilhões.

beradas pelo agente financeiro.
Como o BNDES eStá melhor estruturado, com
. um tõrpõ-téCniCOaltaméiiie qualificado e vocaciona_do, cada vez mais, para o social, por que não estreitarmos uma parci!na- eoíri o 8-IRD.:_BIº- e_ C()rn_outras
agêricias-govemamentaís_~::;trangeíras. transforrnando-o num intermediário, no Brasil, desses organis-
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mos financeiros internacionais? com um projeto integrado com os dois bancos internacionais, O BNOES
fortaleceria sua carteira de financiamentos, teria uma
atuação mais abrangente em todo o País, além. de
operar os financiamentos a custos menores.
Como nessas operações já se exige a garantia
do aval da União, independentemente do tomador
do empréstimo, o BNOES poderia muito bem servir
de elo de ligação entre o Governo brasileiro e o
BIRO ou 810, tomando mais acessíveis e ágeis os financiamentos. Pela Importância do Brasil no cenário
internacional, instituições como o BNOES devem entender que é fundamental m).;ldar o conceito de suas
relações com o País, recofÍ'éndo a uma agência de
fomento nacional que, ao longo dos anos, tem dado
prova de sua competência e operosidade.
A redução de custos dos financiamentos deve
ser um objetivo comum. como representante do
BIRO e BIO no País, o BNDES teria, ainda, maiores
e melhores condições de cuidar do planejamento.
macro dos interesses e das prioridades nacionais,
fomentando o desénvolvimento económico e social
do País e agilizando o processo de transferência de
recursos para a Unfão, Estad.,.<f15 e Municípios.
·
O próprio relatório do TCU chama a atenção
para a importância. do Brasil como tomador de rec_ursos multilaterais. Em vista disso. defende um maior
empenho no sentido de prevalecerem os interesses
do Pais quando da definição das políticas e deinvestimentos dos organismos multilaterais.
A propósito, abro, aqui, um parêntese necessário:
Em recente entrevista ao <Jornal O Estado de
S. Paulo, o ~onomista norte-americano. Lest Thu-·
row, exorta para a necess1dade de instituições financeiras, tais como o BIRD e o 810, redirecionarem
sua política, seu posicionamento perante o mundo e,
mais especificamente. perante os países em~de-senco
volvimento, priorizando os investimentos sociais, nas
áreas de educação, saúde e infra-estrutura.
Nascido com o escopo de equilibrar as balanças de pagamento de países ricos no pós-guerra,
sem, ·.10 entanto, uttimar a tarefa a contento, passou
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a Bird a gerenciar programas de estabilização em países em desenvolvimento, apoiando reformas estruturais, coadjuvado pelo FMI, ao que se avoca os exemplos do Brasil e do México. Autoridades em Economia
as maiores do mundo, e o próprio aluai presidente do
Banco Mundial reconhecem, hoje, que tal mudanÇa de
metas da instituição não logrou êxito no combate à
probreza onde houve a sua ingerência.
Aos 50 anos de existência, portantO, dado
-esse insucesso, o Banco Mundial proclama estar redirecionando, mais uma vez. suas prioridades, atendo-se aos segmentos que, numa abrangência, intitula "sociais".

Valendo-me, pois, dessa digressão, consigno que
devemos aproveitar essa retomada de consciênc:i<i do
Banco Mundial, cabendo, sem dúvida, ao BNOES o
grande papel de alçar~ em parceria com o BIRO e o
BIO, intermediando, com a autoridade que .lhe confere a
sua COI'll'rovada proficiência, os financi3mentos estruturais de que carece o País, a prazos e ónus mais apropriados à realidade de um Brsil que se lança na globalização mundial da economia e do comércio.
Retomando ao citado relatório do TCU, este
expõe, ainda, que o BIAD E O 810, mesmo priorizando seus investimentos nas áreas sociais, não implementaram mecanismos que permitam a cobrança
de comissões diferenciadas quando da aplicação de
recursos nessas áreas. Tal diferenciação, segundo
aquele órgão, faz-se necessária. tendo em vista que
os- projetas da área social têm uma vida mais longa
que os das demais áreas, além de estarem mais suJeitos a: mudanças cte·ordem p~olitico-econômica.
Finalizando, há que se aplaudir o Banco Nacional de Desenvolvimento Social pela sua crescente
atuaÇão como propulsor do desenvolvimento do
País, pela mudança de suas metas e prioridades,
pelo considerável acréscimo no seu volume de recursos para financiamentos, de que se vale o Pais.
No entanto, é oportuna, necessária e providencial
uma ingerência mais efetiva do BNDES. a fim de
que, nas negociações com organismos multilaterais,
prevaleçam os 1ntP.resses do BrasiL
Era o que tmha a d1zer. Muito obrigado.
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Ata da 1Oª Sessão Não Deliberativa
em 14 de julho de 1997
5ª Sessão Legislativa

~raordinária

da 50ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Flaviano Melo e Valmir Campelo.
(Inicia-se a sessão às 14h30min)

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo)- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDEN :C DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N2 123, de 1997 (n 2 753/97, na origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto de lei de Conversão nº 5, de 1997, que acrescenta § 52 ao art. 42 da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências, sanCionado e transfonnado na Lei n2
9.470, de 10 de julho de 1997.

MENSAGEM Nº 125, DE 1997
(Nº 759197, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituição Federal, e com o disposto no a:rt.-18, inciso I, e nos arts. 56 e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n2
93.325, de 12 de outubro de 1986, no art. 54, inciso
11, alínea a, e no art. 55 do Anexo I ao Decreto n2
2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer,
do Senhor Bassul Athuil Netto, Ministro de Segunda
Classe, do Quadro Especial, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Cameroun.
Os méritos do Ministro de Segunda Classe
Bassul Athuil Netto, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 10 de julho de 1997.- Fernando Hen-

rique Cardoso.
_ EM N2 268_DPLARC/~·MRELAPES
Brasília, 4 de julho de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts, 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º
de outubro de 1986, no art. 54, inciso 11, alínea a, e
no art. 55, do Anexo I ao Decreto n2 2.246, de 6 d"!
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Senhor Bassul Athuil Netto, Ministro de Segunda Classe, do Quadro
especial, da Carreira de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República do
Carneroum.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e curriculum vitae do Ministro de
Segunda Classe Bassul Athuil Netto, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Sebastião do Rego Barros, Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO

CUrriculum vitae
Ministro de Segunda Classe Bassul Athuil Netto
Monte Belo/ES, 27 de agosto de 1934.
Filho de Miguel Bassul e Zaia Aarão Bassul.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FND-UB. CPCD, lRBr.
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamentó para
Chefes de Setores de Promoção Comercial. Curso
Superior de Guerra, ESG. Curso sobre Mercado Comum Europeu, Centre Européen Universitaire de
Nancy, França.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretári9, antigüidade, 22 de novembro de 1966.
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Primeiro Secretário, merecimento, 1" de janeiro
de 1973.
Conselheiro, antigüidade, 22 de dezembro de
1982.
Quadro Especial, 27 de agosto de 1992.
.
Ministro de Segunda Classe, do Quadro Especial, 28 de agosto de 1992.
Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações e Arquivo, 1963.
Chefe do Serviço de Comunicações da Divisão
de Comunicações e Arquivo, 1964/65.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1973/74.
Subchefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1974/76.
Em licença, 1978/80.
Agregado, 1980/83.
Acra, Encarregado de Negócios, 1965.
Nova York, Vice-Cõnsul, 1966.
Nova )'ork, Cônsul-Adjunto, 1966/69.
Miami, Encarregado, 1967.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário,
1969/73.
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 1973.
Caracas, Conselheiro, 1985/87.
Kingston, Encarregado de Negócios, 1987.
Assunção, 198õ790.
Santa Cruz de la Sierra, 1991/92.
laundê, Encarregado de Negócios, 1996197.
IX Período de Sessões da Conferência da
ALALC, Caracas, 1969 (assessor).
X, XI e XII Períodos de Sessões da Conferência da ALALC, Montevidéu, 1970/72 (assessor).
Pré-Negociações da ALALC, Montevidéu, 1972
(delegado-suplente).
Reunião do Subgrupo IV (Transferência de
Tecnologia) do Grupo de Trabalho sobre Ciência e
Transferência de Tecnologia da reunião de Chanceleres das Américas, Santiago, 1974 (delegado).
Reunião do Grupo de trabalho sobre Ciência e
Transferência de Tecnologia, Brasilia, 1974 (delegado).
Conferência de Plenipotenciários para a reforma
do Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca
(TIAR), São José da Costa Rica, 1975 (delegado).
11 Reunião do Grupo de Trabalho de Tecnologia, Montevidéu, 1975 (delegado}.
ConselhO de
Reuniões técnicas e Ministerial .
Sistema Econõmíco Latino Americano, 1976 (detegadO).
IV Reunião Extraordinária do Conselho Latinoamericano do Sistema Econõmico Latino-americano,
SELA, Caracas, 1985 (delegado).

oo

XI Reunião Ordinária do Conselho Latino-americano-do SELA, Caracas, 1985 (delegado).
XII Reunião Ordinária do Conselho LatinoAmericano do SELALLima, 1986 (d_elegado).
XIII Reunião Ordinária do Conselho LatinoAmericano do SELA, Caracas, 1987 (delegado}.
Conferência Regional sobre Produtos de Base,
Guatemala, 1987 (delegado}.
À disposição do Ministério da Fazenda,
1980/85. - Stélio Marcos Amarante, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
REPÚBLICA DO CAMEROUN
1. Dados Básicos
Nome oficial do país: República do Cameroun
Área em km2: 475.44o
··
População: 14.261.557 hab. Gul. 1996)
Língua: inglês (oficial}, francês (oficial) e línguas africanas
Alfabetização: População total: 63,4%; homens: 75%, e mulheres: 52,1%
Data nacional: 20 de maio
Capital: laundê
Sistema de Governo: República presidencialista
Regime multipartidário
2. Autoridades
Chefe de Estado: Paul Biya
Chanceler: Ferdinand Léopold Oyono
3. Presença Brasileira
Embaixada do Brasil: Bairro Bastos
Boite Postale 348
Yaoundé- Cameroun
Tel.: (00237) 21-4716
4. Temas sobre o País
O Presidente da República, Paul Biya, m.. poder
desde 1982, foi reeleito com 39% dos votos em eleições alegadamente fraudulentas, em outubro de 1992.
Registra-se, igualmente, a realização de eleições legislativas em 17 de maio de 1997, nas quais saiu vencedor o "Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais", que apóia o Governo de Paul Biya.
5. Temas da Agenda Bilateral
A Embaixada do Brasil em laundê foi criada em
1982, e é a única representação latino-americana
naquela capital. A Embaixada do Cameroun em BraSília;-úniea representação diplomática camerounesa
náAméncáüitTna; foi
emf9a4:Rátrês -acordos bilaterais em vigor: Comercial, de 1965, de Cooperação Técnica, e Cultural, ambas de 1972. A Comissão Mista reuniu-se uma só vez, em 1986, em

aberta
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laundê, com delegação brasileira presidida pelo então Chanceler Abreu Sodré. Desde 1900, estão pen:
dentes visitas do Presidente e do Chanceler do Cameroun ao Brasil, convidados pelo então Presidente
Collor de Mello. Empresas brasileiras como a Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Embraer, Engesa e
TV Globo, entre outras, vêm atuando no mercado
camerounês. Existe interesse recíproco em fortalecer a cooperação técnica e o interCâmbio de bens e
serviços.
No campo da cooperação educacional, o Brasil
vem oferecendo bolsas de estudos a jovens camerouneses di!sáé·1989~ Há, no momento, 16 estudantes do Cameroun em faculdades brasileiras, selecionados nos últimos quatro anos.
Seguem, em anexo, os dados mais recentes
do intercâmbio comercial bilateral.
6. Ec!Jnomia
Ex-colõnia alemã, até 1916, e franco-britânica
até a independência, em 1960, o Comeroun tem sua
economia baseada em recursos minerais e agrícolas
e é basicamente exportador de matérias-primas (petróleo, cacau, café) e importador de manufaturados.
PIB: US$16.5 bilhões (1995)
Taxa real de crescimento do PIB: 1.8% (1995)
PIB per capta: US$1.200,00 (1995)
Composição do PIB por setores da economia:
agricultura- 29%
indústria- 24%
serviço- 47% (1994)
Taxa de inflação: 48% (1994)
Dívida externa: US$6,6 bilhões
Moeda/Câmbio: Franco CFA (Comunidade Financeira Africana); US$1 ,00 = CFA$500,56 (1996)
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional).
AVISOS
DE MINITROS DE ESTADO · .
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- - - O SR. PRESIDENTE (Flaviano ~Aelo) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
OF. N2 135/P-MC
_
f::m 8 de julho de 1997
Recurso Extraordinário n° 187436
Recorrente: Mercúrio S/A Transportes Internacionais
Recorrida: União Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, atendendo a
deliberação plenária do Supremo Tribunal Federal,
que esta Corte, por votação majoritária, confirmou a
constitucionalidade do art. 79. da Lei n° 7.787, de 306-89, do art. 12 da Lei n2 7 .894, de 24-11-89 e do art.
12 da Lei n2 8.147, de 28-12-90, unicamente com relação às empresas exclusivamente prestadoras de
serviços.
A súmula do julgamento plenário em questão
tem o seguinte conteúdo:
Tribunal, por maioria de votos, não conheceu do recurso extraordinário e declarou a constitucionalidade do art. 79. da Lei n2 7.787, de 30-6-89, do
art. 12 da Lei n2 7.894, de 24-11-89 e do art. 12 da
- -lei 112 8.147, de 28-12-90, com relação às empresas
exclusivamente prestadoras de serviços, vencidos
os Ministros Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Néri
da Silveira, que dele conheciam e lhe davam provimento. Deliberou, ainda, a Corte, por unanimidade,
que se fará comunicação dessa declaração de constitucionalidade ao Senado Federal. Não votou o Ministro Nelson Jobim, pois à época do início do julgamento não integrava a Corte. Ausentes, justificadamente, os Ministros Carlos Velloso e Celso de Mello,
Presidente. Presidiu o julgamento o Ministro Moreira

·o

N" 117/97, de 4 do corrente, do Ministro de EsAlves (RISTF, art. 37, 1). Plenário, 25-6-97."
tado do Trabalho, encaminhando as informações reEsta comunicação - feita em cumprimento à
ferentes ao Requerimento n" 381 , de 1997, do Senadeterminação do Plenário do STF - destina-se, unidor João Rocha.
___çameme,_<l dar ciêrrciaJoiTOalaJ:> S~na.do_da RepúN" 551/97, de 8 do corrente, do Ministro de Esblica da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Fetado da Fazenda, em aditamento ao Aviso n"
deral no processo em epígrafe, sem qualquer cone412197, encaminhando as informações complemenxão com a regra inscrita no art. 52, X, da Constituitares referentes ao Requerimento n" 238, de 1997,
ção, eis que o julgamento proferido por esta Corte lido Senador Emandes Amorim.
mitou-se a confirmar a constitucionalidade das normas legais mencionadas.
As informações foram remetidas, em
Renovo a Vossa Excelência o testemunho do
cópia, aos requerentes.
mais alto apreço e consideração. - Ministro Celso
O requerimentos vão ao arquivo.
de Mello, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - A Presidência determina a juntada do expediente lido aos
processados das matérias referentes às citadas
Leis.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior:
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 1141-L-PFU97
Brasília, 8 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Silvernane Santos para integrar, como membro suplente,
à Comissão.Mista destinada a emitir à Medida Provisória nº 1.524-9, de 27 de junho de 1997, que "Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências", em substituição ao
Deputado Eliseu Moura.
Atenciosamente,
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
OFÍCIO 1155-L-PFU97
Brasília, 8 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Vanessa Felippe, para integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 1.524-9, de 27ae junfio de1997,que
"Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências", em substituição ao Deputado Antônio Joaquim Araújo.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo)- Serão.
feitas as substituições adicitadas.
O SR. PRESIDENTE {Flaviano Melo) - A Presidência recebeu a Mensagem nº 124, de 1997
(nº757i97, na origem), de 10 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, no
valor equivalente a até sessenta milhões de dólares
norte-americanos, de principal, entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o
Brasil -Prodetab.
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Sobre
amesa, projeto aef leí-qile-séra lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 146, DE 1997
Dispõe sobre a coleta e disposição final de baterias usadas de telefones celulares, e dá outras providências.
O Congresso Naciqnal decreta:
Art. 12 Os estabelecimentos que comercializam
baterias para telefones celulares ficam obrigados a
receber as mesmas, depois de usadas, em quantidade igual à que está sendo adquirida.
§ 12 As baterias usadas serão recebidas, em
devolução, por um valor correspondente a, pelo menos, 10% (dez por cento) do preço de venda ao consumidor, naquele estabelecimento, de produto novo
idêntico ao que está sendo devolvido.
§ 2º Os estabelecimentos ;eferidos no caput
deste artigo deverão manter, em local visível, recipientes apropriados para o recolhimento das baterias devolvidas.
Art. 2º Os fabricantes e importadores de baterias para telefones celulares ficam obrigados a estabelecer mecanismos para disposição final, reciclagem ou reprocessamento das mesmas após o uso
pelos consumidores.
§ 1 Os fabricantes e importadores citados no
caput deste artigo deverão proceder, periodicamente, ao recolhimento das baterias usadas,
depositadas nos estabelecimentos comerciais referidos no art. 12 desta Lei.
§ 2º Fica proibida a disposição de baterias para
telefones celulares em depósitos públicos, bem
como sua incineração.
Art. 3º A publicidade referente a baterias para
telefones celulares e as embalagens das mesmas
deverão deverão conter advertência sobre os riscos
que essas baterias oferecem à saúde humana e ao
meio ambiente.
Art. 42 A inobservância ao disposto nesta lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 5 2 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 180 días de sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

º

Art. 7"' Revogam-se as disposições em centrário.

de formulaÇão e aplieação, e dá outras
providências.

Justificação
Em todo o mundo tem havido uma preocupação crescente com os graves riscos ao meio ambiente, associados a um uso cada vez mais intenso
de pilhas e baterias. Os danos ambientais se materializam quando ocorre uma disposição final inadequada desses produtos.
Em nosso País, à medida que se dissemina o
emprego de telefones celulares, crescem, obviamente, os riscos associados ao descarte das baterias utilizadas nesses aparelhos.
Na composição de pilhas e baterias entram diversos metais pesados como zinco, mercúrio, cádmio e chumbo, que oferecem sérios riscos à saúde e
ao meio ambiente. A prática atual de simples lançamento desses produtos em aterros sanitários leva à
contaminação do solo, do lençol freático e dos cursos dágua; a incineração dos mesmos ocasiona, adicionalmente, poluição atmosférica.
Na atualidade, já está consagrado o princípio de
que o agente poluidor deve arcar com os custos, para
a sociedadé, decorrentes de sua atividade. Nesse sentido, o presente projeto propõe que os fabricantes e importadores de baterias para telefones celulares sejam
responsabilizados pelas providências necessárias a
uma adequada disposição final para esses produtos annazenamento ou reciclagem.
O recolhimento das baterias será feito pelos fabricantes e importadores das mesmas, junto aos estabelecimentos qu~ as comercializam.
O projeto busca incorporar, porém, a tendência atual de se criarem incentivos económicos à adoção de práticas ambientalmente saudáveis. Nesse sentido é que propomos a aquisição
compulsória das baterias usadas, pelos estabelecimentos que comercializam tais produtos, por
uma fração do valor do produto novo. Na ausência de um mecanismo dessa natureza é bastante
provável que somente uma parcela diminuta da
população tomará a iniciativa de devolver as baterias usadas. Acreditamos, ainda, que haverá
ampla oportunidade para o aperfeiçoamento desse mecanismo durante a discussão do presente
projeto.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1997.- Senador Flaviano Melo.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N 2 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente, devendo ter sua tramitação iniciada a partir
de 12 de agosto próximo.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy por permuta com o Senador Ramez Têbet.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO-PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou
chegando hoje. de Caracas, onde participei do Encontro Internacional por uma Estratégia Comum, sob
os auspícios do Congresso da República da Venezuela e do Parlamento Latino-Americano sobre a dívida externa e o fim do milênio.
Centenas de parlamentares, economistas, intelectuais, cientistas sociais da América Latina e do
Caríbe se reuniram de 10 a 12 de junho em Caracas,
capital da Venezuela, para tratar do assunto da dívida externa.
Representando o Parlamento brasileiro, estiveram presentes os Deputados Franco Montara, do
PSDB, Augusto Viveiros, do PSDB, Aldo Rebelo, do
PC do B, Luiz Gonzaga Mota, do PMDB, e eu,
como Senador da República, pelo Partido dos Trabalhadores. Havia sido convidado Luiz Inácio Lula
da Silva, Presidente de Honra do PT, que não pôde
ir. Representei nosso Partido e, obviamente, o Senado Federal.
Sr. Presidente, antes de expor a Declaração Final sobre a Dívida Externa e o Fim do Milênio, que resultou desse encontro internacional
por uma estratégia comum, lerei a palestra que
fiz à Mesa que tratou de economia política e a
dívida externa:
"Desde o início dos anos 90, a América Latina engajou-se em um novo ciclo de endividamento
externo, acumulando passivos com o exterior em
ritmo bastante acelerado. Os anos recentes marcam, desse ponto de vista, uma mudança substancial em comparação com o quadro que prevaleceu
no decênio anterior, durante a chamada década
perdida, quando as economias da região atravessaram uma grave crise de endividamento e perderam
o acesso aos mercados internacionais de capital.
Entre 1982 e o início da década de 90, a América
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Latinapraticamente não participou da rápida expansão dos fluxos financeiros internacionais.
Na presente década, as condições de endividamento externo da região se alteraram em dois
campos importantes. Primeiro: as pendências financeiras externas, legadas pela crise da dívida
dos anos 80, foram eliminadas na maioria dos 'países. Os acordos com os bancos comerciais e o
Clube de Paris foram, de forma geral, pouco favoráveis aos devedores, mas permitiram regularizar
a situação financeira externa dos países latinoamericanos.
Segundo, e mais importante: no contexto de
uma expansão geral da liquidez internacional e de
taxas de juros relativamente reduzidas nos principais centros financeiros internacionais, em especial nos Estados Unidos, as economias latino-americanas recuperaram acesso a capitais externos:
Esse segundo fator, muito mais do que os limitados acordos de reestruturação negociados com os
credores, foi o que alterou, de forma decisiva o
contexto Hnanceiro externo da América Latina nos
anos 90.
Por essas razões, há quem afirme que o problema da dívida externa está superado.- Essa impressão é dominante nos nossos países. O tema da
dívida que concentrava atenções ao longo de toda a
década passada já não tem o mesmo destaque e
parece não suscitar maiores preocupações.
Há exceções, como, por exemplo, o alto grau
de preocupação com o tema da dívida externa, que
concentrou a atenção dos mais de mil participantes
desse encontro internacional sobre a dívida externa
e o fim do milénio.
Contudo, o volume de obrigações relacionado
à dívida externa tem aumentado. O serviço da dívida
externa do Brasil, por exemplo, foi de US$ 27,2 bilhões em 1996, incluindo as despesas brutas de juros e as amortizações do principal. Foi um aumento
considerável em comparação com o serviço âa dívida de US$ 16,2 bilhões em 1992. O estoque da dívida externa brasileira tem aumentado significativamente, passando de U$123,4 bilhões em 1990 para
U$175 bilhões em fins de 1996. A dívida externa da
América Latina e do Caribe aumentou, no mesmo
período, de U$443 bilhões para U$607,2 bilhões.
Portanto, o endividamento externo da economia brasileira cresceu· 41%, numa proporção uni -põllco
maior do que da América Latina, que cresceu 37%.
É verdade que o problema não é hoje agudo
como foi nos anos 80. Ao contrário do que ocorreu
durante a maior parte da década de 80, o serviço da
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sendo refinanciado voluntariamente por
meio de ríovos ingressos de capital estrangeiro. Em
outras palavras, as obrigações decorrentes das dívidas existentes, inclusive as que resultaram dos acordos dé reestruturaÇão com os bancos comerciais e o
Clube de Paris, estão sendo cobertas, com relativa
facilidade, pela emissão de novas obrigações com o
exterior. Esse processo tem ocorrido de maneira
praticamente ininterrupta nos últimos anos. A crise
económica do México, em fins de 1994- e início de
1995, foi a única ocasião em que houve uma amea-ça-derupfura desse novo ciclo de endividamento. No
entanto, em contraste com o que aconteceu em
1982, quando a moratória do México deu início a
uma longa crise de endividamento na América Latina, dessa vez uma megaintervenção liderada pelo
governo dos Estados Unidos evitou que o governo
- mexicano suspendesse pagamentos e impediu a
propagação da crise. Os efeitos mais graves do colapso do peso mexicano ficaram circunscritos ao
próprio México, à Argentina e, em menor medida, ao
Brasil.
Em função do ingresso de novos capitais, sob
a forma de empréstimos e investimentos, as transferência líquidas de recursos têm sido positivas para a
América Latina desde 1991, segundo dados da Cepai. Como se sabe, a transferência líquida de recursos é definida como a diferença entre o ingresso líquido de capitais {atitõnomos e compensatórios) o
pagamento líquido de juros e lucros. Entre 1982 e
--1990, essa transferência líquida foi sempre fortemente negativa para a América Latina e o Caribe,
tendo representado, em média, o equivalente a 21%
das exportações de bens e serviços da região. De
1991 em diante, as entradas de capital passaram a
superar os dispêndios líquidos com os juros e lucros.
Em conseqüência, as transferência líquidas voltaram
a ser positivas, alcançando o equivalente a 8% das
exportações, em média, no período 1991-1996.

e

Isso significa, evidentemente, que os compromissos externos não têm sido pagos, por enquanto, com
recursos reais gerados domesticamente. Em outras
_ palavras, o pagamento vem sendo feito de forma indolor. Embora inferiore$ _em te!l110S_ ~lativos ils transferências negativas da década de 80, essas transferências líquidas recebidas do exterior nos anos 90 têm
permitido, por um lado, aumentar as reservas internacionais dos países e, por outro, sustentar nive1s Cle dispêndio doméstico em consumo q investimento superiores ao Proouto Interno Bruto da região.
Esse quadro vem alimentando um sentimento de complacência em relação à dívida ex-
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tema, tanto mais que os juros da dívida e a própria
dívida vêm diminuindo relativamente às exportações
de bens e serviços. Para a América Latina e o Caribe, entre 1990 e 1996, a relação entre os pagamentos de juros e as exportações caiu de 23,5% para ·
14,5%. No mesmo período, a razão dívida externa/exportações diminuiu de 269% para 208%. Para
o caso do Brasil, a relação juros e exportações caiu
de 30,9%, em 1990, para 21 ,6%, em 1996; e a relação entre a dívida e as exportações diminuiu de
351% para 318% nesse mesmo período.
É necessário frisar que esse sentimento de
complacência é perigoso e poderá contribuir para
que muitos países da região tenham de enfrentar,
mais uma vez, graves dificuldades em razão dos
compromissos que estão sendo levados a assumir.
Observe-se, primeiramente, que o novo ciclo de endividamentos tem algumas peculiaridades que "tornam enganosos alguns indicadores
tradicionalmente utilizados para avaliar a solidez
da posição externa de uma economia .. Ao contrário do qué se observava nos anos 70, por exemplo, os investimentos diretos e de portifólio estão
representando, nos anos recentes, uma parcela
expressiva do financiamento dos déficits em conta corrente latino-americanos. Nas décadas de
70 e 80, os empréstimos e financiamentos preponderavam por larga margem; e a dívida externa constituía, portanto, uma boa aproximação do
passivo externo dos países da região. Atualmente, isso já não é 'mais verdade. Investimentos di~
retas (muitas vezes resultantes das operações
de privatização) ou investimentos de porta-fólio
(como aplicações em bolsa de valores) constituem parte ponderável do capital que vem ingressando na América Latina nos anos 90.
Como esses passivos não são contabilizados na
dívida externa, os dados que acabei de meneio~
nar, referentes ao estoque da dívida, ao serviço
da dívida e à sua relação com as exportações,
subestimam significativamente a extensão do
problema.
No caso do Brasil, não há dados atualizados
sobre o estoque de investimentos estrangeiros. Mas
é possível estimar que o total de investimentos - incluindo diretos e de portfólio - tenha alcançado cerca de US$1 00 bilhões em fins de 1996. O passivo
externo bruto do País- dívida externa bruta mais estoque de investimentos diretos registrados - era da
ordem de US$275 bilhões nessa data. Em parte
como conseqüência do aumento do estoque de investimentos, as remessas de lucros e dividendos
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vêm aumentando consideravelmente, tendo passado
de US$572 milhões ·em 1992 para US$2.373 milhões em 1996.
- . - Não se pode perder de vista, ademais, que a
acumulação de déficits no balanço de pagamentos
em conta corrente e de um estoque ponderável de
passivos externos de curto prazo expõe nossas
economias a uma grande vulnerabilidade financeira externa, deixando-as à mercê dos humores e da
instabilidade dos mercados internacionais de capitais. Desse ponto de vista, o que está acontecendo agora faz lembrar o processo de endividamento dos anos 70. Durante a fase favorável do
ciclo anterior do endividamento, do final dos
anos 60 até o final dos anos 70, não faltaram
avaliações tranqüilizadoras a respeito da trajetória que o nosso País vinha seguindo. Nos círculos financeiros internacionais, vozes autorizadas
elogiavam a eficiência com que o sistema bancário internacional estava fazendo a reciclagem
dos petrodólares. As autoridades financeiras latino-americanas ecoavam essa celebração. No
Brasil, as equipes económicas dos governos militares garantiam que a dívida externa não se
paga, mas se rola. Aliás, ainda ontem, em Buenos Aires, o Ministro Pedro Malan fez declarações muitos otimistas a respeito da situação externa da economia brasileira.

O que se viu nos-anos 80 é que a dívida externa se paga sim, e com a perda de uma década
em termos de desenvolvimento económico. A partir do início da décaaa de 80, a maioria das economias ClaAmeiica Latina foi-obrigada a realizar, de
forma abrupta, vultosas transferências de recursos
reais ao exterior. As conseqüências foram dramáticas: recessão, desemprego, aument•J da inflação,
queda de investimentos, diminuição dos salários
reais, aumento da miséria e da concentração da
renda e da riqueza.
A rigor, não é preciso retornar aos anos
70 e 80 para ilustrar os riscos associados à
·acumulação desmedida de déficits e passivos
externos. A experiência mais recente do México, que em 1995 atravessou a sua maior recessão desde a Grande Depressão dos anos
30, é uma confirmação eloqüente dos problemas que o endividamento imprudente pode
provocar. Para quem ainda tinha dúvidas, houve, na
semana retrasada, a crise financeira da Tailândia,
mais um país que paga preço elevado por ter-se deixado seduzir pelas facilidades do endividamento extemo em larga escala. Tmbém na semana passada,
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agravou-se a situação das Filipinas e com possibilidade de se alastrar pela Malásia e por outros países
da Ásia.
Dessa maneira, e sobretudo quando se considera que ainda estamos falando de episódios muito
recentes na história da América latina, é surpreendente a ligeireza com que boa pa~e da região está
se envolvendo novamente em um processo de endividamento acelerado. Os dados brasileiros recentes,
por exemplo, são impressionantes. Os avanços alcançados em matéria de combate à inflação repousam sobre úi-i-riftquietánte e crescente desajuste nas
contas externas.
Em 1993, ano calendário imediatamente anterior ao da introdução da nova moeda brasileira, o
real, a economia brasileira registrava um superávit
de US$13,3 bilhões na balança comercial. O déficit
do balanço de pagamentos em conta-corrente era
de apenas US$592 milhões. Desde então, as importações de mercadorias cresceram aceleradamente, enquanto as exportações aumentaram relativamente-pouco. Aumentou também o déficit na
balança de serviços. Nos doze meses até maio último, o Brasil registrou um déficit comercial de
US$9,8 bilhões e um déficit em conta-corrente de
US$31 ,2 bilhões. Essa deterioração acentuada
das contas externas reflete, essencialmente, a
combinação da abertura às importações com uma
significativa e persistente sobrevalorização da taxa
de cãmbio.
Como se sabe, um déficit em conta-corrente
significa um aumento do passivo externo líquido
do País, uma vez que seu financiamento requer o
ingresso líqüido de empréstimos e investimentos
ou diminuição das reservas internacionais e outros
ativos externos do País. Em conseqüência, tende
a haver aumento dos compromissos externos sob
a forma de juros, lucros e dividendos. O .aumento
do pagamento de juros e das remessas de lucros
e dividendos pressiona, por sua vez, o déficit em
conta corrente no futuro, levando à acumulação de
passivos adicionais com o exterior. Trata-se, portanto, de processo cumulativo, que pode facilmente degenerar em um endividamento com efeito
bola de neve.
Só faz sentido acumular déficits em contacorrente se os recursos externos que estão sendo
absorvidos para financiá-los forem destinados à
formação de capacidade produtiva na economia,
em especial nos setores exportadores ou que
substituem importações. Embora elementar, esse
é um ponto para o qual ainda não se tem dado
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atenção suficiente no debate recente no Brasil. Alguns se deixam impressionar pelos dados que indicam aumento das importações de bens de capital e
dos investimentos diretos estrangeiros, e concluem
que a economia brasileira está atravessando uma
fase de forte ampliação da formação de capital.
Infelizmente, ··o crescimento do investimento
tem sido modesto. O aumento das importações de
máquinas e equipamentos corresponde, em grande
medida, a substituição de produção doméstica desses bens e não pode, portanto, ser tomado como indicador de ampliação do volume global de investimento, como ainda recentemente assinalou Paulo Nogueira Batista Júnior, em "Endividamentos Externos
Rnanciam Consumo", na Folha de S.Paulo.
Além disso, grande parte dos investimentos diretas estrangeiros corresponde não a investimentos
novos, mas a operações de compra de empresas
nacionais existentes, seja em operações de privatização, seja em aquisição de empresas privadas nacionais. Os fatos que estão sendo celebrados como
sintomas de um boom de investimentos indicam, na
realidade, desestruturação da indústria nacional de
bens de capital e desnacionalização da economia
brasileira.
As contas nacionais do Brasil, embora desatualizadas, não deixam dúvidas quanto ao fato de
que a economia ainda está investindo muito pouco. A formação bruta de capital fixo, medida a preços constantes, foi de apenas 16,6% do PIB em
1995, muito abaixo do requerido para sustentar taxas elevadas de crescimento económico no longo
prazo.
Entre 1971 e 1980, a formação bruta de capital fixo foi de 23,5% do PIB, em média. Mesmo durante a chamada década perdida dos anos 80, a
economia brasileira investiu quase sempre mais
do que nos anos recentes. É verdade que a formação bruta de capital fixo acusou alguma recuperação desde 1993, quando o investimento fixo representou 14,4% do PIB. Mas o aumento foi relativamente modesto, de apenas 2,2% do PIB entro:,
1993 e 1995. Ainda não há dados das contas nacionais para 1996, mas sabe-se que a produção
interna de bens de capital diminuiu 14,3% de 1995
para 1996, segundo dados governamentais. De
acordo com a Associação Brasileira das Indústrias
de Máquinas e Equipamentc.s - Abimaq, o consumo aparente de bens de capital mecãnicoG caiu
8,3% em 1996.
De qualquer maneira, o aumento da taxa
agregada de investimento fixo entre 1993 e 1995 é
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modesto quando comparado à absorção de recursos
reais do exterior nesse mesmo período. Entre 1993
e 1995, a absorção de recursos externos (medida a
preços constantes pela importação líqüida de bens e
serviços não-fatores) cresceu nada menos que
10,1% do PIB. Isso significa, obviamente, que os recursos externos estão financiando primordialmente a
ampliação do consumo agregado. As contas nacionais indicam aumento extraordinariamente rápido do
consumo público e privado nos anos recentes. Entre
1993 e 1995, o consumo agregado (inclusive variação de estoques) passou de 79,5% para 87,3% do
PIB; o consumo do Governo, de 16,5% para 17,9%
do PIB, e o das famílias, de 63% para 69,5% do PIB.
Em outras palavras, quase 80% dos recursos
externos absorvidos pela economia brasileira estão
sendo destinados ao consumo. Além disso, dada a
elevada e persistente sobrevalorização cambial, é
pouco provável que o aumento modesto do esforço
de investimento esteja privilegiando os setores da
economia que exportam ou concorrem com importa-

ções.
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A inconsistência da trajetória económica brasileira parece evidente. Um processo semelhante, envolvendo sobrevalorização da taxa de câmbio, liberalização comercial, déficits elevados e crescentes
em conta corrente, ocorreu no México nos anos que
antecederam a grave crise de fins de 1994. Também nesse caso, os recursos externos acumulados
destinaram-se primordialmente ao financiamento do
consumo.
Sobrevalorização cambial e uso de capitais extemos para financiar consumo são elementos reqorrentes na história económica da América latina E o
tipo de política económica que dá votos e popularidade
por algum tempo. Mas não conduz ao desenvolvimento sustentado dos países. E só se sustenta enquanto
houver oferta abundante de recursos externos.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Senador Eduaroo Suplicy, a Mesa comunica que o tempo
de V. Ex" está encerrado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Obrigado, Sr.
Presidente. Solicito que seja transcrito o restante de
meu pronunciamento. Gostaria apenas de ler o parágrafo final, onde coloco que é importante compatibilizar o esforço interno de poupança, que leve a maior
taxa de investimento e, conseqüentemente, de crescimento de longo prazo da economia, com a efetiva
distribuição da renda e da riqueza, com prioridade
para a erradicação da miséria. Assim, quando se
procura atrair a poupança externa através de taxas
de juros exageradamente mais elevadas nas nossas
economias, observamos que a contrapartida do
maior ingresso de recursos tem sido muitas vezes a
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concentração de rendimentos em mãos dos que já
detém maior património.
Desta maneira, é preciso que a solução dos
problemas do financiamento do desenvolvimento
dos países da América Latina e do Caribe esteja
acompanhada de medidas que contribuam para a
realização de maior eqüidade. Só com medidas desta natureza é que se pode ter alguma esperança de
que o desenvolvimento da América Latina e do Caribe se faça com justiça social e beneficie a maior parte da população.
Ainda hoje, mais tarde, Sr. Presidente, tenciono usar da palavra, para expor o texto da declaração
final do encontro de Caracas.
Muito obrigado.

SEGUE RESTANTE DO DISCURSO
DO SENADOR EDUARDO SUPUCY:
Convém não esquecer que quando esses ciclos de endi·
vidamento desembocam em crises cambiais e financeiras. são
as classes mais pobres que arcam com e maior parte do õnus
do processo de ajustamento das contas externas. Em gerai, necessidade de reduzir abruptamente o desequilíbrio em conta
corrente obriga os governos a adotarem ••ma combinação de
medidas de restrição da demanda agregada com desvalorização acentuada do câmbio. Essas medidas de ajuste acabem resultando em recessão, desemprego e aumento da inHação. O
resultado costuma ser o aumento da pobreza e da concentração da renda Foi o que aconteceu na maior parte da América
Latina na década de 80. Foi o que voltou a acontecer no México em 1995._
Neste final de m~ênio há uma razão adicional para encarar com preocupação e-vulnerabilidade financeira externa que
vem sendo acumulada por países da região. Está em curso um
processo de entendimentos. por iniciativa dos EUA, que visa
implantar, ou pelo menos negociar, até o ano de 2005 uma
Área de Uvre Comércio das Américas - a Alca. Como se sabe,
a agende da Alca é muito ampla. Não se limita a buscar a remoção de barreiras ao comércio de bens no interior das Américas, o que já seria por si só um objelivo ambicioso. Todavia,
embora fundamental e presente nas preocupações da União
Européia, nenhuma menção foi feita em relação à mobilidade
da mão-de-obra, à livre circulação do ser humano ou à defini·
ção de direitos sociais comuns. ºela, constam outros temas,
como serviçoS. acordoS-sobre investimentos diretos estrangeiros e regras comuns para compras governamentais e defesa da
concorrência. É uma negociação complexa, que poderá ter repercussóes mutto importantes para as economias latino-americanas.
Se, ao longo dos próximos anos, países importantes da
região vierem a enfrentar turbulências financeiras externas e dificuldades de acesso a recursos internacionais, pode-se produzir, do nosso ponto de vista. uma situação altamente desfavorável para a negociação da Alca. No caso de haver uma diminuição drástica do acesso aos mercados de capitais, alguns paises poderão se ver diante da necessidade de apelar para o
apoio financeiro do governo dos EUA, do FMI e das demais en·
tidad_§!~ rnult~aterais semi!d~_ern.l',la_<;_hington,_com conseqüente fragilização de sua posição negociadora na questão da Alca
e em outros campos.
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Por todas essas razões, é que cabe lamentar o exagero
e a imprudência com que diversos países da região têm se lan·

çado na captação de recursos externos nos últimos anos. Parece que as lições da história recente e remota da região não foram assimiladas. Reina o imediatismo e a busca dos caminhos

mais fáceis.
Mas ainda há tempo de sair da armadilha financeira externa Para isso, é preciso que alguns países, notadamente o Brasil,
voltem a praticar políticas cambiais realistas, que déem aos produtores dombs'icos condições de competir em condições eqüitativas com os concorrentes estrangeiros nos mercados externos e
internos. Juntamente com outras medidas de política comercial,
tributária e crediticia, o realismo cambial permitiria conciliar posições externas mais sustentáveis com taxas adequadas de
crescimento económico, capazes de contribuir para a geração
de mais empregos e de empregos de melhor qualidade.
É essencial não depender demais de capitais externos. A
poupança externa deve ser usada com moderação. O financiamento da formação bruta de capital fixo tem que ser feito primordialmente com poupança interna, o que implica gerar superávits
no orçamento público em conta corrente e estimular a poupança
privada É o caminho politicamente mais dificil, mas é o que permite garantir desenvolvimento sustenlado com preservação da
autonomia nacional.
Pafses como os nossos podem, em geral, apresentar
com proveito algum desequilíbrio no balanço de pagamentos
em conta corrente. Mas é preciso que os recursos externos absorvidos se destinem ao financiamento do investimento. e não

à ampliação da taxa de consumo, isto é, da relação entre o
consumo agregado e o PIB. Em outras palavras, é necessário
que o recurso à poupança externa não conduza à diminuição
do esforço interno de poupança. Os investimentos realizados
têm que apresentar renlabilidade superior ao custo dos empréstimos externos. E boa parte deles deve ocorrer nos setores
da economia que produzem bens e serviços comercializáveis
internacionalmente.

Essas são as condições que precisam ser atendidas para
que um processo de endividamento externo possa ser benéfico
para o desenvolvimento de uma economia no longo prazo. Infelizmente, é muito comum que os países latino-americanos se envolvam na abSorção da dividas e outros capitais externos sem considerá-las na devida medida.
O outro desafio que se nos apresenta é o de compatibilizar
o esforço interno de poupança, que leve a maior taxa de investimento e, conseqüentemente. de crescimento de longo prazo da
economia. com a efetiva distribuição da renda e da riqueza, com
prioridade para a erradicação da miséria. Assim, quando se procura atrair a poupança externa através de taxas de juros exageradamente mais elevadas nas nossas economias, observamos que
a contrapartida do maior ingresso de recursos tem sido muitas vezes a concentração de rendimentos em mãos dos que já âetêm
maior patrimônio.
Desta maneira, é preciso que a solução dos problemas
do financiamento do deSenvolvimento dos países da América
Latina e do Caribe esteja acompanhada de medidas que contribuam para a realização de maior eqüidade. Dentre essas. para
o caso sobretudo do Brasil, gostaria de mencionar a realização
mais energética da reforma agrária. a expansão das experiências do orçamento participativo e do crédito popular, o estimulo
às formas cooperativas de produção e, finalmente, a instifuição
de uma renda de cidadania, ou de uma renda mínima garanti-

da. que contribua para que toda familia carente possa ter meios
de as suas crianças estarem efetivamente freqüantandó a -esco-
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la, ao invés de precocemente terem de estar trabalhando. Só com
medidas desta natureza é que se pede ler alguma esperança de
que o desenvolvimento da América Latina e do Caribe se faça
com justiça Social e beneficie a maior parte da população.

O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Concedo à palavra ao noofe Senador Lauro Cam!X>s- .
O SR- LAURO CAMPOS (Bioco!PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, a última vez
que ocupei esta tribuna foi para alertar que havia se
esgotado, se esvaído uma parte do processo que
naquela ocasião denominei de Real I; esgotada a
parte perversa, desumana que tinha, portanto, dividendos eleitorais negativos. Como uma 6rilhante
__ peça política, o Plano Real I - que Sua Excelência o
Presidente da Repúblico lembrou-nos de que era
um processo - entraria em sua segunda fase, o Plano Real li.
Morto e enterrado o Plano Real I, deverá,
agora, haver tempo suficiente para retirar dos escaninhos da memória do povo o sacrifício sofrido
durante a fase inicial, para retirar da memória o
sacrifício daqueles ql.le foram vítimas do arrocho
salarial, vítimas da negativa do Governo à reposição de 48%, de 30 meses de inflação e reposição
salarial reduzidas.
Em que mês, em que época da inflação galopante que antecedeu o Plano Real I, a população brasileira, os trabalhadores, os funcionários públicos, tiveram
uma corrosão salarial tão grande quanto à representada por quase 50% de inflação não reposta?
Todos sabemos à coorte de males e sacrifícios
impostos à população brasileira pelo Plano Real I. O
Senador Suplicy acabou de se referir a alguns deles,
porque o que se verifica é que o Brasil está realmente refém das relações internacionais e internas em
que o Plano Real o colocou.
É muito mais fácil baixar um plano, e nós baixamos cinco ou seis desde o Cruzado I, do dia 28 de
fevereiro de 1986, até agora. É muito fácil, por meio
de atos discricionários, baixar-se um pacote desses,
o difícil é sair dele. Portanto, alertava eu naquela
ocasião justamente isso. Hoje, para felicidade, para
alegria minha, o Plano Real 11, nesses 20 dias em
que uma gripe forte me retirou desta tribuna, já se
espalhou pela Imprensa brasileira.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não há
mal que sempre dure nem bem que nunca acabe.
Enquanto os economistas procuram em seu universo fechado e microscópico indicadores de que as
âncoras que amarraram o Real não foram ainda corroídas pela ferrugem do tempo e pelos ataques das
··contradições agigantadas, a variável independente
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final, que é política, se encontra fora de seu campo
de análise.
Há três longos anos, quando foi lançado o Plano Real, que segundo FHC é "um processo", lembrava eu que os neoliberais, a partir de 1873, para
dar uma austeridade "científica• a sua ideologia, expurgaram o adjetivo "política" da denominação "economia política". Crismaram seu labor abstraio de
"economics", desejando tomá-lo, assim, mais confiável, neutro e positivo. A mudança de rótulo não
muda o conteúdo. O Plano Real contém ingredientes
presentes na política do Presidente Campos Sales,
imposto ao Brasil pelos Rotschild na virada do século passado, do PAEG de Roberto Campos e Bulhóes, aplicado após o golpe de 1964 e dos vários 'planos" que se seguiram ao Cru7ado I, sob os governos
Samey e Collor.
A face ;eal do Real I transparece sob a grossa
camada de cosméticos estatísticos, propagandísticos, dos rolos compressores e das matemágicas
usadas com grande eficiência pelos beneficiários do
Plano- os·políticos e os tecnocratas.
Enquanto o Real trouxe inegáveis dividendos
políticos, sendo a eleição do Presidente FHC o
maior deles, ele e Itamar Franco brigaram pela paternidade do colossal rebento: Itamar, FHC, Cavailo, o FMI e outros parece que se dispunham a fazer o teste de DNA capaz de dirimir as dúvidas sobre a paternidade esr..íria. Ao lançar o Real 11 em
entrevista de três páginas concedida à Gazeta
Mercantil de 19 de junho, FHC assume a modéstia
que lhe é peculiar em período eleitoral e diz que
não teria competência para ser o pai da criança. ·
Edmar Sacha, Lara Resende, Pérsio Arida e Gustavo Franco teriam conjugado esforços para produzir o rebento político e as necessárias tecnicalidades econômicas e financeiras que o sustentaram.

""

O segundo sintoma de que o Real I, tão bem
urdido para levar Sua Excelência ao trono presidencial, não prestava para garantir a reeleição foi
o reconhecimento humilde do Presidente candidato de que haviam exagerado na abertura da economia brasileira. Mas, como os deuses não erram,
tratou o Presidente FHC de esclarecer que o erro
da abertura exagerada havia sido cometido pelo
outro Fernando, o Collor.
Como o Real I ratificara o erro e o alimentara
com a taxa de câmbio sobrevalorizada e a redução
de alíquotas de importação praticadas pelo genioso Gustavo Franco, FHC esquece também que
persistira no exagero por três dolorosos anos. Re-

conhece Sua Excelência que setores importantes da
-economia nacional foram destruídos e que era preciso voltar ao execrado protecionismo. Diante da pergunta do jornalista se o fechamento da economia
brasileira não se chocaria com a globalização e se
os incentivos setoriais não representariam o retorno
do velho protecionismo, o Pai do Real 11 saiu-se com
esta: "Porque os Estados Unidos fazem isso; a França e a Alemanha também.
Isso tem a ver com a possibilidade de garantir
as variáveis essenciais ao crescimento econômico",
descobrindo a roda, redescobrindo a neo-roda inteligentemente. Mas, se assim é, se o protecionismo é
necessário, o Real I, que abriu a economia brasileira à globalização, à invasão da concorrência externa sucateadora, não se preocupou em "garantir as
variáveis essenciais ao crescimento econômico".
Confessou, finalmente, o. FHC que •a versão. inicial
- de Franco era abrir totalmente economia e salvese quem puder" (Gazeta Mercantil, 19 de junho,
página 10)
Mas, como a abertura destruidora, incompatível com o "crescimento econôrnico•, era essencial
para eleger o Presidente, acrescentando à oferta
interna as mercadorias importadas a preços subsidiados, achatando a inflação e aumentando a dívida externa, ela foi incorporada ao Real I em nome
da modernidade globalizante, agora descartada,
atingida pela obsolescência precoce. Se o Real I,
analisado ex post, errou "ao abrir totalmente", elevou o déficit comercial a alturas incomensuráveis,
agora o Real 11 adota o que_antes era pecado: o
proteeionismo~-

a

O dinossauro rejuvenescido entra triunfalmente no parque dos dinossauros. É que os falidos e
sucateados pela abertura "exagerada" não votam
no Governo sucateador, o do Real I. Com o Real 11
chegou-se ao ponto que "requer, não que permite,
que nós olhemos com mais atenção para os setores
que podem ser reestruturados', palavras do Presidente. Aqueles para cujas falências o Governo não
tinha olhado, agora o Real 11 olha e "reestrutura".
Mas o próprio Governo confessa que não são 3,
mas 42 os setores que serão socorridos pelas benesses do Real li.
Modestamente, o Presidente se lembra apenas da ação do BNDES. concedendo empréstimos
com juros subsidiados - desculpem-me pelo palavrão "subsidiados" - •no setor têxtil, nos setores
de calçados e autopeças". Documento recente do
Ministério da Indústria e do Comércio foi mais sincero ao apontar que não apenas 3, mas 15 setores
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ainda recuperáveis, atropelados pela avalanche importadora do Real I, seriam ressuscitáveis pelos subsídios, agora virtuosos mecanismos de desenvolvimento.
"A filosofia do BNDES mudou", mudou agora,
no Real 11. O Real I, que a propaganda oficial e
sem peias fantasiou em doce e alegre preâmbulo
do Real 11, agora retira sua máscara que recobria a
transparência mentirosa da social democracia brasileira.
• A fase mais pesada já passou•. Mentiroso
de perninhas curtas, o Dr. Gustavo Franco, que
afirma que "a fase mais pesada já passou (Jornal do Brasil, 29/06/97, p.39) no mesmo local
declara que "fase mais pesada", seria aquela em
que "a taxa de inflação cairia de 4.000% para
6% ao ano, os salários teriam um ganho de 20%
e o salário mínimo dobraria ... "QUE FASE PESADA"! Doce e suave peso tem a "fase pesada" de
Franco quando a fantasia transforma o economicídio em festa.
As e0isas não protestam: o sucateamento das
bases industriais, as máquinas paradas diante dos homens falidos e desempregados, as repartições públicas esvaziadas, o reajuste salarial e de vencimentos
devidos e não pagos, a ruína dos hospitais, as escolas,
universidades e institutos de pesquisas em abandono,
as empresas estatais sendo vilipendiadas antes das
doações generosas, as terras não plantadas, os buracos das estradas sofrem, mas não reclamam.
Em plena penúria, o Governo da social democracia derrama mais de R$20 bilhões no bolso dos banqueiros, fornece ou fornecerá R$50,4
bilhões para São Paulo e seus enroscos com o
Banespa, estende a migalha de R$3 bilhões
(quantia equivalente à recebida pela União como
resultado da venda da Vale do Rio Doce) para tapar o buraco negro do Banerj; fecha 753 mil empregos industriais, segundo o Ministério do Trabalho, 2,060 milhões desde 1990, segundo o IBGE,
demite 160 bancários, cria a demissão "voluntária"
e ameaça ou demite 107 mil funcionários; passa
de 1 ,4 para 2,6 bilhões o preço indecoroso a ser
pago pelo Sivam à Raytheon americana; estrangula as aposentadorias, aumenta a idade mínima
para obter o "benefício", não escuta as vozes roucas das ruas, dos grevistas, dos famintos, do MST
e dos eleitores que desejam opinar em referendum sobre a reforma da reeleição; economiza recursos orçamentários destinados ao social, à reforma agrária, à infância; transforma o desfeito e o
não-feito em realizações virtuais exibidas nas tele-
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visões fantásticas, eleva as importações destruidoras em 122% durante o Real.
Ao custo de sustentação do engenho, o Real I,
-correspondeiro amadurecimento da consciência popular revelada nas pesquisas de opinião: apenas
36% ainda apóiam o Plano. Como o Real I levou
FHC ao poder, o fracasso do plano, seu elevadíssimo custo social, imporia a derrota na reeleição. Para
atingir a meta síntese, a perpetuidade no poder, o
"processo" começou a ser virado pelo avesso. Tudo
o que era proibido será consentido, os pecados antigos se transformam em virtudes novas, os crimes
são enaltecidos. Pitta diz que já malufou, mas que
não malufará mais,pitou mas que não pitará mais;
Sérgio Motta trocou as delícias da costela pela penitência em Compostela. Sem ter certeza de que o
Real 11 reverterá sua decadente aprovação popular,
o Presidente diz que fará acordos "até o infinito" com
Deus e o diabo, com quem negocia sua eterna e
fáusüca felicidade. O irmão Covas que se enterre,
Itamar que se contente com a candidatura a Governador em oposição ao antigo correligionário Azeredo. O arco das novaS alianças nasce no inferno,
sobe aos céus e se inclina de volta para as profundezas. Todos partidos são bons desde que sirvam
aos propósitos do presidente.
O professor Edmar Baeha, há cerca de três meses, advertia que era preciso rearranjar o "processo•.
Gustavo Fianco, divergindo da proposta de Kandir que
bradava pela antiga "austeridade, austeridade, austeridade", percebeu que o Real 11 deveria vir à luz com
suas novas verdades eleitoreiras: gastança, gastança,
gastança quantum satis para chegar ao pódio eleitoral.
Disse o genioso diretor do Bacen que, com os gastos
eleitoreiros, a inflação iria voltar "um pouco" ... tudo que
foi enxugado será alagado.
A mudança de rota gera ansiedade, provoca
turbulências. "Qual é a coisa que o senhor mais
teme neste momento", pergunta o jornalista da Gazeta Mercantil (19/06/97).
"A gente tem medo quando não controla.
Por que há muita gente que tem medo de avião?
Tem medo porque não entende o que está acontecendo. Depois que entende o que está acontecendo, o medo diminui", afirma o intimorato Presidente. Mas se o que estiver acontecendo for
uma pane? Uma vez compreendida, o medo aumenta. O imprevisível e temível seria "um desarranjo no sistema financeiro internacional". Mas
se o Real I não tivesse aberto tanto a economia
brasileira a ponto de torná-la joguete do ingovernável e do imprevisível, isto é, das reservas em
dólares voláteis, se a colocação de bonds, pa-
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pers e notes brasileiros nos mercados do mundo
não tivessem sido feitas com tanta 'eficiência',
as mudanças de humores nas bolsas mundiais, as
oscilações dos juros externos, principalmente o aumento das remunerações dos papéis emitidos pelos
governos ricos não criariam o perigo de provocar
uma fuga dos capitais voláteis pousados no Brasil. O
Real I preparou o terreno para qu~, o Real 11 nascesse pisando em ovos.•.
O REAL COMO POTlACH ELEITORAL
O professor Fernando Henrique Cardoso escreveu que·o:capitalismo queima o excedente que
ele produz em guerras ou no social. A queima do
excedente que a socialdemocracia brasileira 'queima no social', na falta da. fogueira bélica, era destruído, na sociedade indígena que ocupava o território do atual Estado de Nova Iorque, por meio de
uma festa ritual denominada potlach. O magnífico
e lauto excedente que o Real I deveria ter economizado ao fixar o salário mínimo no 'último furo'
da cintura magra dos trabalhadores, ao deixar de
pagar 46%. dos vencimentos devidos acis funcionários públicos após 3 anos sem reajuste, ao surrupiar os 26% de equiparação constitucional entre
servidores civis e militares, ao amealhar as sobras
dos recursos orçamentários nas áreas sociais, da
reforma agrária e nas verbas destinadas às crianças, como denuncia o Tribunal de Contas da
União, ao receber as receitas das vendas das empresas estatais, ao criar a receita da CPMF - que
parece ter adoecido antes de melhorar a saúde
pública -, o suado excedente será agora consumido no potlach eleitoral que constituirá a maior distribuição de benesses, favores e doações necessária para que o represidente •vença• a reeleição.
Tudo que foi prometido será rapidamente cumprido no ritual eleitoral. 'Prometi muito', afirma o Presidente FHC, 'e prometo prometer muito mais'.
Como disse, certa vez, o Ministró Brésser Pereira,"
no plenário da Câmara dos Deputados: 'Há um
discurso para a campanha eleitoral e outro para
governar..••. Nada do que foi esquecido será lembrado, afirma a transparência da socialdemocracia
empoada, amnésica, maquiada..•
Se o Real I não provocou a desestruturação
das bases da produção nacional, se as produções
de autopeças, de porcelanas, de tecidos e confecções, de brinquedos, de sapatos, de vinhos e
bebidas finas, da construção civil, das indústrias
de base e da agropecuária não foram desestruturadas, por que o Real 11 só fala em reestruturação?
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O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Senador Laura Campos, a Presidência informa que o seu
tempo já está esgotado.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, só
terminarei este parágrafo e deixarei o restante para
uma próxima oportunidade.
'Tudo que foi desestruturado será reestruturado', prometem os refazedores remidos, redimidos. O
espírito desencamado da reumanização eleitoral baixa na figura mítica do recandidato. Em período préeleitoral, todos somos irmãos: Maluf, ACM, Cameli,
Covas, Brito, Serjão, Pitta.•., todos serão eleitos, todos serão salvos.'
Portanto, não pode haver dúvida do meu
ponto de vista de que encerrou a fase do Real I.
Há três dias, disse Sua Excelência que havia dado
um tiro num passarinho. Obviamente esquecido de
que tiro em passarinho é também crime inafiançável. Os passarinhos eram as velhinhas que recebiam as suas pensões. Ele queria tirar também
das pensões - das aposentadorias ainda não se
arrependeu - uma parte para colocar nesse potlach eleitoral. Depois disse que ao atirar no passarinho - nas viúvas famintas - poderia atingir um
elefante.
Pois bem, se o potlach será suficiente para ilaquear novamente a consciência dos eleitores é o
que a próJC!ma eleição vai demonstrar.
Acredito 'na capacidade crítica, na consciência
do eleitorado brasileiro. Portanto, penso que esses
17 meses de Real li não serão suficientes, com suas
inaugurações e seus festejos, para esquecer e enterrar as agruras do Real L
O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo)- Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na
semana que passou, tive oportunidade de participar de um evento extremamente importante realizado na cidade de Cabrobó, no me•J Estado, Pernambuco.
Convidado pelo Deputado Federal Osvaldo
Coelho, integrei uma missão econômica multiinstitucional, que se deslocou para aquela cidade com o
objetivo de debater alternativas de desenvolvimento
para a região do São Francisco.
O Deputado Osvaldo Coelho é um político com
uma liderança extremamente forte em todo o Estado
de Pernambuco, especialmente na região do São
Francisco, onde sua família, a partir do grande ex-

160

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

metade do Produto Interno Bruto do País, um Estado que não sei se é maior que Pernambuco em dimensões territoriais, talvez seja do mesmo tamanho.
v. Exª fala no esforÇo que querem fazer na região
para salvá-la, mas gostaria de lembrar que ele será
em vão, se não houver políticas federais para viabiliO Deputado Osvaldo Coelho, num momento de
zar o pequeno produtor rural. Penso que a saída
muita felicidade, depois de conversar com todas as
para o Nordeste, como para o resto do Brasil, é a
lideranças dos Municípios daquela região, resolveu
agricultura, a pequena propriedade. No entanto, tepreparar essa missão económica multiinstitucional,
mos assistido ao êxodo rural permanente; as pescongregando representantes das várias instituições
soas
estão deixando o campo, que está totalmente
federais e estaduais que atuam naquela região,
inviabilizado,
para virem para a cidade. Então, o Gopara, em Cabrobó, durante uma manhã inteira, disverno precisa ter uma política agrícola séria e definicutir alternativas económicas para a região ribeirinha
tiva para o pequeno produtor, para a pequena prodo Vale do São Francisco e também para suas po-priedade,
para estancar esse êxodo rural. Essa é pripulações.
meira questão que temos de examinar, senão de
Na verdade, a região que visitamos já deu
nada vale o esforço regional, como o de Pernambuuma contribuição muito importante ao desenvolvico, para fixar o homem à terra. Há também a quesmento de Pernambuco. É pioneira na produção de
tão da pesquisa. V. Exª falou do bicudo, que ataca o
cebola, de uva e de arroz. É uma área de fertilidaalgodão, e da concorrência da cebola que vem da
de comprovada, onde os sertanejos já mostraram
Argentina. A pesquisa no Brasil está empacada há
a sua capacidade de trabalho, molhando a terra e
muito tempo, aliás, no início deste ano falou-se até
tirando delá o sustento de suas famílias.
em extinguir a Embrapa. Não s-:i de onde partiu
Mas, lamentavelmente, a região do São
essa idéia, mas ouvi na imprensa que se falou em
Francisco - sobretudo esses Municípios que visiextinguir a Embrapa, que é o melhor órgão de pasquisa e que já prestou grandes serviços a este País.
tamos - enfrenta problemas graves, como a concorrência da cebola importada da Argentina e,
A Embrapa está esvaziada e precisa ser fortalecida.
praticamente, a erradicação da cultura do algoPrecisamos de pesquisas, principalmente voltadas
dão. Em virtude disso, milhares de pais de famípara o pequeno produtor rural porque senão de nada
lia daquela região já não têm condições de susvalerá fazer a reforma agrária, de nada valerá astentar seus filhos.•
sentar as famílias no campo, porque elas vão ficar
Reuni.am-se Parlamentares federais e estaali e, dentro de dois ou três anos, vão retcrnar à ciduais, Prefeitos, Reitores da Universidade Federal de
dade e deixar o lote porque sua atividade é inviável
Pernambuco, da Universidade Federal Rural e da Unieconomicamente. Não se trata do trabalhador preversidade de Pernambuco, bem como representantes
guiçoso, do trabalhador que não quer amanhar a terda Embrapa e do Governo do Estado, todos com o obra como dizem algumas oligarquias que sã_o_ co11tra~él
jetivo de buscar ações efetivas para propiciar a retoreforma agrária, mas do homem que vê que é inviámada do desenvolvimento daquela região e gerar novel viver num pedaço de terra no interior de Pernamvas oportunidades de emprego e renda para aqueleS
buco, de Goiás ou de Mato Grosso, pois economicasertanejos, pois muitos deles já estão partindo para os
- mente é lmposs-ívelsohreVIvernurri pedaÇo deterra.,
centros urbanos ou até mesmo saindo daquela região
uma vez que não tem alternativas de lavourasviáem direção a outros Estados.
veis económicamenfé -para~ ali
para-aTi so~
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex" um
breviver. Quero parabenizar V. Ex! por trazer essa
aparte?
~---~questão fundamental de Pernambuco e do Nordeste
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço V. Exª
para a tribuna. Ao mesmo tempo, gostaria de expor
com prazer.
a V. Exª essas minhas preocupações, que devem
o Sr. Carlos Bezerra _ Nobre Senador Joel
ser de todos :-~ós: fazer com que o País tenha uma
política agrícola definitiva, voltada para o pequeno
de Hollanda, V. Exª levanta uma questão social
produtor rural, tenha pesquisa, tenha apoio, tenha
das mais sérias deste País, que é a viabilização
extensão rural. Quase todas as empresas de extende Pernambuco, do Nordeste. O nosso País vem
são rural estão paralisadas; os Estados estão falipromovendo a desigualdade social, ao invés de
dos. Não há pesquisa, não há extensão, não há polícombatê-la. Hoje, apenas São Paulo tem cerca de

Senador, ex-Presidente desta Casa e ex-Governador de Pernambuco, Nilo Coelho, sempre se dedicou
à causa pública, buscando harmonizar o desenvolvimento de Pernambuco, por intermédio do desenvolvimento do semi-árido.

se-fixar,

tica agrícola, não há nada. A desesperança se abate
sobre esse setor, e isso é terrível para o nosso País.
Parabenizo V. Ex• pelo seu pronunciamento. Muito
obrigado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Senador Carlos
Bezerra, agradeço pelo aparte, que, com muita satisfação, incorporo a este discurso. Concordo plenamente com as observações que acrescentou ao meu
modesto pronunciamento.
Na verdade, há uma preocupação muito grande em nosso País com os chamados sem terra, mas
há muitos que têm terra que estão deixando sua propriedade porque não têm a mínima condição de produzir.
Não basta cuidar dos sem-terra; é preciso cuidar daqueles que têm terra e estão sem condições
de tirar dela seu sustento, aqueles que estão sendo
expulsos da terra por falta de condições de ali permanecer.
Concordo também com V. Ex" quando diz que
é preciso, ·dentro da nova fase de desenvolvimento
que o Pais está vivendo, de estabilidade econômica,
assegurar uma política que ajude o homem a permanecer na terra, para tirar dela seu sustento, gerar
emprego para seus filhos e também produzir alimentos para a população, além de fornecer matéria-prima para os demais setores econômicos.
Com relação à Embrapa, eu a considero,
como V. Exª, um dos órgãos mais sérios. É um órgão que tem umà folha de serviços prestados ao
País; as pesquisas de melhores resultados foram
feitas pelos técnicos da Embrapa. Portanto, precisamos fortalecê-la cada vez mais, ampliando o seu orçamento, a fim de que possa cada vez mais contribuir, científica e tecnologicamente, com a produção
agrícola e pecuária.
Em Petrolina, temos um setor da Embrapa pes~
quisando variedades de uva, melão, manga, abacaxi, cana, morango, enfim, uma série de produtos
que, no futuro, poderão dar urna resposta muito importante àquela região em termos de desenvolvimento agrícola.
Pensando justamente nesses aspectos, o
Deputado Osvaldo Coelho, em boa hora, levou,
para o encontro em Cabrobó, representantes do
Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Embrapa, das universidades e do Governo do Estado, a fim de que, de forma coordenada, pudéssemos discutir quais programas e ações deveriam
ser desenvolvidos naquela área para promover o

desenvolvimento das cidades ribeirinhas do São
Francisco.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
resultado desse encontro, foi assinada a Carta de
Cabrobó, vazada nos seguintes termos:
"CARTA DE CABROBÓ
FÓRUM ITINERANTE REPENSANDO

O SERTÃO
Os Prefeitos e Vereadores reunidos
em Cabrobó acreditam nas potencialidades
da região do Vale do São Francisco, que
compreende os seus Municípios.
Vêm por isso proclamar a sua determinação firme de lutarem urgente e incessantemente pela sua prosperidade e
pelo bem-estar do seu povo, concedendo-lhe uma vida digna compatível com a
riqueza do seu solo e com as condições
que favorecem e beneficiam as águas do
rio São Francisco e outras vantagens do
clima.
Reconhecem que contam com uma razoável infra-estrutura de transporte, energia
e telecomunicações, fatores indispensáveis
ao impulso do desenvolvimento.
Obras iniciais de infra-estrutura de irrigação já começam a ser incorporadas ao
seu potencial, a exemplo da drenagem, eletlificiiÇão esTstematizaçã6 .das ferras aluviais das ilhas.
No passado, a região foi a pioneira
da irrigação de todo o Vale. Por aqui, as
velhas gerações estabeleceram as rodas
dágua e as motobombas. Atraíram grandes interesses em tomo da cultura da cebola e do arroz. Por aqui surgiram os primeiros pomares de uva modernos. Foi
uma epopéia que se notabilizou pelo Brasil
afora. Enfim, nossos antepassados anunciaram ao País a irrigação privada do Vale
do São Francisco.
É chegada a hora de resgatarmos o nosso destino. De assumirmos novos compromissos com a nossa História, com a nossa gente.
Um novo pacto está sendo celebrado hoje.
São compromissos com a qualidade de vida
do nosso povo. São compromissos com o futuro. E o fazemos porque temos esperanças.
E temos esperanças porque acreditamos na
força do trabalho de todos.

162

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Efetivamente temos o dever de legar
às futuras gerações os alicerces para uma
sociedade mais justa.
Muitas lições nos ensinaram que a falta de planejamento gera desperdícios. No
nosso País, quem planejou cresceu, outros
marcaram passo.
Vamos planejar para crescer!
As nossas atenções começam pela
inadiável vontade de recomposição das nossas matas ciliares, do nosso São Francisco,
património maior, incluindo aí a borda das
ilhas e da terra firme.
Aqui estamos com convidados muito
ilustres e muito importantes para uma parceria fundamental para nossa vitória.
Aqui estão os Reitores das Universidades, a Codevasf, a Embrapa, as instituições de crédito oficiais, o Banco do
Brasil e o Banco do Nordeste e, ainda, o
Sebrae.
O que pedimos a todos é compreensão
para os nossos problemas. E que acreditem
em nós.
Depois das primeiras conquistas fundamentais, a estrada e a energia, passamos anos e anos com a inexistência de fortes atenções QOVemamentais, sofremos
oerdas grandes do nosso património, do
nosso solo, por força da construção da hidroelétrica de ltaparica, sem as compensações que merecíamos.
O que verdadeiramente queremos é
um retomo ao espírito e visão dos pioneiros. A realização dos nossos sonhos de
prosperidade. Se formos bem-sucedid.9s
nesta empreitada, poderemos inserir novas
áreas do Vale e tomá-lo por inteiro integrado à economia do País, como merecemos e
como se impõe.
De agora em diante, vamos manter um
Fórum Itinerante Permanente, denominado
Repensando o Sertão, destinado a:
1 - Discutir política de desenvolvimento para a Região do Vale do São Francisco:
2 -Avaliar os planos, programas e projetas do setor público e do setc.r privado em
execução na área;
3 - Propor alternativas de parcerias
entre o setor público e a iniciativa privada,
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para plantar novas unidades produtivas geradoras de empregos e renda;
4. Sugerir formas criativas e inovadoras para integração da Comunidade no esforço de desenvolvimento económico e social da região.
Esse Fórum deverá contar com a participação, entre outras, das seguintes entidades: Prefeitos, Parlamentares, Codevasf, Embrapa, Sebrae, Banco do Brasil,
Banco do Nordeste, Universidade Federal
e Rural de Pernambuco, Faculdade de
Agronomia de Juazeiro-ba, Escola Agrotécnica Federal Dom A velar Brandão Vilela
de Petrolina-pe, Empresários, Comerciantes, Sindicatos, Trabalhadores e Profissionais Liberais.
Pedimos que esta carta seja assinada por todos os Prefeitos, Vereadores e
representantes das Instituições presentes, bem como que a primeira assinatura
seja a do Deputado Federal Osvaldo
Coelho, inspirador deste documento e
grande colaborador para a efetivação
deste Encoritro. - - Cabrobó (PE), 04 de julho de 1997.•
Sr. Presidente, foi com muita satisfação que
tive a honra de, representando o Senado, participar dessa missão económica no Vale d? São Francisco.
Quero, mais uma vez, parabenizar o Deputado Osvaldo Coelho pela sua liderança, pela coragem da sua iniciativa que tão bons resultados
trouxe, como a Carta de Cabrobó, e todas as demais autoridades federais, estaduais e municipais que participaram desse encontro, que, com
certeza, representará um marco na história do
desenvolvimento do Vale do São Francisco e,
num futuro não muito distante, trará bons frutos
para aquela regiao, com riovos investimentos, sobretudo da iniciativa privada, aproveitando a infra-estrutura económica que lá existe e pode servir de base para o novo esforço de desenvolvimento, trazendo emprego e melhorando a renda
da sofrida gent~_dª região d_o_V:alª-_clo São Francisco.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU.PRDNUNCIAMENTO: - - - -
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Durante o discurso do Sr. Joel de Hollanda, o Sr. Raviano Melo, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira, para uma comunicação inadiável, pelo prazo de
cinco minutos, nos termos do art. 14, inc. VIl, do Regimento Interno.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sc'!s e Srs. Senadores, quero, lamentavelmente, registrar, p;ofundamente consternado, o
falecimento, ocorrido em Cuba, no úHimo sábado, do
jornalista alagoano João Vicente de Freitas Neto e
de sua esposa Maria das Graças Carvalho de Freitas. O acidente aéreo que lhe tirou a vida tomou-se
tão mais trágico quando se sabe que deixou em Ha--vana os seus dois filhos menores, órfãos de pai e de
mãe. Tratava-se de um dos mais conceituados profissionais da imprensa alagoana, militante do Partido
Comunistá, incondicional admirador do regime cubano e profundamente identificado com a ideologia que
abraçou como ideal de sua vida.
Muito embora tivéssemos posições e concepções políticas i..teiramente antagônicas, jamais deixei de respeitá-lo como profissional, como figura humana e como um homem profundamente íntegro,
reto, honesto e coerente. De sua parte, a despeito
de nossas divergê,ncias, só recebi demonstrações de
respeito, carinho e afeto.
Algumas posições de sua vida dão bem a idéia
de sua integridade. Foi vereador em Maceió, eleito
tanto por amigos que não comungavam com suas
idéias, quanto por seus correligionários."' Ao fim de
um campanha extremamente modesta e idealista,
como era a sua marcante personalidade, foi brindado com a vitória que ele mesmo acreditava impossível. E no auge de sua euforia, pediu ao jornalista
Cláudio Humberto Rosa e Silva, que o ajudara, que
guardasse um segredo que não conseguia conter. E,
ante a promessa de sigilo, confessou que não tinha
votado nele mesmo, mas sim na sua colega Kátia
Bom, atual Prefeita de Maceió, que, segundo ele,
era mais digna de seu voto que ele mesmo.
Um homem com essa personalidade, Sr. Presidente, é seguramente a representação mais elevada
dos ideais éticos de quem abraça uma causa e a ela
se devotou.
Registra a Gazeta de Alagoas de domingo
que, na véspera da viagem que o vitimou, Freitas
Neto trabalhou no fechamento da edição do jornal,
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como fazia habitualmente. Como todos os colegas
de redação sabiam de sua viagem, pois tinha inclusive a pretensão de morar em Cuba, começaram as
brincadeiras de sempre, que incluíam, é claro, ataques e provocações ao regime cubano, até a incitação premonitória de seu colega Fernando Araújo,
advertindo-o para que tomasse cuidado com os aviões russos, que são velhos e não têm manutenção,
ao que Freitas, em sua infinita devoção e bondade,
respondeu prontamente: "Morro feliz".
Ninguém poderia imaginar que esse desfecho
para uma vida edificante, marcada pela coerência e
retidão de caráter, que personificou várias das mais
elevadas qualidades humanas. Alagoas inteira o
pranteia, Sr. Presidente, pois acima das divergências com suas posições políticas, com o ideal da
causa que abraçou e que embalou os seus sonhos
--de vida, todos - adversários, amigos, correligionários e, suponho, até desafetos, que não acredito que
tivesse - reconheciam nele traços de caráter extremamente raros. Era intrinsecamente uma personalidade admirável pelas qualidades que externava com
a ternura de um verdadeiro idealista. Foi por duas
vezes presidente do Sindicato dos Jornalistas de
Alagoas e presidente regional da Federação Nacional dos Jornalistas.
Ao fazer este registro, quero juntar-me à dor de
seus filhos, dos familiares e dos amigos e patentear
minha admiração pelo grande profissional que ele
sempre foi. A família jornalística do meu Estado está
de luto, consternada e compungida, pois perde em
Freitas Neto não só um símbolo de retidão, mas
também um exemplo humano que não podemos deixar de admirar e, neste momento, prantear, com a
tristeza que nos inunda a alma e os sentimentos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUC~ {PFL~R R. Pronuncia o
seguinte -discllriso. Sem revisão do orador. -Sr. Presidente, Sc'!s e Srs. Senadores, na sexta-feira passada,
pela manhã, fiz um pronunciamento para registrar a
minha preocupação quanto à Medida Provisória nº
1.523-9, que tratava da acumulação, na Previdência
Social, das pensões e aposentadorias no País.
·
Naquele dia, extemava a preocupação, Q!Je
não era só minha, mas entendia ser da maioria da
classe política brasileira e também de toda a sociedade, de que tal medida poderia, sem ser o objetivo
básico, representar uma enorme injustiça, principalmente à população mais pobre do nosso País. Na-
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quele dia, encaminhei requerimento de convoca_ção - _:_y~r_e_a_d_Qres _e_ com a_Ass~_mbléia_Legislativa será um_
fato importante, inclusive pedagógico e educativo,
do Ministro Reinhold Stephanes, para debate na Coporque, com a informação direta, o Poder Legislativo
missão de Assuntos Sociais do Senado Federal.
de cada Estado terá a oportunidade de cometer meVenho hoje à tribuna, em primeiro lugar, regisnos erros e tratar a questão política de uma forma
trar a satisfação de ver que o Presidente da Repúblimuito mais global.
ca, em uma ação séria, numa decisão sensível
Portanto, de público, enalteço esse trabalho do
apontada para as dificuldades que a população de
Presiâente AntonicfCárlõs Mãgalflães, do 12 Secrec
mais baixo poder aquisitivo teria com essa medida
tário Ronaldo Cunha Lima. A rede é importante para
provisória, voltou atrás e determinou que, efetivao Senado, para todo o País, mas, muito mais, para
mente, se procedesse a novo estudo no sentido de
os Estados menos estruturados da Federação, denbuscar um caminho para se discutir a questão da
tre os quais incluo os da Amazônia e, em especial, o
acumulação das aposentadorias e pensões.
meu Estado de Roraima.
Sr. Presidente, manterei o convite ao Ministro
Eram as palavras que eu gostaria de registrar,
Reinhold Stephanes porque entendo que, em primeiro
Sr. Presidente.
lugar, mantida a acumulação das aposentadorias e
pensões, como quer o Governo, teremos que discutir
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conqual o teta que elas cobrirão. Efetivarnente, o teta
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra,
anunciado de mil e poucos reais pode ser muito para a
por cessão do Senador Casildo Maldaner.
Previdência,· mas ainda é muito pouco para as fammas
S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu proque já vêm recebendo esses recursos, que, ao meu
nunciamento.
ver, já têm direito adquirido sobre essa questão.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. ProQuero registrar que manterei o pedido de convonuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
cação do Ministro. O pedido já está sobre a mesa e
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o País asdeverá ser votado ao retomarmos da convocação exsiste, há alguns dias, a uma. grave crise na Polícia
traordinária. Por tratar-se de matéria que não está no
Militar de vários Estados. Esse movimento que coregime de convocação especial, será votada, em momeçou em Minas e deixou o Governador mineiro
mento propício, na Comissão de Assuntos Sociais.
numa situação muito difícil, tendo que recorrer ao
Sr. Presidente, reafirmo que a vinda do Minisauxílio das Forças Armadas para se manter no Gotro será também para discutir a anunciada questão
verno, deixou muito mal o Primeiro Magistrado de
da diminuição dos recursos para o Programa de AsMinas Gerais. Esse movimento está em São Paulo,
sistência Social aos Idosos e Deficientes. Reafirmo
no Rio, em Mato Grosso, no Pará, na maioria dos
Estados brasileiros. A onda de protesto contra os
que são preocupantes as notícias divulgadas pela
baixos salários dos policiais militares, o desestímulo
imprensa. Até agora, não vimos um desmentido categórico nem da Secretaria de Assistência Social Lúà carreira, passeatas, panfletagens, estado de greve
cia Vânia, nem do próprio Ministro Reinhold Stephaem São Paulo e em Mato Grosso tem criado dificulnes. Portanto, entendemos que este é um bom modades enormes. Quero dizer a V. Ex"s que essa talmento para discutir esses dois temas relevantes
vez seja a crise institucional mais grave que estamos
para a sociedade brasileira na Comissão de Assun.vivendo nos últimos tempos no País.
tos Sociais.
Não concordo de modo algum com os abusos
Sr. Presidente, prestar aqui este esclarecimenpoliciais, como os ocorridos recentemente em São
to público de que manterei o convite ao Ministro para
Paulo, em Rondônia e no Pará, os absurdos feitos
que possamos discutir a questão, juntamente com_à_
contra- traoalfiãâores-!f assas5inãtosennmssa: No
Comissão de Assuntos Sociais, logo no reinício dos
entanto, não podemos condenar a Instituição e toda a
Polícia Militar e Civil por conta desses atas de alguns
trabalhos do Senado, no segundo semestre.
maus policiais que praticaram violência contra trabaSr. Presidente, registro também, com muita salhadores e, em sendo assim, violência contra o povo.
tisfação, o lançamento, na próxima quinta-feira, do
Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, é uma
Programa lnterlegis do Senado. Sem dúvida nenhuquestão que acompanhei de perto e quero dar aqui o
ma, o objetivo de interligar o Poder Legislativo no
meu testemunho quando Governador do Estado de
País com o Senado Federal é de grande importânMato Grosso. Sempre fui contra qualquer forma de
cia, principalmente -para-os Estados mais pobres da
violência e, apesar disso, esses episódios marcaram
Federação. Para o meu Estado de Roraima, ter essa
muito minha vida. Cheguei a ser, injustamente, prerede ligando o restante do País com as Câmaras de

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

so político em 1964. Meus pais e meus avós sofreram perseguições a mando do poder.
No meu Estado, quando assumi o Governo, essa
história recente aconteceu de uma maneira bastante
trágica. Trabalhadores foram metralhados na rua principal de Jauru - município importante de Mato Grqsso.
A polícia praticava crimes hediondos como os da "toalha azul" que passou a ser notícia nacional. Todavia,
Srs. Senadores, com poucos meses de governo, conseguimos ter a Polícia Militar mais eficiente do Brasil.
Aquela que havia sido manchete de jornais durante
tanto tempo "niiidou o 'seu comportamento da água
para o vinho. Daí por que falei, desta tnbuna, que essa
questão não está relacionada à lei, a fazer mais leis;
essa questão está sob o comando de cada Estado, do
Governo de cada Estado. Se o Governador tiver autoridade e for competente, ele jamais vai permitir que
atos dessa natureza ocorram em seu Estado, em sua
jurisdição. E foi o que fJZemos lá.
Primeiro, acabar com a impunidade. Qualquer
violência cometida pela Polícia vai ser apurada. Expulsamos mais de 500 policiais.
O único caso de violência que houve foi relacionado a um servente de pedreiro de 17 anos, em uma
delegacia em Cuiabá Os médicos atestaram, na perícia, que ele teria sido vítima de uma úlcera supurada.
Morrera por conta disso. Porém, a imprensa denunciou
que o Aguinaldo havia sido torturado. Passei uma noite
sem dormir, preocupado, porque tinha de resolver
aquele problema de qualquer modo, era uma questão
de honra. De madrugada, liguei para o companheiro
Orestes Quén::ia, que era Governador de São Paulo.
Contei-lhe o caso e pedi o seu apoio, que me enviasse
dois peritos de São Paulo, os melhores que ele tivesse. No dia seguinte, os peritos estavam no Mato Grosso. O cadáver do Aguinaldo foi exumado e constatouse tortura contra aquele pedreiro. Aqueles policiais e
os médicos foram processados por.conta d;3quele crime. Alguns deles estão na cadeia até hoje. Então, nãÓ
houve mais impunidade.
Quanto ao salário, que era de fome, houve
também mudanças. Não se pode exigir de um policial ou de qualquer funcionário público um bom desempenho ganhando um salário de fome. Daí a visão equivocada de alguns neste País, neste momento do neoliberalismo, de pensar que tudo que é
público não presta, que todo funcionário público não
presta, não é eficiente. Não concordo com essas
afirmações. O funcionário público é capaz de desempenhar bem a sua função, e a maioria o faz com
muita competência, apesar das dificuldades e dos
baixos salários.
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O menor salário da PM no '::·:tado, naquela
oportunidade, foi de 11 salários mhimos. Elevamos
de dois para 11 salários mínimos, para o policial não
ter de assaltar, não ter de fazer achaques contra a
população para poder sobreviver como fazem alguns
justificando o baixo salário.
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, vejo agora
essa onda em todo o País das polícias militares. Em
alguns casos, assuntos primários que já deviam estar
resolvidos, assuntos que foram levantados pela Revolução de 1930, do ex-Presidente Getúlio Vargas, e no
final do milênio não chegaram ainda a alguns Estados
brasileiros. Um deles é o plano de carreira. Estão reclamando um plano de carreira, que é uma reivindicação natural, justa. Em alguns Estados, eles não têm
sequer ainda um plano de carreira condigno. Isso é sinal de incompetência! Isso é falta de seriedade no manuseio com a coisa pública!
Por isso, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, quero aqui manifestar minha preocupação com
esse movimento. Ele é muito grave, porque à Polícia
Militar compete cuidar da segurança. As autoridades
têm de olhar a questão com muito carinho, porque
ela envolve uma série de ingredientes sociais que
estão faltando em nosso País, não só com relação à
Polícia Militar, mas com relação a todo o funcionalismo, com relação a vastas camadas da sociedade
brasileira.
O Sr~ Humberto Lucena- V. EJé' me conceue
um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA - É com prazer
que ouço o Senador Humberto Lucena.
O Sr.· Humberto Lucena - Sr. Senador Carlos
Bezerra, estou prestando atenção ao pronunciamento de V. Ex" que, sem dúvida, versa sobre um assunto da maior atualidade, qual seja as reivindicações das Polícias Militares de um modo geral. V. EJé'
disse muito bem que a gota dágt:a foi o que aconteceu em Minas Gerah. Ali começaram os pleitos,
dentro de um contexto muito propício, pois sabe o
nobre Senador que, há cerca de três anos, o Governo, para manter equilibradas as contas públicas,
com vistas ao Plano Real, não reajusta os servidores
públicos civis e militares federais. Com isso, os Governadores e os Prefeitos também assim procedem,
e, como resultado, ninguém pode negar os baixos
salários a que chegaram os que trabalham para o
serviço público no Brasil. Mas, a partir da concessão
pelo Governo de Minas Gerais de um percentual de
reajuste, ali mesmo naquele Estado começou a se
alastrar uma reivindicação mais ampla. Sabe V. Exª
que, de acordo com a Constituição, o reajuste de sa-
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lário deve sei feito de uma vez e ter um caráter geraL
Isto é, não pode se referir apenas a uma parcela dos
servidores, mas sim a todos, civis e militares. Por isso
iT.:;.:;;;Jo, o Govemo Itamar Franco- se não me engano
em 1993 -, para atender às reivindicações das Forças
Armadas no plano federal, em vez de lhes conceder
um reajuste, resolveu aumentar em 28% urna ou duas
gratifiCações, o que signifiCava um reajuste indireto de
salário. Isso levou, já agora, a Justiça Federal, a partir
do Supremo Tribunal Federal, a estender esses 2SO/o,
que já haviam sido pagos no Judiciário e no legislativo, os servidores do Poder Executivo. Tudo começou
com onze servidores que pleitearam essa gratificação.
Hoje milhares de servidores públicos federais têm esse
direito reconhecido pela Justiça, o que vai agravar ainda mais a situação do Tesouro Nacional, na medida
em que há a necessidade de se acatar a decisão judicial. O mesmo ocorre no caso das Polícias Militares. V.
Ex" citou :vários Estados - São Paulo, Mato Grosso,
Piauí. E hoje a Cidade de João Pessoa - Capital do
meu Estado, a Paraíba - amanheceu com a Polícia
Militar na rua Depois de contatos iniciais em dias anteriores com o Governador, a Polícia Militar prepara-se,
se não for atendida, para a possibilidade de urna greve. E sabe V. Ex" que a greve é proibida para os mirrtares, sejam eles federais ou estaduais. O Governador
da Paraíba, a exemplo do que fez o de Minas Gerais,
solicitou garantias das tropas federais, que cercam
hoje o Palácio da Redenção para assegurar a ordem e
autoridade do Governador. Quero, então, com meu
aparte, ir ao encontro das palavras de V. Ex", a fim de
dizer igualmente da minha preocupação. Todos nós
estamos perplexos. O problema é saber como resolver
essa situação. É a pergunta que fiCa no ar.
O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o
aparte de V. Ex".
Muitas coisas têm sido priorizadas neste País. E
o funcionamento da instituição pública deve ser prioridade para todo bom governante. O desempenho do
Estado depende dos seus servidores, dos seus funcionários. Eles são as pemas e as mãos do Estado.
Sei das dificuldades que os Estados atravessam. Todo o País está lutando para sair de uma crise· grave, de décadas. Mas não podemos deixar o
setor público ao deus-dará; temos de encontrar formas e meios de aperfeiçoá-lo, de melhorá-lo como
um todo. E uma das questões primeiras é o salário,
o vencimento. O Estado está perdendo para a iniciativa privada os seus melhores quadros. Investe neles
durante anos e, depois de preparados, os melhores
acabam indo para a iniciativa privada, já que o salário do setor público é irrisório.
Recebi esta semana o telefonema do diretor de
um órgão do Estado de Mato Grosso reclamando

JULHO 1997

que estávamos -lhe tomando -o seu prinCipal funcionário. Eu lhe disse que não éramos nós que o estávamos tirando de lá, mas o salário vil que estavam
pagando. O rapaz casou, agora tem famma e não
tem condições de sobreviver com aquele salário.
Está deixando o órgão para ir para a iniciativa privada, onde ganhará mais.
O resultado disso é a crise das Polícias Militares, são as dificuldades para fazer funcionar a máquina pública, que está cada vez mais emperrada,
cada vez mais atrofiada São setores essenciais
para o desenvolvimento do País.
Entendo que devemos dar prioridade a setores
extremamente importantes, mas não se pode esquecer o setor público, que é fundamental para a sobrevivência do Estado.
Muito obrigado.
Sr. Senador Humberto Lucena- Se V. Ex"
me permite ainda continuar o meu aparte, quero dizer que estou de pleno acordo com V. Ex'l'. Tenho
defendido aqui a necessidade de reajuste dos servidores públicos, civis e militares. Quis dizer a V. Ex"
de maneira clara que esse reajuste não pode ser
apenas dos servidores militares, mas de todos. Mas,
a minha preocupação maior é saber como resolver o
problema.
O SR. CARLOS BEZERRA - Concordo com
-V. Ex". As observações que fiz não foram em relação à sua pessoa. Referi-me aos muitos novos neoliberais - e neoliberalismo é moda agora. Este é um
País cheio de modas e que vive copiando os outros.
Copiávamos a Inglaterra no século passado; neste
século, copiamos os Estados Unidos.
A propósito, os próprios Estados Unidos da
América e a própria Europa estão com um pé atrás
em relação ao neoliberalismo.
Aqui não! A moda chegou agora; portanto, o
bom, o bonito é falar de neoliberalismo. Tudo o mais
é colocado de lado como secundário, atitude com a
qual não concordo.
O setor público é assunto fundamental e prioritário. Volto a dizer: o Estado nunca vai funcionar
bem se não der atenção a esse setor.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Sr. Senador Humberto Lucena.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB·PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa o seguinte requerimento:
REQUERIMENTO N2 491, DE 1997
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex" sejam
solicitadas ao Sr. Ministro da Educação e do
Desporto as seguintes informações:
1 - Qual a razão que levou aquele Ministério a baixar portaria para infonnatização
na educação, estabelecendo a aquisição de
computadores padrão IBM PC/Pentium, em
caráter de exclusividade?
2- Por que houve dispensa de licita·
ção pública?
3 - A aquisição dos computadores da
IBM já se concretizou?
Justificação
Pedimos atenção para a carta que recebemos, através da Internet, de Luiz André
Mendonça Pimenta, estudante· de Ciência
da Computação da PUC/MG, cuja íntegra é
a seguinte:
Envio protesto contra a portaria do
MEC que define as normas para aquisição
de 100 mil computadores para a infonnatização de escolas públicas.
Tal portaria impõe que os computadores sejam do padrão IBM PC/Pentium compatíveis e' exclui deliberadamente plataformas com maior uso em educação no mundo, como Apple Macintosh, que detêm
maioria do mercado norte-americano e europeu na educação.
A recém inaugurada mailling-list MacEducação tem debatido este assunto e
seus assinantes têm protestado junto ao
MEC enviando mensagens para o Min(stro
da Educação, Sr. Paulo Renato, e o Secretário do SEED, Sr. Pedro Paulo Poppovic.
O Presidente da Repliblica respondeu
às reivindicações com a seguinte mensagem, via fax, segundo o que circula na lista
esta semana:
Estive ontem, pela manhã, reunido
com integrantes do Ministério da Educação
para discutir sobre a aquisição dos computadores para as escolas Estaduais.(.•.) O Governo tem trabalhado juntamente com a
IBM, formando uma parceria para situar o
País dentro do grupo dos países do Primeiro
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Mundo. (...) A IBM é a nossa principal parceira. Foi ela que apoiou o País na informatização da Receita Federal(... ), apoio que foi
negado pela Macintosh (desenvolvimento
dos softwares para Declaração IRPF e
IRPJ). (... ) O País deve à IBM por abrir suas
portas a todos os brasileiros.(...)
De acordo com o Ministério da Educação, os preços dos computadores oferecidos
pela IBM são inferiores aos do mercado, resultado de toda a parceria sólida entre a IBM
e o Governo Federal, o que não aconteceu
no orçamento entregue pela Macintqsh.
O Governo Federal tem certeza que
está buscando o melhor para o País e para
os brasileiros.
Gostaríamos que o Congresso Nacional investigasse e noticiasse a existência de
tal acordo do Governo Federal com empresas multinacionais da área de informática, já
que o que está em jogo não é a exclusão da
Apple (enganosamente chamada de Macintosh pelo Senhor Presidente), mas sim a independência do Estado e a liberdade de escolha dos cidadãos.
Computadores para a Receita Federal
são computadores diferentes de computadores para o Instituto de Educação, pois executam tarefas diferentes em ambientes e
condições diferentes. A seguir este exemplo,
as Forças Armadas passarão a usar 38
como a Polícia Civil, por ser a arma da Polícia Federal. Esta desculpa não justifica a atitude do Governo. Compromete mais a sua
atuação, deixando-o em descrédito.
Há algo muito errado. Um lobby gigante, de bilhões de dólares, está por trás das
decisões do MEC e do Governo. Os senhores têm que investigar, pois o favorecimento
de empresas ou grupos em licitações públicas é inconstitucional.
Aguardo vossa resposta. Se precisarem de informações a respeito, entrem em
contato para que possa ajudá-los.
Saudações.
Luiz André Mendonça Pimenta
Estudante de Ciência da Computação
daPUC/MG"
Sala das Sessões, 14 de julho de
1997.- Senador Humberto Lucena.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo
dizer que confio plenamente na honradez, não ape-
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nas do Sr. Ministro da Educação, Paulo Renato,
como do Senhor Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso. Mas, para que não paire dúvida a
respeito dos procedimentos do Governo Federal, sobretudo no que tange à aquisição dos cem mil computadores, faz-se mister que o Sr. Ministro da Educação responda nosso requerimento, esclarecendo
definitivamente o assunto à Nação por intermédio do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimemto Interno.
Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SR~ MARINA SILVA (BLOCO/PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer o
registro de uma matéria que foi publicada no jornal
Correio Braziliense pelo jornalista especial enviado
a Xapuri, Ronaldo Brasiliense, pessoa que tem grande conhecimento dos· problemas da Região Norte da
Amazônia-e que traz a discussão sobre a situação
de penúria em que se encontra a população do Município de Xapuri.
A reportagem faz parte de uma série de matérias que estão sendo f .itas com relação às ONGs e parece-me que a última será publicada na quartafeira. Mas esta, particularmente, me chama a atenção em função do problema que levanta, evidenciando o Município de Xapuri, no meu Estado, o Acre,
por ser Xapuri a' terra do sindicalista e ecologista
Chico Mendes. Ao ser assassinado, ele trouxe para
o Brasil toda a atenção do movimento ambientalista
internacional com as preocupações em relação à
preservação da Roresta Amazônica.
.,
Twe a oportunidade de conhecer Chico Mendes
quando tinha ainda dezessete anos, de fazermos um
curso de formação política, dado pela Comissão Pastoral da Terra, em 1978; a partir desse curso, tomamonos amigos. live a felicidade de aprender muitas coisas com ele, as quais trago como referência, a ética e
a moral e meu compromisso político com a Amazônia
e com a questão social do meu País, que para mim foram bastante edificantes.
A matéria faz referência à situação de calamfda- de em que se encontra um dos municípios do Acre. Eu
diria um dos municípios que, em função da repercussão da figura do Chico Mendes e do seu assassinato,
teve suporte muito maior do que qualquer outro no Estado do Acre e talvez mesmo na Amazônia.
Os demais municípios - isso eu gostaria de enfatizar - vivem uma realidade de completo abando-
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no. Essa é uma realidade do Estado do Acre, assim
como deb<>a, part_e_cjgs municípios e dos Estados da
Amazônia.
Ressentimo-nos, acima de tudo, de um projeto
de desenvolvimento para o Estado que coloque o
Poder Público, a ação tanto do Governo Federal
quanto do Governo Estadual em primeiro plano.
Enquanto se transferir a terceiros a responsabilidade de resolver os problemas estruturais que temos após a quebra do sistema de aviamento, que
era a forma de exploração econômica da borracha e
da castanha, com a quebra da empresa extrativista,
a Amazônia, particularmente o Acre, ficará sem um
plano de desenvolvimento, sem um modelo a ser seguido e praticado. As iniciativas dos grandes projetas, tanto na parte da pecuária quanto da exploração
de madeira, não incorporaram mão-de-obra, não foram suficientes para absorver o imenso contingente
da população que ficou sem as mínimas perspectivas de sobrevivência, após a quebra da empresa extrativista. O resultado é que hoje Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá, F~ijó, Manoel Urbano- poderia citar
todos - sofrem sérios problemas na área econômica
por não terem como dar respostas às populaç& s
que antes viviam da extração da borracha e da castanha, no Vale do Acre, e apenas da borracha no
Vale do Jumá.
Faça questão de fazer o registro de que, quando se fala em organizações não-governamentais,
muitas vezes se colocam rótulos, como se fossem
todas iguais. No Acre conheço várias que prestam
um trabalho seriíssimo. Faço questão de citá-las:
Fundação SOS Amazônia, Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA, o Comitê Chico Mendes e
tantas outras prestam serviços à sociedade. Se existe educação em vários seringais, na floresta, no Estado do Acre, é graças ao trabalho dessas organizações não-governamentais; se existe atendimento de
saúde, ainda que precário, nos postos de saúde com
pessoas treinadas, é devido a um esforço muito
grande dessas organizações não-governamentais.
Esse esforço, feito de forma pulverizada e com muito
sacrifício, não pode de maneira alguma substituir a
presença do Estado, o esforço que deve ser do Es- tado brasileiro, seja por intermédio do Governo Federal ou estadual, em atender as demandas de saúde, de educação e de um plano de desenvolvimento
que, por incrível que pareça, Sr. Presidente, não seria tão difícil levar a cabo.
·
Somos um Estado com 15 milhões de hectares
de riqueza, com apenas 450 mil habitantes, 500 mil
no máximo, menos pessoas que um bairro de uma
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gra;;de cidade, não deveríamos estar vivendo nesEStado do Acre está sendo apontado como um dos
sas condições dé peiluna: Poderíamos até ser poEstados que .m_<!is _têm_ praiicado violência contra a
mulher.
bres, mas miseráveis não, porque não existe espaço
para miseráveis na Amazônia.
Então, Sr. Presidente, com essas palavras, solicitaria que fosse publicada nos Anais da Casa a
Hoje, há uma população que não consegue sematéria do Correio Braziliense que tem o título "Xaquer sobreviver; muitas vezes cobra-se das organizações-não governamentais que respondam a esse depuri pede socorro•. O socorro que Xapuri pede dirisafio. Mas, enquanto o dinheiro público é drenado para
ge-se a todas as pessoas de bem, às organizações
não-governamentais sérias e competentes que,
a corrupção, para a compra de votos, para uma série
mesmo com sacrifício - aquelas que são autóctones
de fatos escandalosos que a todo momento são denunciados nos meios de comunicação, as respostas
-, ainda têm feito um_trab.sfllo_!Tl_Liitc> grande na região, bem como do Governo Federal.
de que precisamos não virão, não apenas pela fB.Ifa. de
dinheiro, que é fundamental, mas, basicamente, por
Amanhã, estaremos dando uma grande contrinão termos um projeto de desenvoivimento.
buição, de natureza estrutural, qual seja, a aprovação de uma política de preço para a borracha, com o
Somos uma economia agroflorestal e isso tem
financiamento da produção nacional, sob o título de
que ser levado em conta. É preciso que se faça o
Serviço Ambiental ou de Custo Ambiental, com mezoneamento ecológico-econômico para que se delididas que façam com que a população, ao ter um
mitem os investimentos. Aquilo que já foi explorado
preço para o produto que ainda é o mais imediato
como atividade pecuária deve receber atenção nepara a nossa economia, possa ter alguma renda e
cessária para potencializar, inclusive, a sua produviver como mínimo de dignidade.
ção. Aquelas áreas que já estão sendo utilizadas na
A partir daí, podemos levar a cabo as idéias
produção .de grãos para alimentar a· sociedade
que temos e que já estão no papel, idéias que estão
acreana também devem ser potencializadas, mas
até sendo praticadas de forma experimental, dentre
nossa vocação é agroflorestal.
elas a implementação dos sistemas agroftorestais, a
Nesse sentido, um projeto que institua uma forimplementação de agroindústrias para o beneficiama de exploração racional dos nossos recursos, que
mento de nossa produção, a agregação de valor, inleve a cabo um processo de incorporação e absorcorporação da mão-de-obra, que hoje está ociosa.
ção da mão-de-obra local nas atividades que podem
Com certeZa, a partir daí, os rJDssos 500 mil habitanser praticadas em nosso Estado é fundamental.
tes, em um espaço de 15 milhões de hectares de floCom essas palavras, Sr. Presidente, quero diresta, não serão mais miseráveis; poderão ser até
zer que, muitas vezes, cobra-se do Bispo respostas
pobres,
mas não miseráveis.
aos problemas sociais que estamos enfrentando,
Espero que o Congresso Nacional, além de aprocomo ocorreu na questão da violência, em que os
meios de comunicação, de repente, pediam provi~ . --varas emendas do Senador Serra, que muito irão ajudar nessa política da borracha, possa também aprovar
dências de S. Em!, como se fosse ele o responsável
aquelas que estou apresentando e que considero de
pela política de segurança do Estado do Acre. Tamfundamental
importância, a fim de que, com esse probém se cobra das ONGs - não estou me referindo,
.
jeto,
ao
cabo
de oito anos, ao ser encerrado o subsídio
neste caso, à matéria em si, mas ao que acontece lá
para a borracha, possamos dizer - senão eu, que talna paróquia, em nossa província
vez não esteja mais aqui - ou que alguém possa dizer
Deixa-se de pedir providências àqueles que
que fomos capazes de, com essa ajuda do Governo
têm responsabilidade maior e que, numa parceria
Federal, dar urna respo..1a aos problemas sociais da
responsável com essas entidades e organizações,
Amazônia, que hoje pede socorro. Do Estado do Pará
associada à força e à capacidade que aquele povo
ao do Acre, do Estado do Amapá ao de Roraima, totem de sobreviver - digo isto com muita tranqüilidados estamos pedindo socorro, que não é um socorro
de porque me considero uma sobrevivente - tomade esmola, não é a política do "pires na mão"; é a políriam possível acabarmos com a miséria que hoje
tica de um projeto econômico-social que, incorporando
está fazendo com que milhares de pessoas sejam
a variável ambiental, seja capaz de reestruturar nossa
obrigadas a sair da floresta para ser mão-de-obra
base econômica e sociaL
desqualificada, como são chamadas nas periferias
das cidades. Isso, sem falar no alcoolismo, na prostiDOCUMENTO A QUE SE REFERE A
tuição, na violência, que é um dos aspectos de que
SENADORA MARINA SILVA EM SEU DISfalei, ainda na sexta-feira, referente ao fato de que o
CURSO:

--------------------------------------
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XAPURI PEDE SOCORRO
A morte do lider seringueiro e ecologista C!zico Mendes, em dezembro de
1988. mobi"f<"14ll, com6 nunca havca
ocorrido na história do Brasil, organiza-

ções não gor1er~zamemais ambientalist~s
nacionais e internacionais para a realzzação de campanhas para garmztir a
preservação-da floresta amazônica.
A pressão internacional sobre o gover-

pu ri (AC) -Poucas semanas antes de ser assassinado,
m 22 de dezembro de 1988,
o líder seringueiro Chico Mendes,
numa de suas últimas entrevistas,
fez um desabafo: revelou que tinha
medo de II).Orrer.1\1as deixou claro:
se sua morte fosse mesmo inevitável, que pelo menos servisse para
que o mundo voltasse suas atenções para a destruição da floresta
amazônica e para seus companheiros seringueiros.
A morte de Chico transformou
o minúsculo município de Xapuri, com 12 mil habitantes, numa
referência internacional para as
organizações não governamen- tais ambientalistas, que passaram
a desenvolver campanhas de arrecadação de fundos no mundo
inteiro, para investir em projetas
de preservação ambiental na
Amazônia, usando a imagem de
Chico Mendes_
Oito anos depois da morte de
Chico Mendes, os desmatamentos
aumentaram e os povos da floresta
defendidos por Chico- seringuei-

no brasileiro conseguiu vit~rias. como a
criação da reserva exrrativista Chico
Mendes, com 950 ,mil hectares, no Acre.
às vésperas da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambieute e Desenvolvimento (Rio-92). Também resultou
na liberação de recursos para financiar
projetos de preservação ambiental em
toda a Amazônia e a demarcaçao de reserva indíRenas.

Hoje, a situação no Acre é grave. Seringueiros e castanheiros estão desampara·
dos: o desemprego atilige 20% da popular. ·'em Xapuri. a terra de C!zico Mend<:,, ,tais de 50 serrarias que atuavam na
reg1 w fecharam suas portas e a única
usina de castanha do lugar. que chegou a

ros, castanheiros, índios e ribeirinhos- nunca estiveram tão mal.
Mais de 14 mil quilômetros quadrados de floresta tropical úmida
amazônica foram incineradas·somente de· 1990 a 1994 ·~ u!Iiaá.feamaior do que o estado do AmapáEssa situação de extrema pob.reza pode ser constatada no seringal
Novo Horizonte, a 40 quilômetros
de Xapuri._ Na madrugada do último dia 30, Francisco P~li!s-àe Sou.:za, 38 anos, mãos calejadas, des-·
cendente de nordestinos- como
a maioria dos habitantes da região
-, despede-se da mulher e dos
dois filhos menores, que ainda
.dormem. São cinco horas da manhã e ainda há escuridão lá fora_
Souza prepara-se para mais um dia
de muito trabalho.
Depois de horas de caminhada
pela floresta, no interior do seringal. com uma "cabrita"- instrumento de metal cortante utilizado
para sangrar as-:H~ringtretras -, Souza começa a coletar látex nas
seringueiras nativas que encontra
pela frente. São milhares em toda
a região.

Francisco Souza é um tipo em
extinção na Amazônia_ "Cortar seringa não garante mais nem o leite
das crianças", queixa-se o seringueiro.na profissão desde os 14
anos. O maior-problema é o preço
do látex (R$ 0,70 o quilo); outro, o
escoamento da produção pois as
estradas vicinais da região estão
abandonadas_
_A situação de Francisco não é diferente da de outros milhares de
. chicos, josés e marias que fazem do
extrativismo da castanha, da seringa e dos óleos vegetais uma questão de sobrevivência na Amazônia.
Antônio Teixeira Mendes, primo
de Chico Mendes, presidente da
Cooperativa Agro-extrativista de
Xapuri, fundada por Chi co Mendes
em julho de 1988 desabafa: "Fomos abandonados".
Desolado, Mendes exibe, fechada
e sem viva alma, a usina de beneficiamento de castanha-do-pará, que
não teve capital de giro este ano para participar da compra da safra de
castanha e que ficará fechada, sem
funcionar, até o ano que vem.

rerll5funcionários, paralisou suas atipichuies atolada em dívidas.
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HUMANIDADE
Antonio Mendes lembra que foi
graças aos recursos de uma organização não governamental internacional, a Survival Cultural, dos Estados Unidos, que a usina pode ser
instalada, no início da atual década, g~,rantindo emprego para mais
de 100 famílias. "A idéia de criar a
coooo,~iVã.\2~@ Ç}<,~~endes e
do Gumercindô'Rodngues, no início de 1987, mas só em junho de
1988 é que fundamos a cooperativa. com 34 associados", recorda
Antonio Mendes.
Agora, por incrível que pareça, a
usina de castanha foi fechada por
causa do sucesso do Plano
Real, que tornou
proibitivo o preço da castanha
no mercado exterior. A produção era comprada diretamente
pela Survival
Cultural, que revendia a castanha amazónica,
com lucro, no mercado norteamericano. Hoje até mesmo a Survival Cultural saiu de lá.
As duas mais importantes ONGs
com atuação no Acre- o Conselho Nacional dos Seringueiros e o
Grupo de Trabalho Amazónico
tGTA) - pouco podem fazer.
Aguardam até hoje que o Programa
Piloto para ProtP.ção das Flores I;···
Tropicais do Brasil libere recursc"
para a consolidação da reserva ex
trativista Chico Mendes, com 9SU
mil hectares, totalmente demarca·
da com verbas repassadas pelo
Banco lnteramericano de Desenvolvimento (B!D).
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A esperap.~~o~~~ri!lgl!eirosé'l_ _ __jl{}A, cQm 4,5_rnilbiles_de_sócios,
usina de beneficiamento de látex.
que atuavam com assiduidade no ·
instalada no último dia sete em XaAcre, também bateram em retirada.
puri. bancada
A salvação à vista são projetas
com recursos do
demonstrativos aprovados com reIbama. "Vamc.:;
cursos do Programa Piloto. Para
ver se conseguiAcre foram aprovados 15 projetes,_
mos levantar a st'
com R$ 3,1 milhões em investiringa na região .. ,
mentes. Nenhum dos projetas será
torce Antonio
bancado em Xapuri.
Mendes.
O túmulo de Chico Mendes, no
Há três anos,
cemitério de Xapuri, está sujo e
dom Moacir Gn·abandonado. As visitas são cada
chi, bispo de Río
vez menos frequentes. A ex-muBranco, Acre,
lher, Izalmar, e os filhos, hoje resiparticipouemPadem em Rio Branco. Na lápide de
ris de um encontro internacional·
mármore, onde aparece em uma
promovido pelo comitê contra a fofoto de perfil, Chico Mendes deixou
me e pelo Desenvolvimento, orgasua última mensagem, escrita três
meses antes de morrer, durante um
nismo ligado à Igreja Católica dê
vôo de São Paulo para o Acre.
França. Havia pessoas de todos l"'
continentes.
"Atenção, jovem do futuro. Seis
- "Tive uma grata surpresa quande setembro de 2.120, aniversário
do percebi que a grande área n•do primeiro centenário da Revoluservada às comemorações era deção Socialista Mundial. que unifilimitada por quatro grandes quac ou todos os povos do planeta
dros de Ghandi, De~mond Tutu,
num só ideal e num só pensamenLuther King e Chico Mendes. O
to da unidac!z socialista e que pôs
nosso Chico Mendes tornou-se
fim a todos os inimigosdasociedaum dos grandes símbolos da hude. Aqui fica somente a lembrança
manidade naquilo que ela tem de
de um triste passado de dor, sofrimelhor: sua luta pacífica, persismenta e morte. Desculpem. Eu estente e corajosa pela igualdade de
tava sonhando quando escrevi es-.
todos os seres humanos e sua radi· ·
ses acontecimentos, que eu mescal fraternidade."
mo não verei. Mas tenho o prazei
de ter sonhado."

o

PROMESSA DE
MUNDOS EFUNDOS
O prestígio internacional que
Chico Mendes ganhou após suá.
morte não se transformou em in.
vestimentos em Xapuri. O vice-presidente dos Estados Unidos, AI Gore, ainda como senador visitou Xá- ·
puri. Prometeu mundos e fundos ..
Nada aconteceu. ONGs como a Na- .
tional Widelife Federation, dos
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C SR. ?RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Concedo a palavra
ao Senacor Edua~dc; 3upiicy por cinco minutos, de acordo com o art. 14 do
Regimento intemo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão ào orador.)- Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, Sr'ls.
e Srs. Senadores.
"Contarás sete anos sabáticos, sete vezes sete anos. ( ...) O
qüinquagésimo ano será para vós um jubileu. ( ... ) Nesse ano jubilar, voltareis cada
um à sua possessão." (Levítico, 25, 8 a 13).
Sr. Presidente, o Encontro Internacional por uma Estratégia Comum, a
Dívida E;;.,tema e o Fim do Milênio levam muito em conta a proposição considerada
no Levítico, que também o Papa João Paulo 11, por ocasião da sua encíclica O
Terceiro Milênio que Advirá, de 1O de novembro de 1994, disse, segundo o Livro do
Levítico: "E, assim, os cristãos deverão responsabilizar-se pelos pobres do mundo",
sugerindo recorrer-se ao jubileu como um período de tempo apropriado para
pensar, entre outras coisas, em uma consistente redução, se não se puder tratar
propriamente de uma condenação, ou de um perdão da dívida internacional, que
hoje é tão importante para o destino de tantas nações.
.
Parlamentares de todos os países latino-americanos e do Caribe
estiveram reunidos, inclusive com destacadas personalidades da América do Norte
e da Europa, das mais diversas organizações, em Caracas, Venezuela, de 1O a 11
de julho, para debater a questão da dívida externa que afeta nossos países.
Sr. Presidente, pediria fosse transcrito o preâmbulo desta resolução e
passaria a ler as principais conclusões:
"Em conseqüência, este encontro internacional sobre a dívida externa
e o fim do milênio se pronuncia por:
, Primeiro: apoiar ativamente as iniciativas, gestões e esforços
realizados pelo Parlamento Latino-Americano para alcançar uma estratégia comum,
cujo objeUvo é iniciar o século XXI sem as cargas das dívidas que freiam o
desenvolvimento de nossos países. Segundo: desenvolver em todo o continente
americano, em todos os países afetados pelos efeitos da dívida, uma intensa
mobilização orientada a unir forças no sentido de propor, junto aos respectivos
governos, a necessidade de assumir uma estratégia comum de negociação com os
credores. Em tal sentido, solicitamos o apoio e a solidariedade dos diversos setores
intelectuais, sociais, religiosos e empresariais, tanto de nossos países como dos
países desenvolvidos. Terceirq; apoiar as iniciativas do Parlamento Latinoamericano para levar esse problema perante a União lnterparlamentar. Quarto:
exortar os parlamentos da região a constituir comissões especiais de investigação e
a avaliação das dívidas públicas externas, para estimular políticas nacionais na
busca de soluções. Quinto: exortar os parlamentos nacionais da América Latina e
da Europa que introduzam projetas de declaração ou de lei, instando os respectivos
Poderes Executivos nacionais a promover, por meio de suas missões pennanentes
nas Nações Unidas, um projeto de resolução pedindo à Corte Internacional de
Justiça de Haia uma opinião consultiva sobre os aspectos jurídicos internacionais
da dívida externa (artigo 96 da Carta das Nações Unidas e artigos 38, 65 e 68 do
Estatuto da Corte Internacional de Justiça) em consonância com a exortação da XII
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Conferência lnterparlamentar União européia América Latina celebrada em
Bruxelas, em junho de 1995 (Resolução n2 27)".
Aliás, Sr. Presidente, sobre essa proposição já houve resolução
apresentada pelo Deputado Franco Montoro e aprovada no âmbito da Comissão de
Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. Também o Presidente
Fernando Henrique Cardoso fez menção a esse assunto há dois anos, na ONU,
mas não houve ainda uma seqüência conclusiva. Levando isso em conta, tenciono
apresentar proposição para eventual aprovação no Senado Federal.
Sexto: declarar que os credores dos países latino-americanos são, ao
mesmo tempo, devedores no âmbito ecológico, situação que deve ser quantificada
e considerada no tratamento multilateral da dívida externa.
Sétimo: respaldar ativamente a iniciativa de Sua Santidade, João
Paulo 11, de declarar 2000 como Ano do Jubileu em matéria da dívida edema.
Nesse contexto, apoiar o projeto da Cidade de Florença de convocar colóquio
internacional sobre a dívida para o desenvolvimento para este ano.
Oitavo: propor a organismos interparlamentares de outras regiões a
realização de ações conjuntas que permitam somar esforços e promover estratégia
comúm com o Parlamento Latino-americano com relação à dívida externa.
Nono: respaldar a iniciativa da criação de um Fórum de Devedores,
proposto pelo Conselho Nacional de Economia e de Trabalho da República da
Itália.
Décimo: requerer dos organismos finar1ceiros multilaterais uma
redefinição do manejo da dívida externa com um maior sentido de justiça para os
povos em desenvolvimento.
·
Décimo Primeiro: promover campanhas de informação à população
apoiadas em estudos de comissões técnicas constituídas sobre o assunto em cada
um de nossos Países.
Décimo Segundo: designar uma delegação de representantes de
distintos organismos integrada por personalidades para apresentar as conclusões
deste Encontro Internacional ante a VII Reunião de Cúpula Ibero-Americana que se
realizará em Porlamar, Ilha de Margarita, Venezuela.
Décimo Terceiro: convidar o Parlamento Latino-Americano, os
parlamentos regionais e os parlamentos nacionais a integrar uma instância plural
continental que planifique, programe, execute e dê seguimento às ações acordadas
neste Encontro.
Caracas, Venezuela, 12 de julho de 1997."
Assim, Sr. Presidente, tendo em vista a representação brasileira que
esteve em Caracas - os Deputados Franco Montoro, Gonzaga Mota, Aldo Rebelo,
Augusto Viveiros, representando o PSDB, o PMDB, o PC do B, o PFL e o PT-, será
importante que levemos adiante essas proposições em todos os Parlamentos e .
Executivos de nossos países da América Latina e do Càribe, em especial no
Parlamento Brasileiro, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
·
Muito obrigado.
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************************************#******************

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO SUPUCY EM
SEU DISCURSO:
**'*-'************************'****~***************

(Proyecto de Declaración Final, tercera versión)

LA DEUDA EXTERNA Y EL FIN DEL MILENIO
ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA ESTRATEGIA COMUN
Parlamentarias y Parlamentarios Latinoamericanos, provenientes de todos los países dei Continente,
acompaiiados de destacadas personalidades de Norteamérica y Europa, así como de representantes
de las más diversas organizaciones sociales, políticas, empresariales, gremiales, laborales,
académicas y religiosas, reunidos en Caracas, Venezuela, durante los días 10, I I y 12 de julio dei
corriente afio, luego de un amplio debate en relación con la Deuda Externa que afecta nuestros
países, hemos acordado hacer la siguiente declaración:
El carácter de la mayoría de nuestras economias se encuentra hoy determinado por el
endeudamiento de los Estados, cuyos gobiemos incurrieron en errores y desaciertos económicos, al
igual que los países acreedores abusaron de las condíciones de negociacióo., lo cual, aunado a las
comentes económicas prevalecientes, limita a los gobiemos deudores para tomar sus propias
decisiones.
En la realidad de los hechos, el capital financiero globalizado, al operar como acreedor de los
Estados, nada está arriesgando, toda vez que los préstamos están garantizados y, lejos de aplicarse
en inversión productiva, la afectan.
Por otro lado, los créditos otorgados se han transformado en títulos al portador reedíante la figura de
bonos Brady.,De esta manera, el capital acreedor oculta su rostro tras millones de poseedores de
dificil ubicación y que negocian esos títulos en el mercado, generando un intenso tráfico en las
bolsas de valores, en tanto los pueblos continúan pagando los ·costos de! reajuste y e! cambio
estructural.
Sin embargo, los organismos creditioios, a través de los dístintos acuerdos suscritos con los
deudores, determinan los mantos y asignaciones en e! presupuesto nacional, así como la orientación
general de nuestras economias. Estas se encuentran atrapadas dentro de un verdadero círculo
vicioso: para pagar deuda, necesitan dinero y, 'para obtener nuevo dinero, necesitan endeudarse. A
todo lo cual se suma el hecho de que los acreedores han incrementado unilateralmente las tasas de
interés. Se configuran así, actos de usura condenados por los princípios generales de! Derecho,
como lo recoge el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Ello explica el por qué, después de haber pagado más dei doble de la deuda contratada, ésta se ha
visto mtútiplicada.
La deuda pública tiene como único respaldo el ingreso estatal. Sin embargo, la deuda extema no
só lo comprende al Estado. En algunos países, importantes sectores privados cvntrataron crédítos en
el exterior, con aval público. AI incumplir sus obligaciones, parte de esa deuda privada también se
hizo pública al tener que asumirla el Estado avalista sin que, en muchos casos, haya recuperado los
pagarés con los cuales resarcir las cantidades pagadas.
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Con ingresos insuficientes, los gobiyrn.o.~ apelan a nuevos endeudamientos. Necesitados de recursos
y presionados por nuevas condiciones crediticias, los estados tienen que apelar a la creación de
nuevos impuestos, a1 incremento de los ya existentes, a1 aumento sistemático de las tarifas en los
servicios públicos, a1 endeudamiento interno, a la venta de activos estatales estratégicos y a Ia
sobreexplotaciõn de los recursos naturales, 'con el consecuente deterioro ambiental. Se castiga así el
consumo de los bienes de primera necesidad. Se contrae el mercado interno, cae la inversión
productiva y crece el desempleo.
Como resultado, la distribución dei ingreso nacional se hace criticamente regresiva, generando una
deuda social con su estremecedora sucesión de incertidumbres e inestabilidad. Todo ello producto
de Ia imposición de modelos de desarrollo incompatibles con las condiciones propias de la región,
que incluso han llegado a poner en riesgo el desarrollo de los procesos democráticos.
En tales circunstancias, alcanzar niveles de desarrollo y de sistemas de distribución que garanticen
una calidad de vida digna de todo ser humano, se hace un objetivo inalcanzable, con lo cual,
además de ser un problema económico, político y social, la deuda pública asume también un
carácter ético.
Por todo lo anterior, consideramos:
PRI!\ÍERO: En muchos casos, la deuda fue adquirida violando la legalidad de los países
prestatarios y, en algunos casos, también la de los países prestamistas.
SEGUNDO: Al transferirse a Ia población el pago de la deuda mediante los sistemas impositivos y
los incrementos sistemáticos de tarifas en los servicios públicos, se contrae la demanda interna y se
incrementan e[ desempleo y la pobreza.
TERCERO: Los intentos de lós diStintos gobiernos para negbciar y resolver por separado el
problema de fa deuda, los ha debilitado frente a los acreedores.
CUARTO: E! endeudamiento de los gobiernos limita la autonomia de los Estados para tomar sus
propias decisiones en ejercicio de su soberania.
QUINTO: La deuda pública se ha convertido en e! más poderoso mecanismo mundial para sostener
el crecimiento dei capital financiero especulativo sin que .éste baga ningún aporte real a las
economias supeditadas y sin que, además, cona riesgo alguno.
SEXTO: El camino tomado por algunos gobiemos en e! sentido de vender activos estratégicos de!
Estado para atender e! servicio de la deuda, afecta negativamente las economias nacionales.
En consecuencia, e! Encuentro Internacional .sobre LA DEUDA EXTERNA Y EL FIN DEL
MILENIO, se pronuncia por:
PRIMERO: Apoyar activamente las iniciativas, gestiones y esfuerzos realizados por el Parl=ento
Latinoamericano para alcanzar una estrategia común cuyo objetivo es iniciar el Siglo XXI sin las
cargas de Ias deudas que frenan el desarrollo de nuestros países.
SEGUNDO: Desplegar en el continente americano y en todos los países afectados por los efectos
de la deuda, una intensa movilización orientada a unir fuerzas y a plantear ante los respectivos
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gobiemos, la necesidad de asumir una estrategia común de negociación con los acreedores. En tal
sentido, solicitamos e! apoyo y la solidaridad de los distintos sectores intelectuales, sociales,
religiosos y empresariales, tanto de nuestros países como de los países desarrollados.
TERCERO: Apoyar las iniciativas dei Parlamento Latinoamericano para plantear este problema
ante la Unión Interparlamentaria.
CUARTO: Exhortar a los parlamentos de la región a constituir comislones especiales de
investigación y evaluación de las deudas públicas externas, para estimular políticas nacionales en la
búsqueda de soluciones.
QUINTO: Exhortar a los parlamentos nacionales de América Latina y de Europa a que introduzcan
proyectos de declaración o de ley, instando a los respectivos poderes .ejecutivos nacionales a
promover, por media de sus mísiones permanentes en las Naciones Unidas, un proyecto de
resolución pidiendo a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre los aspectos
jurídicos internacionales de la deuda externa (Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y
Artículos 38, 65 y 68 dei Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), en consonancia con la
exhortación de la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina, celebrada en
Bruselas,junio de 1995 (Resolución N° 27).
SEXTO: Declarar que los acreedores de los países latinoamericanos son, al mísmo tiempo,
deudores en el âmbito ecológico, situación que debe ser cuantificada y considerada en el
tratamiento multilateral de la deuda externa.
SEPTIMO: Respaldar activamente la iniciativa de Su Santidad Juan Pablo II, de declarar el 2000
como Ailo dei Jubileo, en materia de deuda externa. En este contexto, apoyar el proyecto de la
Ciudad de Florencia, de convocar un coloquio internacional sobre la deuda para el desarrollo, en
dicho afio.
OCTAVO: Proponer a organismos interparlamentarios de otras regiones la realización de acciones
conjuntas, que permitan sumar esfuerzos y promover una estr:ategia común con el Parlamento
Latinoamericano con relación a la deuda externa.
·
NOVENO: Respaldar la iniciativa de la creación de un Foro de Deudores, propuesto por el
Consejo Nacional de Economia y de Trabajo de la República de ltalia.
DECIMO: Requerir de los orgãnisrnos firiancieros multilaterales una redefinición en el manejo de
la deuda externa con un mayor sentido de justicia para los pueblos en desarrollo.
DECIMO PRIMERO: Promover campaiias de información a la población, apoyadas en los
estudios de comisiones técnicas constituídas ai efecto en cada uno de nuestros país-:s.
DECIMO SEGUNDO: Designar una delegación de representantes de distintos organismos e
integrada por personalidades para presentar las conclusiones de este Encuentro Internacional ante la
VII Cumbre lberoamericana a realizarse en Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela.
DECIMO TERCERO: Invitar ai Parlamento Latinoamericano, a los parlamentos regionales y a
los parlamentos nacionales a integrar una instancia plural continental, que planifique, programe,
ejecute y de seguimiento a las acciones acordl!d_as_~n_c:;;;!e Encug_(lJro,
Dado en Caracas, Venezuela, el dia 12 de julio de 1997.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Júlio Campos e Elcio Alvares enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFUMT)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exportação da seiva
da seringueira, ou látex, foi responsável por um notável desenvolvimento econômico na Amazônia, das
duas últimas décadas do século XIX até as primeiras
do presente século, período que se denominou de
ciclo da borracha. O extrativismo que se praticava na
Amazônia sofreu, entretanto, um tremendo revés
diante da·ci.dtivo da seringueira em extensas plantaem
ções no Oriente, principalmente na Malásia
Cingapura, aonde foi levada pelos ingleses. Por
duas ocasiões, em 1927 e em 1943, a companhia
norte-americana Ford empenhou-se em praticar o
plantio da hevea brasiliensis em larga escala no
Pará, ambas as tentativas redundando em fracasso,
sobretudo pela persistente ação de um fungo. Concluiu-se, apressadamente, que a plantação de seringais para extração do látex não era viável no BrasiL

e

Tudo isso pertence à História. Mas, certamente, passar uma borracha no passado não é a melhor
maneira de se entender o presente. No bojo do processo desenvolvimentista do final da década de sessenta, após longa crise de abastecimento de borracha, o Governo brasileiro decide promover e financiar o cultivo da seringueira, criando o Programa de
Incentivo à Produção de Borracha Natural PROBOA, que iria atuar até o início dos anos oitenta.
Adotando variedades resistentes às pragas, e entusiasmados com as promessas do Governo, os agricultores plantaram duzentos mil hectares-de-seringais em solo brasileiro, a maior parte dos quais no
Mato Grosso. Outros produtores, localizados principalmente no Estado de São Paulo, passaram a cultivar a seringueira com recursos próprios.
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Embora se tenha tomado uma importante cultura no País, o plantio da seringueira não atingiu o
objetivo almejado quando da criação do PROBOR:
fazer o Brasil tomar-se, novamente, exportador da
borracha naturaL A produção nacional tem suprido
apenas 45% da necessidade do mercado interno. O
restante é importado, principalmente dos países
asiáticos, os quais vêm oferecendo o látex a um preço bastante atrativo. Enquanto o quilo da borracha
importada chega aqui custando US$1,70, o nacional
está sendo comprado por US$ 2,15. Não se trata,
essencialmente, de uma questão de maior ou menor
produtividade. Além de receberem subsídios dos
respectivos governos, os custos da mão-de-obra
contratada pelos plantadores asiáticos são bem menores. Lá o trabalhador recebe um salário em tomo
de cem dólares mensais, sem adicionais referentes
a encargos trabalhistas. No Brasil, os salários mé--dias dos seringueiros têm se situado por volta de
250 dólares, os quais, somados aos encargos e direitos trabalhistas, representam, para os empregadores, 450 dólares ao mês.
A produção de borracha natural na Ásia corresponde a 80% da produção mundial. A borracha sintética não aparece como um substituto viável, pois, além
de apresentar limitações quanto à elasticidade, custa
cinco vezes mais. O látex da seringueira continuará,
portanto, a ser um produto estratégico, só f~cando imune às flutuações do mercado internacional, bastante
centralizado, o país que for auto-suficiente.
A área dos seringais brasileiros precisa dobrar
para que alcancemos a auto-suficiência. Nossos heveicultores vêm investindo na ampliação de suas
plantações, mas S!lntem-se~ illSE)guros diante das
perspectivas de terem de reduzir mais o preço do
seu produto, tomando-o economicemente inviável. O
cultivo da seringueira, por outro lado, não conta com
um retomo imediato são necessários cinco a seis
anós para que os seringais comecem a produzir o látex, mais dez anos para que atinjam a maturidade,
continuando a produzir até os 35 anos aproximadamente. A competição erii condiÇÕes desiguais com
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os plantadores asiáticos não poderá ser resolvida
por meio de um aumento da produtividade, ao menos nos próximos anos.
Assim é que os heveicultores brasileiros, os seringueiros e os principais consumidores do produto,
que são as indústrias fabricantes de pneumáticos,
uniram-se em tomo de uma proposta comum. Em
nenhum momento pensou-se em se reivindicar uma
redução do montante dos encargos trabalhistas. A
solução poderia ser bem simples, caso o Governo se
dispusesse a abrir mão de uma pequena porcentagem dos quinhentos milhões de reais de Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI recolhidos
pelos fabricantes de pneus. Essa renúncia fiscal
seria exataménte igual à diferença paga a maior
na compra da borracha brasileira. Assim, se considerarmos uma diferença de setenta centavos de
dólar para cada quilograma de borracha comprada
e a produção nacional de sessenta mil toneladas
prevista para 1997, teríamos uma renúncia total de
quarenta e dois milhões de dólares, correspondendo a menos de 10% do !PI atualmente arrecadado
junto ao setor.

As vantagens de uma tal medida são consideráveis. Além de garantir condições de sobrevivência
e de expansão à heveicultura brasileira, poderia criar
cerca de sessenta mil empregos diretos, fixando no
campo esses trabalhadores e suas famílias. E o déficit de nossa balança comercial diminuiria
Após alguns anos de incentivo, os seringais
brasileiros, cuja maior parte é composta de árvores
com seis a doze anos de idade, estarão em sua plenitude produtiva. Os heveicultores poderão, então,
prescindir desse benefício. Não é o caso do presente momento, em que todo um importante setor de
nossa agricultura, além da atividade extrativista no
Norte do País, encontra-se seriamente ameaçado_
Nenhum de nós quer, certamente, que ocorra um
segundo colapso da produção brasileira de borracha natural.

É muito importante que o Governo acompanhe
com a atenção devida a nossa heveicultura, avaliando suas potencialidades e estimulando de fato o seu
crescimento. Após a desativação do Probor e a extinção da Superintendência do Desenvolvimento da
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Borracha SUDHEVEA, os produtores se ressentem
da falta de uma estrutura específica no aparelho estatal, onde seus problemas sejam debatidos e as soluções delineadas. ~criação de uma câmara setorial
da borracha será um importante passo no sentido de
realizar o imenso potencial da produção brasileira do
látex. Não apenas soluções momentâneas, mas
também um acompanhamento sistemático é o que
pedem os representantes da cadeia produtiva da
borracha, que consideram a falta de incentivo do Governo o principal problema do setor.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil está prestes a
ocupar um cargo de grande relevo na aviação civil
do mundo: no dia 1Q de agosto próximo, o Major-Brigadeiro-do-Ar Renato Cláudio Costa Pereira, da
Aeronáutica brasileira estará assumindo o cargo de
Secretário-Geral da Organização da Aviação Civil InternaCional .:.. OACI~ agência da Organização das
Nações Unidas especializada no transporte aéreo civil. É a primeira vez que essa missão é confiada a
um latino-americano e, para felicidade nossa, caberá
essa honra a um brasileiro.
O novo cargo que o Major-Brigadeiro Renato
Cláudio irá ocupar é o coroamento de uma longa,
profícua e compete-nte vida dedicada aos assuntos
aeronáuticos. Desde que se formou Oficial Aviador,
na Academia da Força Aérea, já galgou todos os
postos da hierar11uia aeronáutica, deixando em todos
os lugares por onde passo<.J a marca da sua competência e da sua dedicação.
Nessa breve homenagem que lhe rendo, incluindo o seu nome nos anais desta Casa, destacarei tão-somente aqueles feitos que o projetaram no
meio aeronáutico civil de nosso País e do mundo e
que foram determinantes para que fosse ele alçado
ao cargo máximo da OACI.
Começou como Gerente e Coordenador de
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto
de Atividades Espaciais do Cento Técnico Aeroespacial da Aeronáutica. A seguir, ocupou o cargo de Direter do Instituto de Proteção ao Vôo, quando desenvolveu o programa de formação e treinamento de
controladores do tráfego aéreo, meteorologistas e
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técnicos em manutenção do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo.
Como Assessor de Logística do Ministério do
Aeronáutica, desenvolveu negociações para a obtenção de financiamentos de projetos ligados à aviação civil brasileira, incluindo a renovação elo sistema
de navegação aérea e a aquisição e a fabricação de
aeronaves, os quais serviram para fortalecer a indústria nacional do transporte aéreo. Essa atuação
teve continuidade no novo cargo que ocupou como
Secretário de Planejamento e Controle da Secretaria
de Planejamento e Contrato da Secretaria d~ Economia e Finanças da Aeronáutica, quando tinha também a incumbência de gerenciar os recursos destinados ao Ministério da Aeronáutica.
De 1990 a 1994, foi o Chefe do Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil -. DAC. Era ele o responsável pela concessão de autorização às empresas para explorarem os
serviços de transporte aéreo, pela autorizalj:áo de
horários e freqüências de vôos e pela fiscalização
dos preços das passagens aéreas. No exercício
desse cargo criou condições para que o número âe
empresas aéreas regionais aumentasse, para que
crescessem e pudessem concorrer em algumas rotas com as empresas de âmbito nacional. Foi esse
um substancial incentivo à concorrência, o que resultou no surgimento de novos mercados, fazendo com
que novas cidades fossem servidas pelo transporte
aéreo e o preço das passagens ficasse mais barato.
Foi também graças à sua atuação que outras empresas aéreas brasileiras - Vasp, Transbrasil, e mais
recentemente, T AM - puderam ter acesso ao mercado internacional, antes restrito à Varig.

No propósito de implementar essa política, incentivou a realização da V Conferência Nacional de
Aviação Comercial, que reuniu, durante uma semana, 300 executivos da aviação civil brasileira. As
conclusões dessa conferência deram origem à Política para os Serviços de Transporte Aéreo Comercial
do Brasil, atualmente em vigor, cuja aplicação, sob
sua coordenação, constituiu um marco que revolucionou todos os segmentos do transporte aéreo brasileiro e seu relacionamento com o resto do mundo.
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Concomitantemerite a essa chef~a, de 92 a 96,

· oeuj:)ou a cpresHêllcia.da ComiSSão L.atinO-.Americarla
de Aviação Civil. A sua atuação nesse órgão proporcionou um maior incremento no transporte aéreo da região, maior cooperação técnica entre os países e, o
que-emaiS ausp!Cioso;melhorou on1vel desegu-rança
da aviação. Comb conseqüêneia dessa nova política,
essa Comissão estará aumentando a sua área de influência e, ainda este ano, se transformará em comissão Pan-Americana de Aviação Civil, abrigando todos
- ···
os páíse5 aasAmencase cro earioo.____ De 1990 ao corrente ano, foi também o presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional - CERNA!. No exercício
desse cargo, foram seus objetivos principais:
- atualização da maioria daqueles acordos bilaterais que tinham características técnicas ultrapassadas;
- adoção de uma política de abertura e expansão do transporte aéreo, c'e modo a ampliar a representatividade do Brasil no transporte aéreo interna-cional, com maior presença das empresas brasileiras nessa atividade;
- estímulo à introdução de novos recursos de
navegação aérea, para tomar a aviação brasileira
mais modema e segura.
Também aqui foi marcante a sua atuação
para que o Brasil aumentasse a sua participação
no transporte aéreo mundial: foram estabelecido~
acordos bilaterais com mais de trinta países dos
cinco continentes. Regionalmente, foram criadas
as bases para uma maior integração do transporte
aéreo no âmbito do Mercosul, com a assinatura do
Acordo de Transporte Aéreo Sub-Regional, único
acordo de serviços aéreos multilateral existente no
mundo.
É com esse vasto rol de bons serviços prestados à Aeronáutica brasileira e à aviação civil que
o Major-Brigadeiro-do-Ar Renato Cláudio se prepara agora para alçar um vôo mais alto. O cargo de
Secretário-Geral da Organização da Aviação Civil

184

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

Internacional é não só um novo desafio no seu
vasto currículo aeronáutico, mas também um prêmio à sua competência e dedicação à causa da
aviação civil.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 483, de 1997- art. 336, b)

O Brasil não poderia estar melhor representado
nesse organismo internacional. É a pessoa certa no
lugar certo. A OACI, podem ter certeza, contará com
um Secretário-Geral competente e eficiente. A aviação civil do mundo só terá a lucrar com isso.
Muito obrigado!

Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1997 (nº
3.100/97, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de subvenção econômica a produtores de borracha
natural e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

Dependendo de pareceres das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Peres; e
- de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Jonas Pinheiro.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.

-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 477, de 1997- art. 336, b)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 16,de 1997 (n 2 1.936/96, na Casa de
origem), que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob nºs 367 e 368, de
1997, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
,
Relator: Senador Romeu Tu ma.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

'-2-

(Levanta-se a sessão às 16h56min.)

AGENDA CUMPRIDA, PELO PRESIDENTE
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

14-7-97
Segunda-feira

13:30- Almoço em homenagem ao Presidente do
BID, Senhor Enrique lglesias
SHIS QL 12, Conj. 11, Casa 01
15:30- Sessão não deliberativa do Senado Federal
19:00- Recepção na Embaixada da França
SES -Avenida das Nações, lote 04
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Ata da 11 ã Sessão Deliberativa Ordinária
em 15 de Julho de 1997
~

Sessão Legislativa Extraordinária da 5Q!! Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Meio e Levy Dias
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Cartas Magalhães Antônio Cartas Valadares- Bello Parga- Benedita
da Silva - Beni Veras - Cartas Bezerra - Cartas Patrocínio - cartas Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo SupUcy - Élcio
Alvares -.Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira Emandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda - Gilvarn
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 Roberto Arruda - José Samey José Serra - Laura Campos - Leomar Quintanilha Levy Dias- Lucídio Portella- Lúcio Alcãntara- Marina
Silva - Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior
- Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpçáo - Roberto Freire Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu TumaRonaldo Cunha Uma - 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 71 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi~
ciência recebeu a Mensagem nº 126, de 1997 (nº
800/97, na origem), de 14 do corrente, pela q~ o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo no
valor equivalente a vinte e cinco milhões de dólares
norte-americanos, de principal, entre a República

Federativa do Brasil e o Banco lnteramericano de'
Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento
parcial do Programa Rede de Pesquisa e Desenvol·
virnento de Políticas Públicas (Rede lpea)
A rmtéria. vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Encerrouse ontem o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n2 85, de 1997, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que cria a Comissão Permanente da Amazônia- CAM e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será anexada ao Projeto de Resolução n2 66, de 1995~ quealtera o Regiment() Interno
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi~
dência recebeu, do Supremo Tnbunal Federal, o Ofício
ri2 S/55, de 1997 (n2 127/97, na origem), de 10 do corrente, encaminhando, para os fins previstos no art. 52,
inciso X, da Constituição Federal, cópia do acórdão
transitado em julgado proferido por aquela Corte, nos
autos do Recurso Extraordinário nº 161031, através do
qual declarou a inconstitucionalidade da expressão
"vedado o aproveitamento do valor do imposto relativo
à aquisição da mesma•, constante da parte final da alínea b do inciso III do art. 22 do Decreto n2 24.224, de
28/12184, do Estado de Minas Gerais, com a redação
conferida pelo Decreto n2 29.273, de 14103189.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício nº S/56, de 1997 (n2 132/97, na origem), de 10
do corrente, encaminhando, para os fins previstos no
art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do
acórdão transitado em julgado proferido por aquela
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº
188107, através do qual cleclarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei ng 2.145, de 29-12-53, com a
redação da Lei n° 8.387, de 30-12-91.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N 2 492, DE 1997
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do disposto no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com
o previsto no art. 50, § 22, da Constituição Federal, que
sejam encaminhadas as seguintes solicitações de informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda:
1 - Ustagem dos empréstimos contratados
pelo Estado do Paraná junto à instituições financeiras multilaterais, como o BIRD - Banco Internacional
para a Reconstrução e Desenvolvimento; 810 - lnteramericano de Desenvolvimento; OECF - Overseas
Economic Cooperation Fund no período 1991/1997;
2 - Descrição dos contratos quanto aos montantes, du-ração, cronograma de liberação, recursos
liberados e não utilizados, bem como às taxas pagas
de permanência dos mesmos e respectivas datas de
pagamento;
3 - Capacidade atualizada de endividafTiento
do Estado;
4 - Sumário de eventuais relatórios de desempenho dos principais projetas financeiros por recursos externos.
Justificação
A importância dos recursos externos no desenvolvimento económico é indiscutível, mas também
ignora que o endividamento excessivo pode comprometer a capacidade de investimento do Estado.
A solicitação aqui apresentada objetiva conseguir
informações atualizadas e completas da situação do
Estado do Paraná, no que se refere aos empréstimos
externos obtidos junto a organismos multilaterais.
Tem sido constatado, ao longo do tempo, que
existem recursos liberados e não utilizados e que
essa situação causa elevados prejuízos financeiras
e aconónicos aos tomadores dos empréstimos, no
caso os Estados e a União.
Considerando que o Banco Central dispõe dos
dados referentes a situação das finanças públicas do
Paraná, e que a eficiência na utilização desses recursos é da maior importância para o desenvolvimento do Estado, julgamos que o Legislativo cun1pre
fielmente sua função fiscalizadora ao procurar maiores informações sobre o referido assunto.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. -Senador Osmar Dias, Roberto Requião.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO N2 493, DE 1997.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2 2 da
Constituição Federal e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitado, por esta Casa, ao
Exm2 Sr. Ministro de Es.tado da Fazenda, Dr. Pedro
Sampaio Malan, o envio das informações abaixo relacionadas, de competência do Banco Central do Brasil, da
Secretaria da Receita Federal e da Sectetaria do Tesouro Nacional, sendo que, ao serem prestadas deverão,
no que respeitar à totalidade dos itens a seguir, abranger, ano a ano, os exercícios de 1994, 1995 e 1996:
I) dados gerais por ramo de atividade empresarial/industrial e por Unidade da Federação:
a) dividendos e lucros transferidos para o exte.. rior, por ramo de atividade empresarial/industrial e
por estado;
11) dados específicos sobre montadoras de veículos instaladas no País:
a) total das receitas das montadoras de automotor~. oriundas de exportações de veículos;
b) total de transferências de recursos para o
exterior, das montag_oras de automotoras, decorrente de importações de veículos;
c) total da arrecadação, com dados individuali~ad.®. de IELe d.eJLno qu.e_c_ouber à importação e à
-exportação de veículos.
Justificação

É primordial o conhecimento pelo Poder Legislativo sobre o 'comportamento" dos diversos segmentos empresariais que compõem a economia brasileira, enfocando-os por ramo de atividade e por
Unidade da Federação e sobre o quanto contribuem,
de per si, para o crescimento do Pais.
Outrossim, no que pertine ao efetivo posicionamento das indústrias automotivas instaladas em território brasileiro, é preponderante que se evidencie, com
fidelidade, o quanto esse segmento, sobremaneira valorizado e respaldado pelas autoridades governamentais do Brasil, realmente contribui, e em que medida,
para a otimização da nossa balança comercial.
Em se considerando que a estabilização da
nossa moeda e o nosso crescimento económico são
tidos como pilares de atuação preferencial do Estado
brasileiro, os dados solicitados possibilitarão obtenhase um quadro real e comparativo do desempenho dos
mais variados ramos da nossa atividade económica,
quer afetos ao comércio, quer relacionados à indústria.
Dessa feita, esclarcer-se-á o Poder Legislativo sobre
virtuais acertos ou equívocos das autoridades competentes quanto à variação de incentivos govemamen-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

tais, direcionados, nos últimos três anos, a determinados setores produtivos do País.
Sala das Sessões 15 de julho de 1997.- João

Rocha.
(A Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa pa113. __
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimenta Interno.
Sobre a n'lesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 48197-LPSDB
Brasília, 15 de julho pe 1997
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência, para, na qualidade de Líder do PSDB, indicar o nome do Senador
Osmar Dias, como suplente, em substituição ao Senador Artur da Távola, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Na oportunidade, renovo protestos- de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE ~Geraldo Melo) - De5igno
o Senador Osmar Dias, como suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
C<nlerl> a palavra ao nobre Sera:lor Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sociedade brasileira
cobra muito, com certa razão, do nível ético da média
dos políticos brasileiros. Mas como andará, Sr. Presidente, o nível ético da própria sociedade brasileira?
O programa de televisão levado ao ar pela Rede
Globo nesta semana dá margem a preocupação. Re-:
firo-me ao programa intitulado Você Decide, que colocou uma questão a ser decidida pelos telespectadores.
Dir-se-á que o universo alcançado pelo programa não reflete a sociedade. Eu creio que sim, Sr.
Presidente. A televisão, hoje, penetra todos os lares
do País, todas as classes sociais. É verdade que
nem todos têm telefone para responder ao programa, mas diria que, talvez, com exceção da classe
"E", aquela mais desvalida, uma boa parte da própria classe ·o· já dispõe de aparelho de telefone.
Existe o telefone público, também, ao alcance muitas vezes da comunidade mais carente, e estes também são usados para dar respostas à Rede GloboEntão, diria que as 134 mil respostas dadas a Rede
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Globo refletem, pelo menos aproximadamente, o
perfil da população urbana do País.
A questão colocada qual era, Sr. Presidente?
Aqueles que viram o programa se lembram. Fazia
alusão ao escândalo dos precatórios. Um empresário, dono de urna corretora, tinha um relacionamento
profissional correto com a sua secretária, pessoa de
-confiança que servia ao mesmo há alguns anos.
De repente, a secretária percebeu que 0 patrão
andava envolvido em atividades escusas. O patrão,
ao perceber a desconfiança da secretária, de maneira nada sutíl, tentou comprar-lhe o silêncio, oferecendo-lhe urna certa quantia em dinheiro, que ela recusou. Posteriormente ela se viu envolvida com problemas familiares muito sérios. O marido irresponsável, jogador, fizera urna vultosa dívida de jogo que
não podia saldar; sofrêú agressão física por parte
dos credores e ameaça de morte.
Em desespero, a secretária recorreu ao patrão
e; voltando atrás, decidiu aceitar a importáncia que
lhe fora oferecida. A esta altura o escândalo dos precatórios já era do conhecimento de todos por meio
da imprensa e com a instalação da CPI. O patrão
· acedeu em dar-lhe o dinheiro, que antes fora recusado, mas, agora com uma condição, exigia que a secretária assinasse cheques em branco para serem
depositados em contas- fantasmas.
Essa foi a questão colocada diante dos telespectadóres:-.1\CJireção dO pro9rama eoloi:ou trêS opções: a
prirueira, pedir demissão, mas ficar em silêncio - talvez
por lealdade ainda ao chefe; a segunda, pedir demissão e denunciar o chefe às autoridades; a terceira,
aceitar o dinheiro e se mancomunar com a operação
ilícita, com todo o esquema de corrupção.
Sr. Presidente, 32 mil telespectadores responderam pela primeira opção; 35 mil, pela segunda; e
67 mil, pela terceira, ou seja, para que ela aceitasse
e participasse do esquema de corrupção.
V.8é!, que é 'lice-Presidente, no momento na
Presidência da CPI_ dos Precatórios, tome conhecimento desse fato, se não viu o programa Sessenta e
sete mil telespectadores acharam que a moça devia se
corromper, Sr. Presidente. Foi a opção que prevaleceu
e o programa terminou numa grande pízzaria, patrão e
secretária comendo uma pizza gigantesca
Sr. Presidente, eu não sou tão pessimista que
acredite que a maioria fez opção pela corrupção,
pela conivência, porque, somadas as duas opções
éticas, a primeira e a segunda, o resultado foi de
exatamente 67 mil. Ou seja, foi meio a meio. A meta- __g_e acbou que a moça deveria resistir e pedir demissão ou silenciar ou denunciar o patrão; a outra meta-
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de achou que ela deveria aceitar o suborno e se
acumpliciar com a imoralidade.
É esta a sociedade brasileira: metade achou
que a moça deveria participar da corrupção. Metade!
Foi meio a meio. Será que o Congresso não reflete
esta sociedade? Metade fez uma escolha antiétiça.
Eu não sei se a visão dessa situação é pessimista ou otimista. É a velha história do copo com água
pela metade. O pessimista dirá que o copo está meio
vazio e o otímista dirá que está meio cheio.
Eu prefiro me enfileirar entre os otimistas, achando que a sociedade brasileira está meio podre - metade é podre -, mas que, na evolução, haverá de prevalecer, creio eu, no futuro deste País, dos meus filhos,
dos meus netos e de todos os brasileiros, a banda sã, a
banda sadia da sociedade, espelhada nos que responderam que a rooça deveria pedir demissão e resistir.
Sr. Presidente, se prevalecer a banda podre,
nada mais haverá a fazer - pobre deste País!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga.
V. Ex- dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, eventos da maior importância para a política energética do País, que se
realizaram no meu Estado natal, o Maranhão, me
trazem à tribuna nesta tarde.
O meu Estado experimenta um novo ciclo de
desenvolvimento, que se deve à implantação da infra-estrutura no setor energético, especialmente no
setor da energia elétrica. E esta situação, Sr. Presidente, será consolidada com a construção da linha
de transmissão que interligará os sistemas elétricos
Norte/Nordeste e SuVSudeste e Centro-Oeste.
Como se vê, são iniciativas que transcendem as
fronteiras do meu Estado para se situar numa região da
maior importãncia e de grande futuro para o nosso País.
Estavam presentes, ontem, em São Luís, o Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito, e os Presidentes da Petrobrás, Joel Mendes Rennó, da Eletrobrás, Dr. Rrmino Ferreira Sampaio Neto Stoltz, e da
Eletronorte, Dr. José Antônio Muniz Lopes. Esse estado-maior do Ministério das Minas e Energia, Sr. Presidente, foi celebrar a consolidação de um instrumento
que permitirá o desenvolvimento dessa grande região
que abrange uma parte do Nordeste e grande parte do
Centro-Oeste e até do SuVSudeste.
Permitam-me, Srs. Senadores, que os fastidie
um pouco ao alinhar alguns dados de interesse técnico. Essa linha de transmissão em 500 KV é do Sis-

tema de Interligação Elétrica Norte-Sul, empreendimento que vai custar R$738 milhões - dos quais
R$409 milhões a cargo da Eletronorte. Além disso,
outros R$142 milhões serão investidos em reforços
no Sistema de Transmissão Norte/Nordeste.
O ato de autorização para a construção do
chamado "Linhão", que integra o programa "Brasil
em Ação", em boa hora empreendido pelo Governo
Federal, a todos nós divulgado pormenorizadamente
pelo ilustre Ministro do Planejamer:rto, Antônio Kandir, foi assinado ontem, no Palácio Henrique de La
Rocque, do Governo do Maranhão. Foram celebrantes o Ministro das Minas Energia e a Exmª S~ Governadora, D~ Roseana Samey.
'

e

Um dos projetos prioritários do Governo Federal, a
Linha de Transmissão Norte-Su~ &!rá mais de mil quilômetros de extensão- para V. ~verem a dimensão gigantesca do empreendimento - em 500 mil Volts, e ligará a Subestação de l~ratriz, no Maranhão, à Subestação de Samambaia, em Brasília, passando pela Usina
Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás.
Com o "Linhão", será possível a transferência
entre sistemas de até um mil megawatts, com ganh()!; en~rgéticos g(Õl rr@is de 600 megawatts médios, contribuindo para a melhoria da qualidade de
fornecimento dos sistemas Norte/Nordeste e SuVSudeste/Centro-Oeste.
É uma vitória da eletrotécnica brasileira, dos
engenheiros e técnicos do Ministério das Minas e
Energia, da Eletrobrás e da Eletronorte.
De fundamental importância para o País, o empreendimento terá o seu ponto principal de apoio na
Subestação de Imperatriz, que funcionará como
base irradiadora de energia elétrica para o Norte,
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste - é uma notícia deveras alvissareira, Sr. Presidente.
Segundo o Presidente da Eletronorte, Dr. José Antônio Muniz, 'a interligação representa a integração definitiva de todos os principais sistemas elétricos nacionais
e, por isso, Imperatriz, no Maranhão, poderá ser considerada a Subestação da Integração Elétrica Nacional'.
Gostaria de acrescentar que o ilustre Presidente
da Eletronorte, na oportunidade da assinatura do convênio, assinala ainda que a grancfiOSidade da obra é inegável, pois corresponde à construção de uma usina de um
mil megawatts, com um custo de energia da ordem de
US$15, a mais barata do mundo, até hoje, verificada.

As dimensões do empreendimento podem ser
aquilatadas por mais de 1.000km de linha, onde serão
utilizados 15.700km de cabos condutores e 31.750 toneladas de armação das torres ao lon(lO da linha
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Sr. Presidente, essa interligação Norte-Sul é um
dos projetes prioritários do setor elétrico brasileiro e
será execulado por Fumas Centrais Elétricas S/A, em
associação com a 8etronorte. Com cerca de 1.200km
de extensão, ligará a· subestação de Imperatriz à subestação de Samambaia, aqui em Brasília
Ao longo de sua extensão, serão construídas .
três subestações: duas nas proximidades dos MunicípioS de Cotinas do Tocantins e Gurupi e uma na cidade de Miracema do Tocantins. Esta última funciol)é!rá também como distribuidora de energia pa~
todo o Estado do Tocantins - também está de parabéns por essa feliz e oportuna iniciativa do Governo
Federal. Quando entrar em funcionamento, contribuirá para a melhoria da qualidade de fornecimento de
energia elétrica em todo o País, assim como irá proporcionar suprimento direto aos consumidores, particulares e empresariais, no Estado do Tocántins.
A ncíva linha de transmissão também estará alinhada aos futuros aproveitamentos hidrelétricos previstos para o rio Tocantins. A data de conclusão da
linha de interligação e dos reforços nos sistemas de
receptores está prevista para dezembro de 1998.

Especificamente o Maranhão, hoje suprido pelo
sistema de transmissão em 500 mil volts, interligados à
Usina Hidrelétrica de Tucuruí e também às usinas do
sistema da Cllesf, terá um reforço ainda maior, em termos energéticos, a partir da construção do IJnhão.

As futuras usinas projetadas a serem construídas ao longo do rio Tocantins poderão utilizar a linha
Norte/Sul como sistema de integração, barateando o
custo de energia gerado por elas e, ao mesmo tempo, viabilizando a sua construção.
Das usinas a serem construídas, duas serão
especialmente importantes para o meu Estado, Sr.
Presidente: a de Serra Quebrada, com 1.300 rnegawatls, e a de Estreito, com 1".200 megawatls, que ficarão localizadas a Oeste do Estado do Maranhão, gerando benefícios marcantes para a sua economia e a
de regiões vizinhas - hoje, grande celeiro de produção de soja e de arroz no Maranhão e no Nordeste.

Com o IJnhão, o Maranhão assume uÍn papel de
fundamental importância no cenário energético brasiteíro, interligando-se a todas as· regiões brasileiras.
No entanto, Sr. Presidente, não foi só essa medida que foi concretiiada no meu Estado com a visita do Ministro Raimundo Brito. Na mesma ·solenidade de assinatura, no Palácio Henrique de la Rocque, foi assinado o ato de autorização pelo Sr. Ministro para o Acordo de Cooperação Técnica entre o
ProcelfEietrobrás!Eietronorte e Gemar, visando à im-
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plantação de programas de Combate ao Desperdício
de Energia.
Com a Governadora, Dr& Roseana Samey, o Ministro vai assinar ainda o contrato para a construção da
subestação Miranda 11, a que me referi, e um protocolo
de intenções entre o Estado do Maranhão, a Petrobrás e
a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão,
que tem o objetivo de intensili:ar ações, com vistas à
promoção e aceleração do desênvolvímento socioeconômico maranhense, a partir da viabilização de processos para utilização intensiva, em bases econômicas e
armientalmente seguras de petróleo e gás natural.
Sr. Presidente, referi-me a essas medidas que
são do âmbito do Governo Federal. Todavia, a política energética brasileira tem encoíltrado no Maranhão grande suporte, posto que a atual administração do Estado tem firmado, tem-se esforçado com
recursos próprios do Erário maranhense para a consolidação da eletrifiCação do Estado.
Permita-me citar os trabalhos, as realizações
feitas pelo Governo do Estado do Maranhão nesse
setor. Um total de US$150 milhões já foram investidos nos últimos dois anos e meio, através das Centrais Bétricas do Maranhão, a estatal de energia elétrica do Governo do Estado, em programas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
O Presidente da Gemar, nomeado pela Governadora Rose;rna Samey, Dr. Aírton Abreu, informou-me
que estão sendo executadas obras de implantação de
redes de transmissão, redes urbanas de ãiSiribuição e
de eletrificação rural, "para garantir fornecimento de
energia às comunidades urbanas e rurais e aos projetes
industriais, comerciais, agrícolas e de turismo que estão
sendo atraídos para o Estado, gerando emprego e renda para parcela ponderável da população rnaranhense".
Corno p_arte das açóes no setor energético, a
Governadora Roseana Samey determinou à Gemar
a construção, com recursos do Estado, da primeira
linha de transmissão em 230.000 volts da Companhia, que irá regularizar a oferta de energia em toda
a região nordeste do Maranhão.
·
A linha, com 84Km, vai de Caxias a Coelho
Neto e foi construída em conjurlto com a Subestação
11. A obra, que deverá ser inaugurada, ser posta em
•· efetivo funcionamento no próximo dia Z7 de julho,
beneficiará uma população de mais de 200 mil habitantes de 10 municípios. Ela tambem permitirá a ampliação das cargas do pólo álcool-açucareiro e de
celulose ali instaladas recentemente.
Finalmente, além da Subestação de Coelho
Neto 11, o Governo do Estado está construindo mais
13 subestações. Uma delas fica na capital, no Bairro
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de Renascença, e já está em funcionamento. As outras
subestações estão localizadas nos Municípios de Carolina, Açailãndia. llinga, Buriticupu, Grajaú, Sítio Novo,

Alame, Codó, Estreito, Matões, Tmon e Dom Pedro.
Foi implantada, também, uma linha de transmissão nos Municípios de Miranda-Três Marias, que
beneficia mais de 400 mil habitantes no Estado do'
Maranhão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi uma auspiciosa notícia para todos os brasileiros a continuidade
do Programa Energético Nacional, que beneficia
principalmente os Estados do Maranhão e Tocantins. No entanto, no Estado do Maranhão há uma
obra também própria, consolidada, para que, associando-se à política energética brasileira, encontre
no Maranhão um dos seus bastiões mais importantes e uma base importantíssima para o desenvolvimento industrial e empresarial daquela região.
Sr. Presidente, era o que me cabia,' neste momento, trazer ao conhecimento da Casa e do povo
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha S.
Ex- dispõe de 20 minutos para o seu_ pronunciamento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Eminente Presidente Geraldo Melo, Srs. Senadores, preliminarmente associo-me ao nobre Senador Bello Parga no que se refere à auspiciosa notícia que traz à CaSa.. A construção do linhão foi tomada pelo Governo Federal em muito boa hora e
vem ao encontro das necessidades de investimento
no setor energético nacional, trazendo contribuição
efetiva para as regiões que S. Ex" mencionou, das
quais destaco o Estado que me honra representar, o
Estado de Tocantins.
Senador Bello Parga, o linhão a que V. Ex" se
referiu promoverá verdadeira transformação nas
condições socioeconômicas da Região Norte do
País, uma vez que permitirá a oferta de energia confiável para que não só as urbes, mas outros locais
dos Estados que integram aquela região, possam
desenvolver suas atividades de forma mais moderna, otimizando a exploração do setor agropecuário.
A energia elétrica trará grande contribuição e propiciará meios para a transformação, para a modernização da economia daquela região.
.__
Registro, Sr. Presidente, que vínhamos desenvolvendo gestões junto ao Ministério dos Transportes com o objetivo de buscar soluções para um problema grave, que afeta todos os Estados brasileiros:
a condição de tráfego das rodovias brasileiras, nota-
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damente as rodovias federais. São 50 mil quilômetros com trechos em situação de extrema precariedade de uso. Essa situação é responsável por distúr. bios os mais diversos: aumento do custo das mercadorias que por ali passam, já que o frete, em razão da
precariedade da situação das estradas, aumenta; acidentes dos quais decorrem não só danos materiais,
· mas também morte dos cidadãos. Isso nos preocupa.
Por essa razão, lemos discutido o problema com técnicos· da área pertinente do Ministério dos Transportes,
particularmente com o Ministro Eliseu Padilha E S. Exli
tem demonstrado sensibilidade e preocupação com
essa enorme malha rodoviária carente de uma soluçáo que possivelmente passa por terceirização ou
privatização, ainda que em parte.
Recebo com certa folga e grata satisfação a informação do Ministro Padilha no sentido de que uma
das soluções encontradas para dar atendimento imediato a essas necessidades prementes de reparo das
rodovias será viabilizada com recursos obtidos junto ao
Banco Mundial. Isso nos dá tranqüilidade, porque
quem conhece as rodovias e nelas tem trafegado, principalmente no ano de 1997, quando a concentração
pluviométrica acabou por danificar ainda mais as estradas utilizadas principalmente por caminhões pesados,
sabe o grave problema que enfrentamos. Trata-se de
malha que não dispõe de infra-estrutura adequada e
não dispõe de balanças para veículos pesados. O que
se vê é o uso abusivo do transporte de cargas nessas
rodovias. Cito como exemplo a situação difícil em que
se encontra a Rodovia BR-153, mais conhecida como
Belém-Brasília, um dos importantes eixos rodoviários
deste País. Essa rodovia encontra-se em estado
precário de uso, com dificuldades enonnes, o que
causa acidentes e encarece o tráfego.
Lembro-me com saudades de quando o Presidente Juscelino Kubitschek se propôs a construir a
Belém-Brasília, ocasião em que houve uma brutal
reação contrária no País. Alegava-se até que o Presidente não estabelecia as prioridades importantes
para o País e que iria gastar uma fábula com a construção de uma rodovia inócua, que ligaria o nada a
lugar l)enhum. Hoje, quem utiliza aquela rodovia,
quem nela trafega sabe perfeitàmente que o Presidente Juscelino Kubitschek estava coberto de razão.
São quase 4 mil veículos/dia que por ali trafegam e
escoam toda a prOdução da Região Norte, de uma
parte do Nordeste, do sul do Pará e da Região Centro-Oeste. Com isso, há uma interiigação com os
-grandes célitros-cónsumiâores deste País, que são
as Regiões Sul e Sudeste, e uma integração no Mercosul. As populações dos Estados das Regiões Nor-
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te e Centro-Oeste utilizam insumos produzidos no
É preciso que aproveitemos nosso potencial hiSul do Pa,ís, como medicamentos, roupas, alimentos
droviário. Distrito Federal, 0 Estado do Tocantins e
e tantos outros, os quais são transportados para
os Estados da Região Norte têm feito grande esforço
aquelas regiões pela Rodovia Belém-Brasília.
para a implantação das Hidrovias do Araguaia e do ToO Sr. Valmir Campelo- Permita-me V. Ex". um
cantins, bem como da Ferrovia Norte-Sul. Hoje, a SRaparte?
.
153 justifica plenamente a implantação dessas outras
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Concedo o
modais de transporte, para que possamos tirar esse
aparte a V. EJc!!, com muito prazer.
ônus e eliminar a vantagem comparativa que os granO Sr. Valmir Campelo - Senador Leomar
des centros têm sobre os nossos Estados.
Quintanilha, desejo parabenizar V. EJc!! pelo seu proo Sr. Romero Jucá • Permite-me V. Ex" um
nunciamento, em que nos traz uma preocupação
aparte, nobre Senador Leomar Quintanilha?
quanto à situação das estradas do nosso País. Recentemente, também tive oportunidade de debruçarO SR. LEOMAR QUINTANILHA- Ouço, com
me sobre este assunto. Mais uma vez, v. EJc!! traz a
muito prazer, o nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Caro Senador Leomar
esta Casa um assunto de suma importância, principalmente quando fala sobre a Rodovia Belém-BrasíQuintanilha, gOstaria também de registrar, assim
como fez o Senador Valmir Campelo, a importância
lia, que passa pelo Estado de Tocantins, tão bem
do discurso de V. EJc!! e lembrar que o Governo do
representado aqui por V. EJc!! e pelos Senadores
Carlos Pãtrocínio e João Rocha Nesta oportunidaPresidente Fernando Henrique Cardoso tem feito um
de, também aproveito o ensejo para transmitir os
esforço para tentar recuperar e ampliar o setor de
tran5porte.e a rilàlha viária de nosso País. A título de
meus agradecimentos ao Ministério dos Transportes,
que recentemente, no Piauí, lançou a primeira etapa
lembrete, desejo registrar que está sendo feito o asfalde recuperação das estradas brasileiras. Realmente,
tamento da BR-174, no Norte do País - obra fundamental que constituiu compromisso do Presidente Fertrata-se de um projeto arrojado, que requer muitos
recursos. Esse projeto é importante principalmente
nando Henrique durante a sua campanha ·, a qual ligará Manaus ao Caribe. Parte da obra já está pronta e
para o escoamento da safra de grãos de todos os
esperamos sua conclusão total até o final do próximo
Estados brasileiros. Mais uma vez, parabenizo V.
Ex" por sua preocupação não só com este assunto
ano, conforme compromisso do Presidente com o
específico, mas com outros assuntos importantes
PSDB e Com o PFL Aproveito para deixar mais um
que sempre traz a esta Casa.
lembrete sobre um novo desafiO que nós, das regiões
O SR. LEÓMAR QUINTANILHA - Senador
Norte e Cêntro-Oeste, devemos enfrentar, qual seja, a
Valmir Campelo, agradeço a intervenção de V. EJc!!;
saída para o Pacífico com o prolongamento da SRinclusive, temos mantido uma relação estreita atra364. Concluída a BR-174, e, portanto, a saída para o
Caribe pelo Norte do País, deveremos buscar essa ouvés da discussão permanente de assuntos pertinentes ao Estado que represento e ao Distrito Federal,
tra passagem estratégica, que será uma obra de funque V. Ex" tão bem representa. Há muitos interesses
damental importância para a América do Sul. Isso fará
com que Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre e os
comuns, já que as regiões Centro-Oeste e Norte
demais Estados da Região Norte tenham como alterunem-se inclusive nas suas premências, necessidades e prioridades.
nativa um mercado extremamente importante.
oortanto, o reparo que se faz- e a que se prqpõe
O SR. LEOMAR QUINTANILHA ·As ponderações de V. Ex" deixam clara a idéia de que hoje não há
o Ministério dos Transportes - nas rodovias brasileiras,
principalmente na BR-153, é de· fundamental importâncomo qualquer povo ou nação procurar pensar em se
cia e da maior urgência Aliás, quando se propôs a
desenvolver isoladamente. São necessárias. realmente,
construção dessa rodovia, o comentário e um dos ara interaçã.o comercial e a globafiZaçáo das economias.
Certamente, essas rodovias, nas regiões que V. Ex"
gumentos das forças que se opunham a sua construção foi o de que não havia o que transportar.
mencionou, são de fundamental importância. principalHoje, a rodovia é uma realidade que, por si só,
mente se conseguirmos conjugá~ com as hidrovias e
já justifica a necessidade de mudança da matriZ âe - - -com asferrovias;consti!Oindo um transporte muttirnodal,
transportes do nosso País, porque não é possível
reduzindo sobremodo o custo das nossas mercadorias e
dando oportunidade aos Estados interioranos e meditercontinuarmos transportando cargas pesadas a longas distâncias exclusivamente pelo sistema rodoviárãneos colocarem os seus produtos a preços competitirio, que é apenado e danificado.
vos em qualquer mercado deste País.
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O Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. E:J(§ um
aparte, nobre Senador Leomar Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Com prazer,

ouço v. E:J(§.

O Sr. Mauro Miranda - Estou ouvindo com
atenção o seu pronunciamento, que une as nossas
Regiões Centro-Oeste e Norte, e que possui um desejo imenso de extroversão. Como disse muito bem
V. ExA, devemos viabilizar os nossos produtos nos
mercados internacionais e, por que não dizer, nos
mercados consumidores, quer do Nordeste, quer do
Centro-Sul. Essa BR-153, que V. 8(§ cita muito bem
hoje, é a principal via de acesso que temos, o caminho das onças, criticado por Carlos Lacerda, mas
que constituiu a principal obra de Juscelino Kubitschek. Quero deixar uma notícia para V. ExA e fazer
um convite: no dia 4 de agosto próximo, às 9h, estarão na cidade de ltumbiara três Ministros de Estado:
lris Rezende, Eliseu Padilha e Antonio Kandir, além
de dois Governadores: o de Minas Gerais e o de
Goiás, parct discutirem a duplicação da BR-153 no
trecho Goiânia-São Paulo. É obra vital, para nós e
para o Tocantins, nosso Estado irmão, a melhoria
dessa estrada toda, incluin<~o a. duplicação desse
trecho. Por ali trafegam mais de 15 mil veículos/dia,
o que impede que se faça um transporte razoável,
gerando muitos acidentes. Se a BR-153 chegar duplicada em Goiânia, isso favorecerá o Estado de Tocantins e as nossas ligações. Também foi muito bem
colocada a preoct.ipação de V.' ExA em apoiar alternativas de meios de transporte, como a Ferrovia Norte-Sul
-o grande sonho dos Estados do Centro-Oeste e do
Norte; e a Hidrovia Araguaia-Tocantins, com todos os
cuidados ecológicos necessários. Parabenizo V. E:J(§ e
reitero meu convite para que participe desse encontro
em ltumbiara, assim corno toda a Bancada de Tocantins. Repito que é vital para Goiás e Tocantins a duplicação da BR-153, que vai do Maranhão a Santa Catarina, especialmente no seu trecho de maior movimento, entre Goiânia e São Paulo. Muito obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Nobre Senador Mauro Miranda, a opinião de V. E:J(§, homem que
tem a sua vida profissional praticamente dedicada
ao terna que abordamos, do qual é, portanto, profundo conhecedor, é, sem sombra de dúvida, abalizada.
Devo dizer a V. EJcll que também me preocupa
essa questão da duplicação da BR-153 no trecho
que liga São Paulo a Goiás, fator fundamental para a
melhora do fluxo das mercadorias que saem das
nossas regiões para o Sul e, principalmente, para o
Mercosul; ou, em caminho contrário: do Mercosul
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para as Regiões Sul e Sudeste do País, além do
Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Exl'
um aparte, Senador Leomar Quintanilha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Ouço com
prazer o nobre Senador.

O Sr. Humberto Lucena - Ouço o discurso de
V. Ex". e lembro-me de urna frase atribuída a um exPresidente da Velha República - creio que Washington Luís -, que costumava dizer que "governar é
construir estradas•. Hoje, se não é tanto assim, porque há um grande número de estradas devidamente
construídas no País, é "pelo menos pavimentá-las e
conservá-las". Recebi com satisfação há poucos
dias, no meú gabinete, um ofício do Sr. Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha, que deve ter-se dirigido
a todos os Srs. Senadores, comunicando-me a relação de rodovias federais que seriam reparadas na
Pataíba. especificando-as uma a uma, e também referindo-se a obras de duplicação, como, por exemplo, a da BR-101. Reivindicamos também a duplicação da BR-230, que sai de Cabedelo até o alto sertão da Paraíba, atravessando o Estado do Ceará.
Notei que quando V. Ex" falava em rodovias, concentrou sua atenção no Governo do inesquecível
Juscelino Kubitschek. E eu, que sou juscelinista de
carteirinha, quero dizer a V. Ex" que recolhi suas palavras com muito agrado. Na verdade, o ex-Presidente, o maior estadista deste País, deu ao Brasil uma lição de como bem governar, realizando a célebre gestão administrativa que, como se costuma dizer, revolucionou o Brasil por 50 anos numa gestão de 5 anos.
Devemos, pois, lembrarmo-nos sempre do seu exemplo, a fim de que ele possa inspirar outros Presidentes
da República a realizarem não só o saneamento financeiro, mas também a estabiflzaçáo da economia e, sobretudo, dinamizar a administração, cuidar da infra-estrutura e, particularmente, trabalhar, cada dia mais,
pela unidade nacionaL Muito obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Nobre Senador Humberto Lucena, também, como V. EJc!l, lembro
com saudade o Presidente Juscelino Kubitschek pela
sua administração e, sobretudo, pela sua visão de estadista Quem, corno eu, nasceu no interior deste País,
no Estado de Goiás, e que conheceu Goiás antes de
Juscelino Kubitschek, antes de Brasília; que conheceu
Goiás antes da Belém-Brasflia e o vê hoje, efetivamente, tem que render suas homenagens à grande contribuição que esse extraordinário estadista deu ao desenvoMmento do interior brasileiro, àquela época.
Hoje, sinais muito fortes já nos indicam a necessidade da interiorização do desenvolvimento na-
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cional, e a necessidade de se buscar a distribuição
das aúvidades econômicas mais contundentes, com
vistas à redução dos desníveis sociais, que impõem
graves problemas ao nosso povo. As desigualdades
regionais, as desigualdades de distribuição da rique-

za, ainda existentes neste País, certamente, com
administrações efiCaZes - como a de Juscelino 'Kubitschek - teriam dado um novo norte, uma nova dimensão a este extraordinário e querido Brasil.
O Sr. Otoniel Machado - V. Ex& me permite
um aparte?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Ouço-o com
prazer, se a Mesa permitir. Pelo que percebo, meu
tempo já esgotou.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Naturalmente que a Mesa não impedirá a Casa de ouvir o
aparte do Senador Otoniel Machado, mas quero esclarecer a V. Ex& que seu tempo está esgotado.
O Sr. Otoniel Machado - Queria acrescentar
algo em relação ao problema das rodovias da nossa
região, visto ser o nobre Senador filho de Goiás,
hoje tocantinense. Como componho um bloco da
Região Centro-Oeste, jamais poderia deixar de falar
um pouco a esse respeito. Na semana passada, recebemos a visita de quatro empresários do setor de
calcãrio, próximo a Cocalzinho, e eles, naquele dia,
reivindicavam um reparo urgente nas rodovias, visto
que o calcário não estava podendo ser transportado
para as fazendas vizinhas, trazendo grandes transtornos e prejuízos aos agricultores. Então, tomamos
uma providência rápida e urgente, solicitando ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Transportes de Goiás, no sentido de que, conjuntamente, fizesse um reparo urgente, no que fomos atendidos
prontamente, para a satisfação nossa e de todos os
lavouristas da região. Muito obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Nobre Senador Otoniel Machado, não sei se Tocantins é filho ou
irmão de Goiás. Entendo que há um cordão umbilical
que nunca haverá de se romper, até porque as nossas ações têm-se mantido conjugadas, irmanadas e
harmônicas, em razão de as nossas necessidades e
aspirações serem as mesmas.
Tenho certeza de que com essas ações do Governo Fernando Henrique Cardoso em reparar as
estradas brasileiras em Estados como Goiás e Tocantins, como também nos da Região Norte, isso
dará uma contribuição maior para que o Brasil encontre o seu destino.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geralao Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
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O SR. VALMIR CAMPELO (PlB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, há poucos dias, pronunciando-me neste
plenário, teci considerações sobre a Lei n2 9.434, de
04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento.
Na ocasião, Sr. Presidente, destaquei a repercussão desse novo dispositivo de lei na sociedade
brasileira, analisando os seus aspectos morais e éticos, a sua aceitação, a SUéj eficiência e as urgências
técnicas e financeira\i necessárias para o seu efetivo
funcionamento.
Discorri, também, acerca da capacitação dos
hospitais públicos, da estruturação das chamadas
Centrais de Captação de Órgãos e do treinamento
adequado do pessoal espdcializado, passos essenciais para a solução definitiva das difiCuldades de
transplantes em nosso País.
Pedi, igualmente, pressa na regulamentação
dessa lei de inegável interesse público, além da
pronta liberação dos recursos necessários à implantação ou melhoria das Centrais de Captação de Órgãos em todos os Estados da Federação.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no final
do mês de junho, o Ministério da Saúde decidiu dar
início à regulamentação da lei, criando uma lista única de receptores de órgãos do País.
Até então, cada Estado era responsável pela elaboração das listas de receptores e pela eleição dos casos mais urgentes, definindo, nos próprios hospitais,
as prioridades e procedimentos mais adequados.
Em alguns Estados, como São Paulo, por
exemplo, que em 1996 foi responsável por 40% dos
transplantes de rins realizados no País, funcionava
uma espécie de revezamento dos hospitais na captação de órgãos.
Dessa forma, hospital q-ue realizasse a coleta
dos órgãos ganhava o direito de atender a um dos
seus candidatos a transplante.
Pelas novas regras, a prerrogativa de definir as
prioridades de transplantes passa para o Ministério
da Saúde que, através de lista única, pretende democratizar o processo.
Para decidir sobre a prioridade desse ou daquele transplante, o Ministério da Saúde trabalhará
com os critérios de tempo de inscrição dos candidatos
a receber órgãos, suªurgência, a proximidade geográfiCa e a compatibilidade entre doador e receptor.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a medida adotada, indiscutivelmente, garante igualdade de
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direitos entre pacientes de hospitais públicos e privados e a sua aceitação é tranqüila.
FaHa, no entanto, tomar obrigatória a instalação de Centros de Captação de Órgãos também nos
hospitais particulares, estabelecendo-se, quem
sabe, uma cota mínima de remoção mensal de é!rgãos por parte desses estabelecimentos de saúde.·
Embora pareça uma providência autoritária, minha sugestão baseia-se em raciocínio muito simples:
os hospitais, com toda certeza, não se interessarão
em retirar órgãos que não sejam destinados a seus
próprios pacientes, reduzindo significativa~nte sua
colaboração na captação de doadores.
De toda sorte, Sr. Presidente, é louvável a intenção do Governo de aumentar o volume de captação de órgãos e de democratizar os transplantes
através da lista única de receptores.
Segundo matéria da revista. Veja desta semana, para cada 1 milhão de habitantes temos, no Brasil, a acanhada cifra de 5 doadores.
A Espanha, cujo modelo serviu de inspiração
para a nossa nova legislação, apresenta uma média
considerada excelente, com cerca de 40 doadores
para cada milhão de habitantes.
Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores reconheço que não é fácil mudar concepções arraigadas
e colocar em execução o novo modelo de captação
de órgãos e transplantes, estabelecido pela modema
e avançada legislação aprovada pelo Congresso Nacional há poucos meses.
Sei, também,'.que um dos grandes problemas em
relação à captação de órgãos no Brasil refere-se à desinformação da maior parte da nossa população, notadamente dos segmentos soCiais menos favorecidos,
que, no mais das vezes, não têm acesso aos de comunicação de massa, como a TV e o rádio, por exeinplo.Em razão disso, não posso deixar de sugerir aos
órgãos de <fMJigação do governo que eStudem fórmulas
alternativas de atingir esses segmentos ein seu própriÓ
meio, tanto nas zonas mais distantes dos grandes centros quanto nas periferias das grandes cidades.
Infelizmente, ainda impera na mentalidade de
uma parte da população uma quanqdade enorme de
tabus, que acabam prejudicando programas de enorme interesse público, qomo este de captação de qrgãos para transplante.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha) - Senador Valrriir Campelo, permita que interrompa V. Ex" para prorrogar a Hora do
Expediente por 15 minutos, a fim de-que V. -Exl P<>ssa concluir o seu discurso e possamos ouvir duas
comunicações inadiáveis que estamos aguardando.
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O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex".
Sr. Presidente, esclarecer à população, através
de campanhas estruturadas e que consigam atingir,
_ef.e!iV<ll"ll~l1t'ª, os sm~~nt~ ~oos_esclarecidos da
população me parece ser a solução mais adequada
para termos um sistema de captação de órgãos e
transplante realmente eficiente em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
para uma comunicação inadiável, por 5 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no dia 11 do corrente, sexta-feira,
deixou a Presidência do Conselho Diretor e a Direção Geral do Instituto do Coração - INCOR , e a chefia do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
em São Paulo, funções que exercia desde 1981 e
1986, com alta competência, reconhecida pelos mais
diversos segmentos da sociedade paulista e, por
que não dizer, brasileira, o Professor Dr. Fúlvio Pileggi. Só mesmo os rigores da lei que, em vão, tentamos aplacar, justamente para manter em plena atividade homens do seu valor, poderia levá-lo a afastar-se do exercício de tão relevantes cargos.
O Instituto do Coração fica a dever ao Professor Dr. Fúlvio Pileggi grandes realizações, decorrentes
da sua visão administrativa e do seu dinamismo, não só
no que tange à manutenção daquele hospital, considerado um dos centros de excelência de nossa organização de saúde púbfK:a, pela permanente modernização
dos seus equipamentos e pela excepcional qualilicação
do seu corpo médico e dos demais profissionais e em- pregados que conduzem as suas atividades operacionais, mas também à ampliação, para atender uma demanda. nacional altamente especializada, haja visto o
seu empenho na construção do Anexo que, aumentando as dependências do lncor, vai colocá-to em melhores
condições de bem servir ao Brasil e aos brasileiros.

É bem verdade que o Professor Dr. Fúlvio Pileggi sempre atuou em grande harmonia com os que
conduzem a Fundação Zerbini que, até por honra ao
nome do seu inesquecível idealizador, sempre se
dedicaram, com grande empenho público, a superior
tarefa de encaminhar, no setor público ou no setor
privado, os grandes pleitos do Instituto do Coração.
Por outro lado, o seu espírito democrático o fez
prestigiar, permanentemente, não só a
o·
ajudava a dirigir o lncor, mas também as reuniões do
Conselho Diretor, cuja assessoria nunca dispensou

eqUipe que
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e cujas decisões sempre executou com determinação e firmeza
O Professor Dr. Fúlvio Pileggi, nascido em São
Carlos, São Paulo, fez o seu Curso Superior de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, participando de diversos congressos e ministtando aulas no Curso do 32 ano de Graduação"da
Faculdade de Medicina, ainda corno médico residente.
No exterior, fez estágio no Instituto Nacional de
Cardiologia do México, onde exerceu várias atividades profissionais, chegando a ser o responsável por
todo o Curso de Cardiologia e Nefrologia.
Na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, além de ter sido Professor Assistente
Doutor, foi Supervisor do Curso de Especialização
em Cardiologia - 2' Clínica Médica, representante
dos doutores do Departamento de Clínica Médica e,
afinal, Consultor de Cardiologia de 11 Clínica Cirúrgica Prof. E. J. Zerbini, do Hospital das Clínicas.
Além das funçõe~ administrativas que,ora deixa no Instituto do Coração - lncor, o Prof. Dr. -Fúlvio
Pileggi trabalhou ativamente em várias e importantes
comissões do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.
O nosso ilustre homenageado compunha a Comissão Nacional de Previdência Social, desde 1986,
e a Comissão Nacional de Saúde, desde 1987, e presidiu a Comissão Organizadora do XLVII Congresso
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, realizado em
setembro de 1991. ·
A sua atividade.didática fui fecunda, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ali
deu aulas aos Cursos de 32 e 4 2 Anos de Graduação, participando, também, de simpósios e demonstrações práticas; Curso de Pós-Graduação, sob a responsabilidade da Disciplina de Cardiologia responsável
pelo Curso de Especialização em Cardiologia, realizado nó lhstituto do Coração, desde 1.988; Professor U-.
vre Docente em Clínica Médica da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, por Concurso de
Títulos e Provas; Professor Titular de Cardiologia, da
Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, por
Concurso e Títulos e Provas, desde 1.977; Chefe do
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo; Chefe do
Departamento de Cardiopneumologia, na Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.
O Prof. Dr. Fúlvio Pileggi, afinal, desenvolveu
grande atividade científica, conforme a publicação
de 488 trabalhos científicos em revistas nacionais e
238 em revistas internacionais, devidamente especificados no seu Curriculum Vitae.
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Sr. Presidente, Srls e Sr. Senadores, ao concluir, desejo congratular-me, portanto, com o Prof.
Dr. Fúlvio Pileggi. pelas suas notáveis atividades administrativas, formulando votos de crescente êxito
nas suas atividades didáticas, científicas e de excelente profissional da Medicina.
Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, aproveito o ensejo, para também cumprimentar desta tribuna o novo Presidente do Conselho Diretor, Diretor
Geral do Instituto do Coração de São Paulo, o ex-Ministro Adib Jatene:
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, por
cincó minutos, ao Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, recebi
comunicado da Federação Nacional dos Policiais
Rodoviários Federais, dizendo da preocupação, da
apreensão no seio da classe, e até já de intenção de
alguns setores da polícia, em alguns Estados entrarem em greve, alegando que atravessam uma fase
muito difícil de suas vidas.
Mas Sr. Presidente. Sr«s e Srs. Senadores, a
Portaria n2 1526 de 1997, do Ministério da Administração determinou a criação de folhas complementares ao pagamento de ações judiciais ao conjunto de
servidores públicos, especialmente no que se refere
aos 28.86% conseguidos na Justiça.
O pessoal da Polícia Rodoviária Federal está
recebendo, já com esse aumento, desde janeiro, estava, aliás, até o mês de abril, porque daí adveio a
Portaria n2 119/97, do Ministério da Fazenda, que
condicionou o pagamento das ações judiciais ao provimento orçamentário. Os efeitos dessa portaria, Sr.
Presidente, que deveriam alcançar as suas ações,
surgidas após a sua edição, foram aplicados às ações anteriores que beneficiavam a categoria da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, os policiais tiveram
aumento; posteriormente, a portaria do Ministério da
Fazenda condicionou que esse aumento só seria
pago através de provisão orçamentária - deixou de
ser pago, portanto, nos meses de maio e junho, e
_ ç'ªrtamente ne> mês de julho, se não se tomarem as
providências. E a folha vem com o desconto, já com
os aumentos, e mandando pagar aquilo que a polícia
ganhava antes dos aumentos. Portanto, Sr. Presidente, há policiais rodoviários federais que perceberam, nos dois últimos meses, a insignificante quantia
de R$2.85. Também temos conhecimento de que

!96

1.813 policiais ou patrulheiros federais tiveram seus
contra-cheques com valor líquido negativo.
Em conseqüência de tudo isso, conforme está
demonstrado, Sr. Presidente, os policiais rodoviários
federais estão recebendo hoje bem menos do que
recebiam no passado, ou seja, antes de terem o aumento. Essa é, no mínimo, uma situação inusitadll.
No entanto, Sr. Presidente, além de tudo issÕ,
os nobres patrulheiros continuam a exercer condignamente as suas atividades. Ainda na semana passada, em uma operação no Km 527 da BR-324, trecho compreendido entre Salvador e Feira de Santana, foram apreendidos 40Kg de maconha e 5 armas
de fogo; foram presos os traficantes Gregório Naziozeno Aleixo e Carlos de Santana Gomes, os assaltantes José de Souza Andrade e Germano Manoel
de Souza, fuqitivos do presídio da cidade de Esplanada, Rui Dantas de Souza e Demmerval Silva, que
momentos antes tinham tomado de assalto um veículo na cidade de Cruz das Almas, e Paulo Gomes
Feitosa, que assaltou, em Campinas, a Agência Barão Geraldo do Banco do Brasil. Os policiais rodoviários federais recuperaram nessa oportunidade
R$157 mil pertencentes ao Banco do Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, todas as providências já
foram tomadas pelo Ministro lris Rezende, que enviou
correspondência ao Ministro Pedro Malan, para que faça
a col1lJiementação dos recursos, a ser votada no Plenário desta Casa, no âmbito do Congresso Nacional.
O Ministro lris Rezende também já endereçou
ofício ao eminente Ministro Antonio Kandir, que já
despachou favoravelmente no sentido de que os patrulheiros e a Polícia Federal possam receber a folha
a que fazem jus.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. ~ um

apart~
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SR. CARLOS PATROCrNIO - Concedo,
com muita honra, o aparte ao eminente Senador Romeu Tuma, que, certamente, é um dos grandes interessados, se r.~e permitir a Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- lamento, porque em comunicação inadiável não é
perr. ;itido aparte. Ficaremos privados da sua opinião.
O Sr. Romeu Tuma - Pensei que fosse em
oração. Seria apenas para endossar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Entretanto, V. Exl' pode aproveitar qualquer oportu·
nidade outra para falar sobre esse assunto, para deleite do Plenário.
O Sr. Romeu Tuma- Agradeço a V. Ex!!.
O SR. CARLOS PATROCrNIO- Termino, deixando aqui, mais uma vez, o meu apelo, no sentido
de que as autoridades da área econômica, sobretudo o Ministro Clóvis Carvalho, olhem para o proble-

ma e resolvam a questão dos patrulheiros rodoviários federais e da Polícia Federal, principalmente
nesse mês de julho, em que nossos filhos, nossos
parentes estão de férias, com todo o povo brasileiro
nas estradas, que estão em péssima qualidade.
Além do mais, sem receber os seus vencimentos há
dois meses, a Polícia Rodoviária Federal ainda vem
cumprindo com o seu desiderato.
Portanto, fica aqui o apelo desse Senador - e
creio que de todo o Senado Federal - em prol do pagamento condigno aos nossos patrulheiros rodoviários federais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Geraldo Melo, 1!! Více-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem-1: •
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N216, DE 1997

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 4n, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 16, de 1997 (n2
1.936196, na Casa de origem), que define
m.ecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina
outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob nºs 367 e
368, de 1997, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Fogaça; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão)
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 16, DE 1997
(N° 1.936/9.6, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Define mecanismos para a

ção

do

Estatuto

1951,
e
prÕvidências.

O CONGRESSO NACIONAL

dos

implementa-

Refugiados

determina

de

outras

d~creta:

TÍTULO I

DOS ASPECTOS Cl>.RI\CTERIZADORES
Capitulo I
DO CONCEITO, DA EXTENSÃO E DA EXCLUSÃO
Seção I
Do Conceito

1°.

Art.

Serã

reconhecido

como

refugiado

todo

individuo que:
I

motivos

devido

de

opiniões

raça,

a

fundados

temores

politicas

encontre-se

perseguição

de

religião, 'nacionalidade,

grupo

de

for.a

seu

por

social

ou

pais

de

nacionalidade e não possa ou não qUeira acolher_:se à p-rotei:;:ão

de tal pais;
II onde

antes

não tendo nacionalidade e estando fo::-a do pais

teve

sua

residência

habitual

r

não

possa

ou

não

queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas
no inciso anterior;
III

direitos

devido

humanos,

grave

a

é

generalizada

e

obrigado

a

violação

seu

deixar

país

de

de

nacionalidade para buscar refúqio em outro pais.
Sação II

oa

Extensão

Art. 2°. Os efeitos da condição dos refugiados serão
extensivos ao cônjuge,
como

aos demais

dependerem

aos ascendentes e descendentes, assim

membros

do

economicamente,

território nacional.

grupo
desde

familiar
qua

que do

se

refugiado

encontrem
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Seção III
Da Exclusão

Não

Art.

refugiado os individues
I

jã

se

beneficiarão

da

condição

de

assistência

por

~:

desfrutem

de

proteção

ou

parta de organismo ou instituição das Nações Unidas que não o

Alto

das

Co~ssariado

Nações

Unidas

para

os

Refugiados

ACNUR;

II

sejam

tenham direi tos e

residentes

obriça.çõ!'s

no

nacional

te~ritório

relacionados

com a

e

cond;ic;:ão da

nacional brasileiro;
I!I

-

tenham cometido crime contra a

paz,

crime de

suerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado
de ates terroristas ou tráfico de drogas;
IV -

sejam considerados culpados de ates contrários

aos fins e principies das Nações Unidas.
Capitulo II
DA CONDIÇÃO JURÍDICA DE REFUGIADO

4°. O reconhecimento da condição de refugiado,

Art.

nos

termos

beneficiário
disposto

ao

em

anteriores,

definições

das

preceituado

instrumentos

nesta

5°.

O

refugiado

o~

estrangeiros

nesta

sobre o

na

Convenc;:ão

que

o

direi tos

no Brasil,

Estatuto dos

e

;:~t~~uto__ do~ ---~~f~~iados

acatar

de

as

leis,

estará

Refugiados

cabendo-lhe

obriqac;:ão

do

Governo

ao disposto

1951 e no Protocolo sobre o
a

seu

prejuizo

venha a aderir.

qozará de

sujei to aos deveres dos

Lei,

sujeitará
sem

internacionais · de

brasileiro seja parte, ratifique
Art.

Lei,

de

de 1967,

requlamentos

e

providências destinados à manutenção da ordem pública.

Art.

6".

O

refuqiado

tori direito,

nos

ta>:mos

da

Convanção sobre o Estatuto dos Réfuqiadoa da 1951, a cédu1a da
idantidada comprobat6ria da sua condição juridic:a, c:artoira da
trabalho e documonto·da viaqem.

TÍTULO II
UO INGru:SSO NO TERIUTÓRIO NACIONAL E DO PEDIDO DE REroGIO

Art.
nacional

7°.

poderá

O

astranqai~o

expr&BBar

aua

que

cha9ar

vontade

ao

territ6rio

da

solicitar

reoonhecimento como rafuqiado a qualquer autoridade miqrat6ria

qua

.~se

enco~tre.,

na .. ,f'r"C?~teiz-a, . a

qual

lha proporcionará as

informações ;nacessária.a ...quanto ao procedimento c::abíval.
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S .•_1~~ .• :.Em. hip6tesa
~rontaira

deportas:Ao,,para
liberdac\8.

de

esteja ...ameaçada,

alguma

e~atuacla

sari

sua

território .em que sua viela ou
em

virtude

de

raça,

raligilío,

I'Ulcionalidada, c;r;upo. social ou .opinilío politica.

S 2°. O beneficio previsto neste artiqo não poderá
ser:· -:invocado .. por . ref'uqiado ·considerado

perigoso

para

a

segurança dO;,Brasil •.

a•.

Art.

O ingresso irregular no territ6rio nacional
ra~úqio

nAo·constitui!impadimanto para o estrangeiro solicitar

Aa autoridades competentes.
~·

: g•,.

A. autoridade

solicitação devorá ouvir o
declaraçl.o,.~~qua.,daveri

a

quem.

interessado a

.conter aa

~or

apresentada

preparar

circunstâncias

a

termo de

re~ativas

à

entrada no Brasil e às razões qua o fizeram deixar o pais da
origam.
Art.

10.

procodimanto
irregular,
grupo

A solicitação,

administrativo

ou

procedimento

seri . arquivado,
~oi

correspondente

justi~icaram

a.

condiç3es
qualquer

criminal

pala

entrada

que o acompanhem.
ra~ugiado

S 1°. So a condição da

'

nas

suspandarâ

instaurado contra o peticionário e pessoas de sou

~amUiar

in~raçlío

apresentada

antari.oras,

nos . ~ ..,artigos

previstas

'

'

desde

que

~or

reconhecida, o

demonstrado

que

a

daterminada pelos mesmos fatos que

o dito reconhecimento.
':·

.

S 2•. Para

e~oito

soli~ta~· d;· r~t6gi~
Pol~cia

comunicadas à

do disposto no

parâgra~o

ãnterior,

e a decisão sobra a mesma deverão ser

Federal,

qua as

transmitirá

ao 6rqão

onda. _tramitar ,o, _procedimento administrativo ou criminal.

'l'ftm.o III
DO cav.J!J:

I l

Art • . 11.

• ~

Ra~~giadoa

-

Fica

criado

o

1 • '

.

CCmit:a

Nacional

para

oa

CONARE, 6rgl,o d• clalibelraQAo col•tiva, no blbi,to

do Ministirio da.Juatiça.
Capitulo I
DA CCMPE'.riNCIA

Art.

cO;,.,nçlío

12.

aobM

o

Protocolo ·aob... o
d-ia

~ontes·

I
-

-

Ccalpoote. ao CONARJ:,
Estatuto

doa

-

conaonlncia- com a

Ra~ugiadoa ela 19!51, ·

Zatatuto doa Ra~iadoa ~ 1967 •

OOIIl
OOIIl

o
aa

ela di ...ito internacional·l:loa- rat'uliládo8:
ionaliaar o ~do •

declarar o ~to,

primloira inatlncia, ela condiçl.o da ri~ugiado;

-----------=-=------------------
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pr~ira

II. - c141cidir a ceaaaçlo, o~~ido

inat&noiao ex

CIJl -.:!iante requerimento claa autoridade• ccmpetentea,

ela condiçlo da retug"iado;
III - .detez:osinar a perda,. ""' primeira inatAncia; ela

ooncliçlo' de reiuqiado;
da

a~a

orientar e 'ooordenar aa

IV -

e!ic:icia

p=taçlo,

aaaiatfonoia

e

apoio

n-aa6riaa t.
:juridico

aoa

refugiados;·
V

inatru~•

aprovar

-

."

nozmativaa

t.

eaclar~raa

exeouçlo elesta IAi. ·
Art. 13. O reg"imanto interno do CONARE será aprovado

pelo Ministro

de J:ataclo

ela Juatiça.

Pari~o wdco.

o

periodicidade daa reuni6ea elo

reg"imento interno eleterminari a
C()t;AlU! •

capitulo II
DA J:S'ZRDroRA ·E DO roNCION»>ENTO

Art. 14. O CCIKARE aeri conatituido por:·
I

- um representante do Miniatério da Juatiça, que o

preaidiri;
II

um representante elo Ministério das

-

Rala~ea

Exteriores;
III - um raproaantante elo Miniatário elo Trabalho;

um repreaantante do Miniatário da Sa6ela;

IV -

V - um repraaantanta. elo Ministério ela Eelucaçlo • do
Desporto;
VI

um rapraaentante elo

-

Dapartu.nto da

Policia

Faclaral;
um

VII

raprasentante

ele

organizaçlo

n&o-gcv.=-ntal, que '•• cladiqua a atividadea ele aasiat6noia

e p=t.ço&o da refugiados no Pais.

S 1•. O Alto ~aaariaelo
Rlltugilidoa

-

ACNUR

aeri

a..,Pre

clàa

-=

NaçX)as m,idas para
convidado .. para

·aa

raun.i&ea do CCMARE, oc:n direito a voz, aem voto.
S 2•.

Oa memb1'0a do CONARE

sario daaignadoa pelo

Preaidante da llapóblica, ....O.ante -indicaç6aa doa 6rg&oa e da
entidada que o
5

~.

3• •

O CCIKARE

atriba:l.çlo ·da prePãnr

ta ri. um COOrclenaelor-Garal ,

OtJ • pr.oce11aoa

cem

a

·ele ·requerimento ele ratdgio

• a pauta da reunilo. ·
Art.

1.5.· -·A par':icj,pação no CONARE aari. conaiclerada

aez-vi.QO

relevante ' •

natuzwü

ou

nAo

U!pl:l.cari.' · ramunaraçl.o

ele

qualquer

e.péo:l.a.

Art. 16.·

o

CONARE' raunir"'••-i cem quorum da quat=
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~=•

ccm·diral:to' ···voto/ deliberando por maioria simples.
"arágra~o

ánico. Em' caao da .empata, sará considerado

voto decisivo o do Presidenta do CONARE.
TÍTULO

Iv

·.DO PRCic:EBSO DE REFÚGIO

capitulo I
·DO PROcEDIMENTO

17~

'Art:
aútoridade

o·:· estrangeiro
e

COIII)>etante

extarnar

~.'

apresentar-se

l

da

solicitar

o

noti~icará

o

re~ugia:do.

reconhecimento· da oondiçlo da
·

deverá
vontade

··18'"'A' autoridade

COIII)>etante

110licitante para prestar docl.araç6aa, ato que marcará a data
de 'abertura doa 'procadimentos.
Parágra~o ~=·

A autoridade ccmpatente in~oz:mará o

AltO Ccalisaariado das• Naç:(las Unidas para Ra~ugiados -

sob,.. a

facultará·. a . esse

~acili~

IIV!Jest&es que

1g.

Art.

a

possibilidade

de

da

daclaraç6as,

elas

int6rpreta,

prestadas

davará

o

aolicitaç!o de raconhaoimanto cano

preencher· a
deverá

c:ontar

e

o~e:r:eeer

seu andamento.

Al6m

cem ajuda

n-sslrio
qual

organismo

ACNUR

~gio

exist6ncia· do processo da solicitaçlo da

identificação

compl"Gta,

se

estrangeiro
~ugiado,

a

qualincaçlo

profissional, grau elo esáolaridada do solici tanta a 1118D!bros do
'HU grupo familiar. bam cano relato das circunstAncias a fatos

.;úe' rundsman~ o pédido elo ra~úgio, indicando os aliiii1Qfttos de
prova pertinentes.

Art. 20. O registro da daclar~çlo a_ a. auparvia,l? do
preenchU.ntO. da aoÍicitaçlo do. re~úgio devem ser e~~tuados
~r

.tuncionArios qualincadoa a ..,. condiç&,s que garantam o
das :i.ntor;.;.:ç:aas.

aii:iiio

capitulo l:I
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDfNCIA PROV:ISÓRIA

Art.

21.

Recebida

a

solicitaç!o

de

re~ú?io,

o

~avor

do

Departu.nto de Policia Federal 6111itir6 'protocolo solicitante

e

da

seu

grupo

~llllliliar

que

aa

encontra

no

território nacional, o qual autorizará a estada at6 a decislo
~inal do processo.
S
~lho

1°.

expedir

O

protocolo

carteira

da

pa:cni tirá

trabalho

.,..rciaio de atividada "-Unarada no Pais.

ao

Minist6rio

provia6ria,

para

do
o

------------------------------- --------------------
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2°. No 'protooolo elo solicú.tant:e da rat'6gio sarl.o

men.a.ionadoa, por avwrbamonto, os menores de quatorze anos.

22.

Art.

relativo
aplicável

Enquanto

solicú.taçAo

l

a

da

lagialaçAo

estiver

pandant:e

rat'6gio,

sobra

ao

o

procasso

paticionltrio

aatrangairos,

sará

raapaitadu

a•

diaposir;:&la aspac1t'icsa contidas nesta Lei.
C&p!. tulo III
DA INSTiWÇAo E DO RElATÓRIO

Art.

aV11ntuais

23.

A

autoridada

diliglncú.u

CCllllp<lltent:e

raquaHdaa

pelo

procederá

a

davanclo

CClNAliE ,

averiguar todos os t'atos cujo conhecimento seja conveniente
para

uma

a

~uata

rápida

dacú.alo,

raapaitanclo

aampra

o

principio da cont'idencú.alidada.
Art. 24 • Finda a i na truç:Ao, a autoridade CCllllp<lltan ta
elaborará,

da

Secretlrio

elo

imediato,
CXINARK,

ralat6rio,

para

inclualo

que

sará

na

pauta

enviado
da

ao

pr6xima

raunilo daquela COlagiaclo.

Art. 25. Os intervaniantaa nos processos r&iativoa
da

liolicitar;:&la

la

protisaional

quanto

la

ret'6gio

davario

int'o:mar;:&ls

a

qua

guardar
tarlo

acesso

no

axarc!.cio'da suas t'unç6aa.
C&p!.tulo IV
DA DECislo, DA COKJNICAÇk) E DO REGISTRO

Art. 2S. A dacialo pelo raconh'J'citMnto da condiç:Ao

da rat'ugiaclo sará C!Onaidarada ato daclarat6rio " davará aatar
davi~nta tu...SU.ntada.
Art. 27. Prot'arida a dacú.alo, o CONARE notit"icari o

'soiiái.tan~· e o· Da~rtàmento da Policú.a Fodaral, para as
'm.iciidias admiida'ti-&tiV.a cab!.wis.

~t:···;a> 'No càaó 'da ·daci~lo positiva, o rat'ugiado
aarit

roqiatraclo

junto

ao

Departamento da

PoU.cia

Fodaral,

devendo assinar termo· da raaponsabilidada e solicitar cédula
da

idantidad~_pertinenta.-

capitulo v
DO RECtlRSO
Art. 29. No caso "da dacisii.o na9ativa,
aar

t'undamantada

na

notit'icação

ao

esta daveri

solicitante,

cabendo

diraito.da recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo
de .quinze dias, contados do recebimento da notit'icaçA;o ~

Art.

30.

Durante

a

avaliaçio

do

recurso,

será

permi ti.do

ao

pe~necer

aolici tanta

do

re.t'íiqio

e

aos

seus

t'amiliares

sendo 9bservado o

no tarrit6rio naciona1,

~sposto

nos SS 1° e 2° do art. 21 desta Lei.
Art. 31. A decisão do
não

será

passive!

para

CONARE,

de

ciência

~nistro

recurso,
do

de Estado da Justiça

devendo

so1i.citanta,

e

ser
ao

notificada

ao

Departamento

da

Policia Fadara!, para as provi.dãncias devidas.
Art.

32. No caso da recusa definitiva da ref11qio,

ficará o solici tanta sujei to ii leqislac;:ão de estranqal:ros, não
devendo

ocorrar

sua

transferência

o

para

seu

paiif ·da

nacionalidade ou de residência habitual, enquanto permaneceram

as

~em

circunstancias qua

fi.sica

e

liberdade,

salvo

em
nas

risco

sua

vida,

situações

intaqridade

determinadas

nos

incisos III e rv do art. 3" desta Lei.
TÍTULO V

DOS EFEITOS DO ESTATUTO DE REJroGIJ\DOS SOBRE A
EXTRADIÇÃO E A•EXl'llLSJ.o
Capitulo I
DA EXTRADIÇÃO

Art. 33 • O reconhac.!.men to da condic;:ão da rafuqiado
obstari o sequimento de qualquer pedido dQ extradic;:ão baseado
,nos fatos qua fundamentaram a concesslo da raf1Íqio.
Art.

34. A solicitação da ref1Íqio suspendari,

atá

dacis!o definitiva, qualquer processo da extradição pendente,
em fase

administrativa

ou

judicial,

baseado

nos

fatos

que

fUndamentaram a concasslo de ref6qio.

Art. 3S. Para efeito do·eumprimanto do disposto nos
arts. 33 a 34 desta Lei, a· solicieaçio da reconhecimento comb
rafuqiado sará comunicada ao 6rqão onda tramitar o processo da
extradição.
Capitulo II
DA EXPULSÃO

Art.

rafuqiado
""'~vos

qua

36.

Não será expulso do territ6rio nacional o

esteja

reqularmente

reqistrado,

salvo

por

da sequrança nacional ou de ordem p11blica.
Art.

nacional

nAç

37.

A

raaul tará

expulsão
em sua

da

rafuqiado

retirada

para

do

terri t6rio

pais

onde

sua

vida, libardada ou intaqridada f'l:sica pos.sam estar em. r_isco, e
aponaa

seJtá. a:fativada

quando da certeza da

pai.a onda n~o haja. riscos da persequiçio.

sua

admiss.i.o

em.

---------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Tf'I'ULO VI
DA CESSAÇÃO E DA PERDA DA CONDiçÃO DE REruGIADO

.:ap.l.tulo I
DA CESSAÇÃo DA CONDiçÃO DE EU:ruGIADO

Art.
~.r.6tases

Cessará

38.

a

condição

re~ugiado

da

nas

em. que O estrangeiro:
I

-·voltar a valer-se da proteção do pais de que á

nacional;

;,x

racapeJ;ZLr

voluntariatnente

nacionalidada

a

outrora perdida;
adquiri.r

III; · -

nova

a

nacionalidade

gozar

da

proteção do pa.l.a cuja nacionali.dade adquiriu;
estabelecer-se

IV
vol~tári.a,

de

novamente,

manaira

no pa.l.s que abandonou ou fora do qual pe:cnaneceu

por medo do 'sar' persaguido;
V - não puder maia continuar a recusar a proteção do
pa.l.s de quo á nacional por terem deixado de eXistir as
clrcunstãnci.as em conseqüência das quais foi reconhecido como
ra~ut;~i.ado;

vz·.-

sendo apátrida, estiver em condiç3es da voltar

•o pa.l.s' no qual ·tinha sua residência habitual,

uma vez que

tenham 'deixado de eXistir as circunstâncias em conseql)ência
das quais foi reconhecido como refugiado.
capitulo II
DA ·PERDA DA CONDiçÃO DE REFUGIADO

Art.

3~.

re~ut;~iado:

Implicará perda da condição da

I - a renúncia;
II ·-·a prova da falsidade dos fundamentos invocados
para o reconhecimento da

co~ção

da refugiado ou a existência

de,, fatos que, ( s• · tossem conhecidos quando do reconhecimento,

teriam ans~jado uma decisão negativa;
III

o

axarcicio

de

contrária~>

atividadas

à

segurança naciOnal ou à ordem pública;

IV

a

sa.l.da

do

território

nacional

sem

prévia

autorização do Governo brasileiro.
Parát;~rafo

único.

Os

ra~ugiadoa

qua

perderem

essa

CÓndiçlo:com fundamento nos incisos I a IV desta artit;~o serão
anciuadrado's

no

regime geral de permanência do estrangeiros no

territ6rios nacional, ·e os que a perderam cem f'undamonto noa

incisos · II· • · III

estarão

sujei toa

às

medidas

compulsórias

praviatas na Lai n• 6.815, de 19 da agosto da 1980.
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Cap~ tulo

III

DA AUTORIDADE COMPETENTE E DO RECURSO

Art.

40.

Compete

CClN.IIRE · C!aei~ir

ao

primeira

11111

inat&noia sobra cessaçAo. ou perda da condíçã.o de

rofugia~o,

cabendo,

Estaão

dessa

decislo,

recurso

ao

Ju•tiça, no prazo da quinze dias,

Ministro

da

da

contados do recebimento da

notificação.
51". A notificação contará bravo relato doa fatos a
tundamantoa que ensejaram a decisão a cientificará o retuqiado
do prazo para interposição do recurso.
S

2•.

Nl.o

sendo

localizado

o

estrangeiro

para

a

notificação prevista neste artiqo, a dacisAo sará publicada no
Diário Óticial da Unilo,

para tina de contaqom do prazo de

interposição da recurso.
Art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justiça

6

irrecorrival

•

deverá

ser

notificada

ao

CONARE,

que

a

informará ao astranqeiro a ao Departamento da Policia Federal,
pan as providlncias cabivais.
TÍTULO VII
"DAS SOLUÇÕES DURÁVEIS

cap~tulo

I

DA REPATRIAÇÃO

Art.· 42. A. repatriação de retuqiados aos seus paises
ct. oric;am·

~clava :~ser·

caracterizada pcalo carátar voluntirio do

retornei'· salvc-·· nos oaaos am que nio posaam recusar a protaçlo
do pais de qué slo nacionais,

por nio mais subsiatir811l· as

circunstlnciaa :qu01 determinaram o ret6.qio.

Capitulo II
DA INTEGRAÇÃO LOCAL
.Art; 43. No-exorc1cio da seus direitos e deveras,_ a

condição atipica dos

ra~uçiados

deverá ser considerada quando

da" necessidade .da apresentação de documentos omitidos por seua
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paises\ de . origem ou · por

suas representações diplomáticas a

consula$8s.

44.

Art.
diplomas,

os

reconhecimento

O

requisitôs

para

a

~

da

cartit"icadOs

obtenção

da

a

condição

da

reaidente • o 'inq,..sao am instituições acadêmicas da todos os
n5.vaia dovario ser t"aoilitados, levando-sa em consideração a
situação daat"avorával·vivanciads pelos refugiados.

cap1. tulo III
DO REASSENTAMENTO

Art.
paj.soa

dava

45.
ser

O raassentamento da rat"uqiados
caracterizado,

sempre

que

9111

outros

posai val,

pelo

oaráter voluntário.
Art. 46. O reassentamento da refugiados no Brasil se

at"otua~ da t"orma planif"icada s com a participação coordenada
doa

6rqloa

estatais

n~ô-qovarnamentaia,

date%minaçlo

a,

quando

idantineando

possivel,

da

áreas

cooperação

de

organizações
a

de

d~responsabilidadas.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Os prqcesaos de reconhecimento da condição
de ret"uqiado sorio gratuitos a tario caritor urqanta.

Art. ··.ca.
interpretadoa

..,.

oa

preceitos

haomonia

ocm

a

deata

Lei

Declaração

davario

ser

Universal

doa

Direitoa do Hem.m de 1948, ocm a Convenção sobra o Estatuto
doa Rafuqiadoa de 1951, com o Protocolo sobra o Estatuto dos
Rafuqiadoa

do

1967 • e

com

todo

dispositivo

pertinente

de

inatrumento internacional da proteção da ·direitos humanos com
o czi:,a1 o Govarno brasi~airo estivar CCII!Promatido.
Art.
publicàçlo.

49.

Esta Lei entra am vigor na data de sua
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N226DE1997

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 483, de 1997- art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n• 26, de
1997 (n2 3.100/97, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica a produtores de borracha natural
e dá outras providências.
Dependendo de pareceres das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Péres; e
- de Assuntos Econômicos, Relator:
~dor Jonas ,Pinheiro.
O SR. PRESIDEN!E (Antonio Carlos Ma~hães)
-A Presidência esclarece ao Plenário que o párecer
da Corniss?o de Constituição, Justiça e Cidadania,
cujo Relator é o Senador Jefferson Péres, encontrase à disposição dos Srs. Senadores nos Avulsos da
Ordem do r>ia, sobre a mesa dos Srs. Senadores. A
matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, a ser proferido em plenário.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER N° 370, DE 1997

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n 2 26197, que "dispõe sobre a
concessão de subvenção econõmica a
• Proclutores de borracha natural e dá outras providências".
Relator: Senador Jefferson Peres
1- Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão o
Projeto de Lei da Câmara n2 26/97 (PL n2 3.100197, na
origem) de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica a produtores de borracha Nos termos do inciso I do art. 101 do
Regimento Interno, cabe à CCJ opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matê:
ria, devendo o mérito ser examinado pela Comissão de
Assuntos Econômicos (art. 99, incisos I e 11).
2. O art. 12 autoriza o Poder Executivo a conceder aos produtores nacionais de borracha natural
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subvenção eccnõmica correspondente "à diferença
entre os preços de referência das borrachas naturais
e os dos produtos congêneres no mercado internacional, acrescidos das despesas de nacionalização".
O's preços de referência do produto nacional serão
os fixaáos pelo Poder Executivo e em vigor na data
da publicação da lei, admitida a revisão periódica: os
preços do produto estrangeiro serão apurados e divulgados periodicamente, com base nas cotações
das principais bolsas de mercadorias internacionais.
3. Em conformidade com o art. 2°, a subvenção
durará oito anos; terá o valor máximo de noventa
c~ntavos de real por quilo de borracha do tipo Granulado Escuro Brasileiro nº 1 (GEB-1), sujeitos, contudo, os demais tipos de borracha, aos ágios e deságios correspondentes. O teta de R$0,90 será reduzido de 20%, 40%, 60% e 80%, a partir do final do 4º,
52 ,6° e 7º ano, respectivamente. Tratando-se, contudo, de borracha oriunda de seringais nativos da região amazõnica, os rebates só poderão ser aplicados na medida em que forem implantados os programas de que trata o art. 62
4. O art. 3º lixa em sessenta dias, contados da
data da publicação, o prazo para que o Executivo
discipline as condições operacionais para pagamento e controle da subvencão.
5. O art. 42 a:ribui ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento com~erência para "formular, coordenar, executar e lazer -=xec,"tar a política nacional
de fomento à heveicuitura". mantendo no âmbito do
IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Penov;;,;eis. as demais atribuições conferidas pelo a.-::. :.:.~de. i..a1 n2 7.735, de 22 d~
fevereiro de 1989.
6. O art. 52 facu;t2. ;õ. d')9.ç2.o ou cessão em comodato, a entidades re:;~esentativas de produtores
de borracha natural bru~a, de usinas de beneficiamento de borracha integn.ntes do patrimônio da
União. O art. 6º determina r..o Exacutivo a) adotar,
dentro de sessenta dias da vigência da lei, medidas
destinadas a promover a ascensão econômica e social dos seringueiros da Amazônia, "por meio de mecanismos específicos de incentivo ao uso múltiplo da
floresta amazônica e de programas de promoção social". b) garantir "os recursos financeiros necessários
à implantação de programas para o adensamento
dos seringais nativos, aprimoramento das técnicas
de extração e preparo do látex.... e diversificação
das atividades económicas na região amazônica".
7. O art. 7º contém cláusula de vigência da lei,
sessenta dias após a respectiva publicação. O art. 82
revoga, a partir da vigência do novo diploma lega!,
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as Leis n2 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e 5.459,
de 21 de junho de 1968, e o Decreto-Lei n• 164, de
13 de fevereiro de 1967.
8. A mensagem presidencial n• 529, de 12 de
maio de 1997, que submeteu o projeto ao Congresso Nacional, se fez acompanhar da Exposição· dé
Motivos lntenninisterial- EMI n2 7 dos Senhores Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
do Meio Ambiente, dos ·Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal; da Indústria, do Comércio e do Turismo - Interino; da Fazenda; e do Chefe da Casa
Civil da Presidência da República. A participação
conjunta de cinco ministérios na elaboração da proposta demonstra, por si só, a complexidade e a importância do tema para a vida política, econõmica,
social e ambiental da Nação.
9. Ao analisar o comportamento do mercado da
borracha nos últimos anos, a EMI constata os se. guintes fatós: 1) o acentuado crescimento da produção originária de seringais de cultivo; 2) a queda vertiginosa na extração do látex de plantas nativas; 3) o
expressivo aumento no consumo de borracha natural sólida; 4) a crescente importação de pneumáticos
novos; 5) a dificuldade de comercialização do produto nacional, evidenciada no recebimento de preços
inferiores aos fixados pelo Ministério da Fazenda e
nas vantagens, em tennos de qualidade, preços e financiamento, ofertadas pelo mercado internacional.
10. Relata, ainda, que os mecanismos de intervenção direta do ~do, concebidos para proteger a
produção nacional, consubstanciados na Lei n2 5.227,
de 18 de fevereiro de 1967 e legislação posterior, não
vêm apresentando resultados saudáveis; ao contrário,
têm gerado procedimentos indesejáveis e prejudiciais
à economia nacional, como o auniento da importação de pneumáticos com elevada percentagem de borracha natural na sua confecção. Os mecanismos de intervenção estatal são, basicamente, os seguintes: a) o.
contingenciamento, pelo qual se obriga os consumidores de borracha natural a adquirirem determinada
quantid&Je da produção nacional, para se valerem de
cotas de inlJortação; b) a fixação çle preços de venda
dos produtos nacionais no mercado; c) a cobrança da
Taxa de organização e Regulamentação do Mercado
da Bonacha- TORMB, contribuição de caráter parafiscal incidente sobre os produtos nacionais e sintéticos
i"lJC)rtados (1%) e naturais importados (5%), apropriados pelo lbama, para aplicação no setor.
11. Após negociações entre parlamentares e
representantes do Executivo, foi o texto original alterado na Câmara dos Deputados, tendo-se introduzido as seguintes modificações:
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1) revisão periódica dos preços de referência
das borrachas naturais (art. 1º, § 2º);
2) aumento de R$0,72 para R$0,90 do teto da
subvenção (art 2", inc. 11);
3) aplicação dos rebates anuais na subvenção
incidente sobre a borracha oriunda de seringais nativos da região amazônica condicionada à progressiva
implantação pelo Executivo dos programas referidos
no art. 62 (art. 22, parágrafo único);
4) fiXação de prazo de sessenta dias para o
disciplinamento da operacionalidade do pagamento
e controle da subvenção (art. 32);
5) nova redação ao art. 62 para explicitar o conteúdo das medidas governamentais de promoção
econõmica e social dos seringueiros da Amazônia, fazendO-se menção expressa a •mecanismos específicos de incentivo ao uso múltiplo da floresta amazõnica•, a •implantação de programas para o adensamento
dos seringais nativos, aprimoramento das técnicas de
extração e preparo do látex e diversificação das atividades econômicas na região amazônica•.
É o relatório.

li-Parecer
12. Em relação à constitucionalidade do projeto, não há reparos a fazer. Segundo a Constituição,
cabe à União, bem assim aos Estados, Distrito Federal e Municípios •fomentar a produção agropecuária• (art. 23; inc:VIII); compete à União, concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal, legislar
sobre direito tributário e financeiro (art. 24, inc. 1).
Por outro ladO, compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção no domínio econõmico, como instrumento de sua atuação na respectiva área (art. 149). É evidente que, como corolário
desta competência, só a União pode extinguir as referidas contribuições. A Tonnb, não obstante apelidada de taxa, tem a natureza de contribuição de intervenção no domínio econõmico, no caso, no setor
da borracha.
13. A iniciativa da proposição, emanada do Presidente da República, encontra respaldo no art. 61,
sendo exclusiva daquela autoridade a iniciativa de modificar atribuições de Ministérios e órgãos da administração pública (§ 1•, 11, e), que ora se intenta. Rnalmente, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre as matérias retro-referidas (art. 48, em especial os incisos XI e XIII).
A proposta é, ainda, consentânea com o disposto no § 62 do art. 150 da Carta Magna, que impõe a expedição de lei específica para regular com
exclusividade a concessão de subsídio. A subvenção econõmica é uma das modalidades de subsídio.
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14. O projeto é perfeitamente coerente com o
ordenamento jurídico pátrio, pois atende às exigências das Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO e
da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964 (recepcionada pela Constituição com torça de lei complementar), que 'estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanças da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal'. A LDO para o orçamento de 1997, Lei
n2 9.293, de 15 de julho de 1996, assim dispõe:
'Art. 21. A destinação de recursos para
equalização de encargos financeiros ou de
preços, pagamentos de bonificações a produtores e vendedores e ajuda financeira, a
qualquer título, a empresa com fins lucrativos, observará o disposto nos arts. 18, parágrafo único, e 19 da Lei n° 4.329, de 1964.
Parágrafo único. Será mencionada na
reSpectiva atividade ou projeto orçamentário
a legislação que autorizou o beneficio."
A futura LDO para o orçamento de 1998, já
aprovada pelo Congresso Nacional e encaminhada à
sanção presidencial (PL nº 2/97-CN), contém, no
seu art. 29, disPOsitivo idêntico.
A Lei n° 4.320/64, no art .. 18,.parágrafo único,
b, considera como subvenções econômicas 'as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a
produtores de determinados gêneros ou materiais'
e, em seu art. 19, determina: 'A Lei de Orçamento
não consignará ajl!da financeir~. a qualquer título, a
empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de
subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.'
Assim, a lei que o projeto visa a criar não só é
necessária à instituição da subvenção como deve,
cronologicamente, preceder a lei orçamentária, cujo
projeto deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 31 de agosto.
15. A proposição tem, ainda, o mérito de favorecer, através da extinção do contingenciamento e
da Tormb, o cumprimento do compromisso internacional assumido pelo Brasil, no Tratado de Assunção
(que instituiu o Mercosul), de eliminar as restrições
não-tarifárias à circulação de mercadorias e qualquer outra medida de efeito equivalente. Idêntico
compromisso foi reafirmado pelo Brasil junto aos
países contratantes da Organização Mundial do Comércio, ao assinar, em 15 de abril de 1994, em Marrakesh, a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Gatt.
16. A subvenção, cujo montante médio anual
está estimado em R$35 milhões, é uma forma de in-

tervenção estatal mimos drástica e mais aceitável,
dentro e tora do País, do que as modalidades inter·
vencionistas, ora em prática no setor, que estão S<'lndo abolidas pelo projeto. Sua justificação é não só
de caráter econômico - apoio temporário à nascente
heveicultura de cuJtivo- _mas tam~m de caráter social, amparo a cerca de 30.000 seringueiros que praticam o extrativismo, de baixa produtividade, e:n florestas nativas que devem ser preservadas.
17. Em vista de tudo que foi exposto, votamos
pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1997.
Sala da Comissão, 15 de julho de 1997. - i"!~
mez Tebet, Presidente- Jefferson Péres, RelatorElcío Alvares - Francelina Pereira - Sérgio fio~
chado - Lúcio Alcântara - Romero Jucá - Regi:r.~
Assumpção - Ney SuaSsuna - Beni Veras - Pedro Simon - José Eduardo Outra - BeiJo Par:::oc:; Francelino Pereira.
EMENDA N 2 1-CCJ
(Ao PLC n 2 26, de 1997)
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto, renurnerando-se os demais:
'Art.7º A borracha oriunda de seringais
nativos da região amazônica será objeto da
política de garantia de preços mínimos estabelecida pelo Decreto-Lei nº 79, de 19 de
dezembro de 1966.'
Justificação
O últiiTlO artigo doPLC n 9 26, de 1997, revoqa a

Leínl! s:227,- ae ~f967. COm 1550-aciiliarâ o contfngen:

os

ciamento que obriga
66nsi.nliiil0res-de borracha natural no País a adquirir a produção nacional do látex.
Certamente o seringueiro passará, então, a encontrar dificuldades transponíveis para colocar sua
produção no mercado, independentemente da subvenção que o referido projeto prevê, que, diga-se de
passagem, estabelece tratamento idêntico para a
borracha nativa e a de cultivo. As dificuldades para a
venda da borracha nativa decorrem do fato de os
seus custos de prodl.lção e transporte serem natura:mente mais elevados do que os da borracha produzida em seringais de cultivo. Essas dificuldades já se
evidenciaram com a queda vertiginosa da produção
de borracha nativa ocorrida nos últimos anos (em
1985 a produção foi de cerca de 35 mil toneladas,
passando a apenas 5 mil toneladas no ano passado). Parte significativa do colapso ocorrido na produção de borracha nativa deveu-se ao virtual abando-
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no pelo Governo da política nacional da borracha esJustificação
2
tabe!ecida pela Lei n 5.227, de 1967.
o PLC n2 '2.6/97, em seu art. 12, autoriza o PoA efetiva revogação do mecanismo de continder Executivo a conceder subvenção econômica aos
produtores nacionais de borracha natural; em seu
genciamento certamente agravará esse quadro e terá
um impacto negativo de extrema importância para o
art. 3º, estabelece que ·o Poder Executivo disciplipovo, a economia e a floresta arnazônica. Uma even- __ nará as condições operacionais para pagamento e
tua! destruição da economia do seringueiro empurrará
controle da subvenção de que trata esta lei, no prazo
para a miséria, nas periferias dos grandes centros urde sessenta dias, contados a partir da data de sua
banos, as cen::a de 30 mil famílias que hoje vivem da
publicação" .. Por outro lado, a lei resultante do projeextmção do látex no meio da floresta arnazônica.
to entrará em vigor sessenta dias após a sua publiAiém desse possível problema social e econôcação (art. 72) e, nessa mesma data, ficam revogamico, há que se considerar o impacto ambiental da
das as Leis n2s 5277, de ~8 de janeiro de 1967, e
conseqüente extinção da atividade dos seringueiros.
5.459, de 21 de junho 'ele 1968, e o Decreto-Lei nº 164,
Esta possível extinção também interromperia o servide 13 de fevereiro de 1967 (art, 82)~
ço ambiental que o seringueiro hoje presta gratuitaEmbora o termo inicial de vigência da lei coincimente à sociedade. Tal serviço ambiental_é con_s_e- __ -da com o termo final paraca regulamentação das
qüência do fato de a atividade econômica do serincondições de pagamento e q:>ntrole da subvenção, há
gueiro depender de forma vital da preservação da
de se ressaltar 0 fato de que o efetivo pagamento desfloresta, em geral, e, em particular, da preservação
ta só se dará em data posterior ao início da vigência da
de todas as seringueiras existentes em sua _!Írea_de ____ nova lei à revogação das leis citadas, que fixam, de
atuação ~sto é, da preservação da biodiversidade do
longa data, a política da borracha no Brasil. A impleúnico banco de gerrnoplasma de seringueiras exismentação do novo mecanismo de fomento à produção
tente no mundo).
de borracha natural - a subvenção econômica aos
A produção extrativa de borracha na Amazônia
produtores- dependerá, de fato e de direito, da edição
merece, por todas essas razões, um tratamento ditede outra lei que deverá alocar os recursos orçamentárenciado na lei que deverá reformar a atual política
rios para prover à subvenção. Assim, correm os produda borracha naturaL Ademais, a eficácia do art. 6"
_ tores de borracha natural, em especial os extrativistas,
do projeto ficará absolutamente comprometida, caso
o risco de serem privados dos atuais mecanismos de
não seja possível assegurar a própria continuidade
fomento propiciados peias leiS em revogação, antes de
da atividade econômica do seringueiro.
serem amparados, de fato, pelo mecanismo autorizado
A presente emenda visa incluir a borracha natipela nova lei. Com efeito, a revogação ocorrerá em
va na política de garantia de preços mínimos, política
prazo certo- ~nt,3_d_ilis_após a publicação da nova
essa que assegura a aquisição da produção nacional
lei ~ e o pagamento da subvenção ocorrerá em prazo
de tantos produtos fundamentais para a agricultura
incerto, após a sanção de outra lei, cujo projeto ainda
brasileira, quando seus preços caem a níveis insuporserá encaminhado ao Congresso Nacional.
tavelmente baixos frente aos custos de produção.
É, pois, de todo justo que os mecanismos de
Essas são as razões pelas quais apresento
proteção à borracha natural em vigor - garantia de
esta emenda ao PLC n2 26, de 1997, para a qual
preços e de comercialização e contribuição parafisconto com o apoio dos nobres Pares.
cal vinculada ao setor- seja extintos apenas e quanSala das Sessões, 15 de julho de 1997. - Sedo tiver início a operacionalidade da subvenção, isto
nador Jefferson Peres.
é, o seu efetivo pagamento. Este é o objetivo da presente emenda.
EMENDA Nº 2-CCJ
Sala da Comissão, 15 de julho de 1997.- Se(Ao PLC ng 26, de 1997)
nador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
Dê-se ao art. 82 do Projeto de Lei da Cãmara
'--o parecer conciUn>elaCónStltuclonalidade, juridici'1Q 26/97 a seguinte redação:
dade e regimentalidade do projeto, com apresenta•Art. 82 Revogam-se as Leis n 2s 5.227,
ção das Emendas n% 1 e 2 da Comissão de Constide 18 de janeiro de 1967, e 5.459, de 21 de
tuição, Justiça e Cidadania.
_ .
junho de 1968, e o Decreto-Lei n2 164, de 13
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pmhe1ro,
de fevereiro de 1967, a partir do inicio do paRelatÓr da matéria na Comissão de Assuntos Ecogamento da subvenção de que trata esta lei.•
nõmicos, para proferir seu parecer sobre o projeto.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ruLHO 1997

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para emi·
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, em 12 de maio deste ano,
através da Mensagem n2 529, o Poder Executivo en·
caminhou à Câmara dos Deputados o texto do projeto de lei que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica aos produtores nacionais de borracha natural e dá outras providências.
Após a aprovação pelo Plenário da Câmara
dos Deputados de requerimento firmado pelas Uderanças daquela Casa, o referido projeto passou a
tramitar em regime de urgência, tendo sidq encaminhado às Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; de Agricultura e Política
Rural; de Finanças e Tributação e de Constituição,

Justiça e Redação.
Este projeto foi aprovado no dia 25 de junho de
1997, quando recebeu algumas importantes mudanças na Câmara dos Deputados. Foi encaminhado ao
Senado Federal e despachado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - CCJC - e à Comissão de Assuntos Econômicos """ CAE. ·
Em 9 de julho de 1997, por meio do Requerimento o!! 483, de 1997, os Líderes no Senado requereram urgência para a tramitação do Projeto de
Lei da Câmara n2 26, de 1997.
O Senador Jefferson Péres apresentou seu relatório à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com duas emendas de Relator, votando pela
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
do PLC n2 26, de 1997.
Corno disse, essas emendas foram aprovadas
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Na Comissão de Assuntos Econômicos, também
foram apresentadas algumas emendas. Urna delas, de
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, tem o mesmo propósito da apresentada pelo Senador Gerson
Camata, que acrescenta ao projeto o art. 72, que diz:
Art. 72 O Poder Executivo,· em função
do consumo interno, adotará as medidas
que se fizerem necessárias, visando o escoamento da produção de borracha natural,
oriunda dos seringais nativos e de cultivos.
I

Além dos Senadores José lgnácio e Gerson
Camata, também aprese_ntaram emendas a respeita
do assunto que vamos relatar a seguir os Senadores
José Serra e Marina Silva.
lerei o voto do Relator, no quarconsta um breve histórico da produção de borracha natural.
A produção nacional de borracha atingiu, em
1996, cerca de 52,5 mil toneladas, sendo responsável por 45,2% do consumo dessa matéria-prima no
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País. O valor dessa produção é da ordem de R$135
milhões.
O setor de produção de borracha natural no
Brasil divide-se em dois segmentos, com caracteristicas e peculiaridades distintas: de cultivo e nativo
(extrativista).
O segmento extrativista da borracha natural,
desenvolvido pelos seringueiros da Região Arnazônica, vem reduzindo a soa produção nos últimos anos,
tendo, em 1996, produzido apenas 4,5 mil toneladas,
o que corresponde apenas a 8,6% da produção nacional e 3,9% do consumo brasileiro. Sua produção,
em 1990, era de 14,1 mil toneladas, caindo, portanto, para um terço nos últimos 6 anos.
Apesar disso, a produção de borracha natural
constitui-se em urna das mais importantes atividades
econõmicas na Região Amazônica, significando um
tradicional elo para a organização das populações
interioranas, sobretudo por representar fonte fundamental de emprego - cerca de 50 mil seringueiros -,
de renda e preservação do meio ambiente.
O segmento de produção de borracha natural
de cultivo (heveicultura), por outro lado, vem aumentando a sua participação na produção nacional. Em
1990, produzia 14,4 mil toneladas e, em 1996, produziu 48 mil toneladas, num crescimento da ordem
de 3,3 vezes no periodo. Atualmente, é responsável
por 91 ,4% da produção nacional e 41 ,3% do consumo interno dessa matéria-prima.
Os Estados de São Paulo, Mato Grosso, Bahia
e Espírito Santo são os maiores produtores de borracha de cultivo, contribuindo com 88,4% da produção
nacional.
Esse aumento de produção de borracha natural no segmento de cultivo deve-se à melhoria dos
níveis de produtividade e, principalmente, à maturação e entrada em produção de novos seringais, já
que a seringueira começa a entrar em produção com
6 a 7 anos e atinge a sua fase de maturação, com
maior volume de produção, a partir do 11 2 ano.
Com o advento da política eC:onõmica da borracha, a partir de 1967, foram implementados programas
de fomento ao cultivo de seringueira (Probor I, 11, III),
visando o aumento da área plantada e o seu cultivo,
quando então foram plantados cerca de 200 mil hectares. Apesar de não ter atingido o objetivo de tornar o
Brasil auto-suficiente na produção de borracha natural,
essa politica e esses programas vêm possibilitando o
aumento da produção de borracha natural no Pais.
No entanto, essa politica não trouxe benefícios
maiores ao setor extrativista, principalmente em razão da existência entre seus beneficiários de urna
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série de agentes, seringalistas, usineiros e o •regatão", difiCUltando ao seringueiro o acesso aos benefícios por ela protagonizados.
Além disso, os programas de auxílio implementados sob as diretrizes da política económica da borracha, na maioria das vezes, não levaram em co.nsideração a realidade das populações tradicionais da '
Região Amazónica, nela incluindo os seringueiros.
Com isso, comprometeu-se a qualidade da borracha
produzida na Amazônia, com conseqüente limitação
de seu escoamento para um mercado cada vez mais
exigente, além de reduzir o seu preço e produtividade, 9ue se encontra em patamares inferiores àqueles verificados no seringal de cultivo.
A reestruturação do segmento extrativista da borracha natural da Amazônia implica a criação de bases
que permitam a sua viabilização econõmica, passando
pela organização e desenvoMmento de projetes nas
áreas de reservas extrativistas e pelo sistema de manejo sustentado. Além disso, deve estar condK:~do
à manutenção de uma política global para que esse
setor assegure aos seringueiros preços remuneradores para a borracha natural produzida
Os heveicultores brasileiros enfrentam também as
dificuldades decorrentes dos preços baixos provocados,
pmcipalmente, pela concorrência desleal da borracha
inlJor1ada dos países do Sudeste Asiático, que concedem subsídios elevados à produção local que atinge a
casa dos 68%. Além disso, vem encontrando dificuldades para vender a sua produção na época de safra, tendo que acumular estoque de borracha natural.
Os encargos e custos incidentes sobre a produção brasileira, os baixos níveis obtidos de produtividade, aliada à falta de apoio técnico e creditício e a
ineficácia da política oficial de proteção aos produtores naturais, impedem que os heveicultores e seringueiros possam concorrer em regime de igualdade
com a produção importada.
Assim, o aumento da produção brasileira de
borracha natural e a redução das importações dependem fundamentalmente da possibilidade de se
assegurar um nível de preço remunerador aos produtores e de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de novos clones, métodos de
sangria e exploração de seringais.
O consumo de borracha natural no Brasil,,em
1996, foi de 116,3 mil toneladas, com a indústria de
pneumáticos absorvendo cerca de 85% e a indústria
de artefatos leves os 15% restantes. O valor da borracha natural consumido atualmente no País equivale a R$300 milhões.
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Os produtores vendem a sua produção de borracha natural diretamente ou através de intermediários a usinas de beneficiamento e a indústrias de
transformação. O segmento de pneumático é constituído basicamente por quatro indústrias, responsáveis por mais de 90% da compra de borracha natural
produzida no País: Rrestone, Goodyear, Pirelli e Michelin, sendo que esta última mantém também produção própria de borracha natural.
consumo brasileiro de borracha natural nos
últimos 5 anos não tem aumentado, não pelo fato de
o consumo de pneus e artefatos estar estável, mas
. em decorrência do crescimento da importação desses produtos acabados, sobretudo de pneus para
veículos pesados, que são os que absorvem em
maior quantidade essa matéria-prima.
Com a estabilização do consumo e o aumento
da produção nacional, os níveis de importação de
borracha natural tem-se reduzido nos últimos anos.
De 1990 a 1996 decresceu de 80,8 mil toneladas
para 69,7 mil toneladas, o que representa uma queda de 15% no período. O montante despendido pelo
Brasil em 1996 com a importação de borracha natural foi de cerca de R$120.milhões.
O preço da borracha natural no mercado internacional (FOB} é atualmente de R$1 ,23 por quilo.·
Com o acréscimo dos custos de internacionalização,
de 32,6%,.o preço CIF, no Brasil, atinge a R$1,63
por quilo. O preço de referência da borracha natural,
fixado pelo Poder Executivo, por meio de Portaria do
lbama, é R$2,58 por quilo, havendo, portanto, uma
diferença entre o preço internacional e o nacional de
R$0,95 por quilo.
As indústrias consumidoras vêm, ao longo do
tempo, pressionando o Governo Federal para estabelecer o preço de borracha natural nos mesmos níveis praticados pelos principais produtores no mercado
internacional. os proautores, pór outro lado, vêm pleiteando ao Governo Federal a adoção de medidas que
incentivem a comercialização da borracha nacional e
assegurem preços remuneradores que impeçam a
transferência dos efeitos negativos dos subsídios concedidos em outros países produtores.
Hã dois mecanismos importantes que o Governo
Federal estabelece ou deveria estabelecer para a proteção da borracha natural brasileira: a TORMB - taxa
que se recolhe dos produtos comercializados, sobretudo dos produtos importados - e o contingenciamento
que, apesar de ter esse mecanismo, não vem contemplando o setor da borracha. Por isso, este projeto, que
estamos hoje a discutir, é muito importante para que o
setor da borracha não venha a perecer.
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O mérito deste Projeto de Lei da Câmara, apresentado pelo Poder Executivo e aprovado pela Câmara dos ·Deputados, é autorizativo, não define e
nem assegura os mecanismos, os meios e os procedimentos específiCOs para a concessão e operacionalização de subvenção econômica aos produtores
nacionais de borracha natural.
A partir de aHerações efetuadas na Câmara
dos Deputados, ajustaram-se os prazos para a regulamentação desse dispositivo legal à sua efetiva vigência
e à revogação da atual legislação, que disciplina a
atual política da borracha natural. Essas alterações,
que foram resultado de amplo processo de negociação
por parte dos Parlamentares com os representantes
do Govemo Federal, contornaram em parte as omissões existentes na versão do projeto original.
Por outro lado, foi firmado um acordo entre os
Parlamentares e o Governo Federal no sentido de que
esse detalhamento seja incluído no processo de !J19U·
lamentação da lei, assegurando-se, inclusive, que,
nesta fase, o Governo Federal manterá a participação
dos Parlamentares e representantes do setor.
A elevação do limite de subvenção econômica
de R$0,72 para R$0,90 e a inclusão de dispositivo
que faculta ao Poder Executivo a sua revisão periódica veio atender melhor às necessidades dos produtores de borracha natural e impedir que esse montante possa se tomar defasado no tempo, em decorrência das alterações rio cenário econômico.
A inclusão, pela Câmara dos Deputados, de
dispositivos que prevêem o apoio aos seringueiros
na Região Amazônica veio, em parte, atender aos
seus pleitos no sentido de dar o necessário tratamento diferenciado ao segmento extrativista que
passa por uma profunda crise de rentabilidade que,
inclusive, vem comprometendo a manutenção dos
seringueiros na atividade e degradando as suas condições de vida.
Entretanto, o Projeto de Lei n2 26 não sinaliza e
não assegura os recursos necessários para viabilizar
a i~11J~Iementação desse programa e atividades; remetendo para etapas posteriores. Além disso, estabelece a supressão de taxa que atualmente é cobrada sobre as borrachas e látices vegetais e químicas
nacionais e estrangeiras, que constitui a fonte de recursos financeiros, amparada por legislação específica para custear os programas de apoio aos produ·tores nacionais de borracha natural.
No nosso entendimento, sem a garantia da
existência de recursos e com a eliminação dessa
fonte seguia de recursos, corre-se o risco das pretensões alinhavadas no presente projeto não se con-
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cretizarem, sobretudo em face das conhecidas dificuldades que o Tesouro Nacional vem tendo para
ampliar os seus gastos.
Na anánse que procedemos no texto do PLC n2
26, de 1997, constatamos que ele não contempla
mecanismos que possam efetivamente incentivar e
assegurar a compra da produção nacional de borra·
cha natural por parte das indústrias consumidoras.
Entendemos que essa omissão é também
preocupante, pelo fato de o mercado comprador de
borracha estar basicamente concentrada em quatro
grandes compradores, que absorvem cerca de 85%
da produção nacional e que, por serem subsidiárias
de empresas transnacionais, podem, em iguais condições, optar com mais facilidade por adquirir preferenCialmente a produção oriunda de outros países.
· Nesse sentido, as emendas apresentadas pelos Senadores José lgnácio Ferreira e José Serra que têm o mesmo teor da emenda apresentada pelo
Senador Gerson Camata, as emendas apresentadas
pela Senadora Marina Silva e também em conjunto
com o Senador José Serra - além de melhor explicitar os objetivos da subvenção econômica, vêm possibilitar a criação de mecanismos para incentivar e
favorecer o processo de comercialização da borracha natural produzida no Brasil.
A emenda apresentada pela Senadora Marina
Silva, para a.manutenção. durante o prazo de duração da subvenção econômica, de mecanismo que
faculte o Poder Executivo regular o mercado de borracha par~e-nos oportuna. Nossa posição é de que
o Brasil não deve abrir mão de um mecanismo existente, para que venha a ser implementado confonne
as conveniências e necessidades nacionais, sobretudo por estar relacionado a um produto como a borracha natural, que é fortemente subsidiado pelos
países exportadores e por ter um sistema de comercialização interna dependente de oligopsônio.
Ademais, a emenda proposta assegura a devida flexibilização ao Poder Executivo para que regulamente a cobrança dessa taxa, definindo, em ação
conjunta entre os Ministérios envolvidos, as alíquotas diferenciadas entre as borrachas de origem natural nacional e estrangeira, de modo a incentivar a
produção e a comercialização da borracha nacional.
No nosso entendimento, os pontos sugeridos
também pelos Senadores José lgnácio Ferreira.
Gerson Camata, José Serra e Marina Silva são pertinentes e meritórios, complementam o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e representam uma
importante contribuição do Senado Federal para o
aprimoramento desse projeto de lei.
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Como relator dessa matéria, extemarmos a
nossa posição favorável à concessão da subvenção económica aos produtores nacionais de borracha natural, que deverá ser de ordem de R$35 milhões no primeiro ano, por ser um mecanismo de intervenção de caráter transitório mais simples e mais
ágil -e quiçá mais eficaz - que os demais atualmente em vigor e por contar com a receptividade favorável dos segmentos de produção, beneficiamento e
transformação dessa matéria-prima no País.
Assim considerando a importância econômica,
social e ambiental da produção da borracha natural
do País, a necessidade de apoiar os produtores
nacionais de borracha natural e de estimular a produção e a comerciàlização dessa matéria-prima no
País; que a atual legislação que disciplina a política nacional de borracha vem se mostrando imprópria e ineficaz para cumprir seus objetivos; e que a
matéria foi objeto de um amplo processo de discussão na Câmara dos Deputados, com a participação do Governo Federal de representantes dos
segmentos da produção de borracha de cultivo e
nativa, de organizações não governamentais e de
parlamentares, inclusive do Senado Federal; no
mérito concluímos pela aprovação do PLC n 2 26,
de 1997, e pelo acolhimento integral de quatro
emendas apresentadas pelo Senadores José lgnácio Ferreira e Gerson Camata, Senador José Serra
e Senadora Marina Silva (duas emendas) e também uma apresentada, isoladamente, pela Senadora Marina Silva.·
Apresentamos, ainda, uma emenda de relator,
da minha autoria, que cria um artigo que diz:
·o Poder Executivo deverá incluir na
proposta anual do Orçamento Fiscal da
União, durante o prazo de duração da subvenção económica previsto nesta lei, a dotação
correspondente à estimativa do montante total
da subvenção econômica a ser concedida aos
produtores nacionais de borracha natural.•

Sr. Presidente, esse é o nosso parecer com relação ao projeto.
São as seguintes as Emendas a que
se refere o Relator:

Emendas (de plenário) oferecidas ao
Projeto de Lei da Câmara n2 26, de 1997 (n2
3.100/97, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da Repúbli-

ca, que dispõe sobre a concessão de subvenção económica a produtores de borracha
natural e dá outras providências.

EMENDA N2 4- PLEN
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
•Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a subvenção económica
aos produtores nacionais de borracha natural, com o objetivo de incentivar a comercialização da produção nacional. •

Justificação
Trata-se de um aperfeiçoamento técnico da
proposição em exame, pois, como é fácil perceber,
não consta, na atual redação do art. 12 , a finalidade
para a qual está ~11_do concedida a subvenção.
__
Nesse sentidp, apresentamos a emenda acima, com o sentido de incluir, na proposição analisada, o objetivo para o qual se destina o próprio projeto de lei, que é o de "incentiVar a comercialização da
produção nacional".
A alteração que propomos tem ainda o mérito
de tomar transparente o motivo pelo qual se apresenta o projeto em exame. Como se sabe, não há
consenso na sociedade quanto à concessão de incentivos. Sendo assim, nada mais correto do que sinalizar que a subvenção concedida trará, à medida
que a produção nacional é preservada, outras formas de benefício social, como a preservação de empregos e a conservação do meio-ambiente.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. -José
Serra - Marina Silva.
EMENDA Nº 5-PLEN
Inclua-se o seguinte artigo, após o art. 2º, renumerando-se os demais:
"Art. 3º A subvenção económica prevista
nesta lei poderá ser paga aos produtores nacionais de borracha natural, por intermédio
dos compradores de borracha natural, garantida a compensação do referido pagamento da
subvenção, com créditos de impostos federais
de respóriSãbilidade dos compradores,_ na forma estabelecida pela regulamentação.•

Justificação
Sem sombra de dúvida, o principal problema
enfrentado pelo setor produtor de borracha natural
reside na concorrência do produto importado, a preços mais baixos, em função dos fortes subsídios
concedidos em outros países. Nesse aspecto, o PLC
n2 26/97 é bastante feliz, ao introduzir uma subvenção equivalente ao diferencial entre o produto nacional e o produto importado, até ô limite de R$0,90
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(noventa centavos de real) por quilo de borracha tipo
Granulado Escuro Brasileiro (GEB) n2 1.
Todavía, não representa uma garantia eficaz
de escoamento da produção nacionaL Sendo assim,
apresentamos a emenda acima que possui a característica de criar um elemento de solidariedade. na
cadeia produtiva, de forma a buscar uma maior garantia de escoamento da produção nacional.
Além tisso, a concessão do créálto de impostos
federais permite, através dessa solidariedade da cadeia
produtiva, mta atuação mais eficaz na fiscalização de
trilutos, por parte da Receita Federal, à mecflda que a
sonegação só se mostrará eficaz se houve a COf1lllacência dos demais integrantes da cadeia produtiva
Por outro lado, não significará dispêndio imediato de recursos diretos do Tesouro Nacional, como
na fonna apresentada originalmente pelo Projeto de
Lei, pois, na verdade, ocorrerá uma compensação
com tributõs devidos.
Por último, cabe salientar que. a emenda não
se coloca de uma maneira definitiva, mas como uma
alternativa ·a ser regulamentada pelo Executivo, isto
porque na cadeia produtiva da borracha, há peculiaridades que devem ser levadas em consideração, como
por exerqJ!o, a não incidência de IPI (Impostos Sobre
Produtos Industrializados) em alguns produtos finais.
Saladas Sessões, 15 de julho de 1997. -José
Serra -Marina Silva.
EMENDA N 2 6-PLEN

Inclua-se os · seguintes artigos e parágrafos,
após o atual art. 6", renumerando-se os demais:
•Art. FK:a mantido a taxa instituída no caputdo art. 21, da Lei nº 5227, de 18 de janeiro
de 1967, durante o prazo de duração da sub~o econõmica prevista na presente lei.
§ 12 O Poder Executivo, no prazo de
sessenta dias, contados a partir da publica-

ção desta lei, regulamentará a cobrança da
taxa mencionada no caput deste artigo, definindo alíquotas diferenciadas entre as borrachas de origem nacional e estrangeira, de
modo a incentivar a produção e a comercialização da borracha nacional.
§ 2º A definição das alíquotas a serem
aplicadas caberá, conjuntamente, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
§ 32 Os recursos arrecadados com a taxa
mencionada no caput deste artigo deverão ser,

prioritariamente, aplicados nos programas e
atividades definidos no art. 6 2 desta lei.
Art. 8º Revogam-se os dispositivos da
Lei nº 5227, de 18 de janeiro de 1967, que
não foram expressamente reafirmados pela
presente lei, a Lei nº 5.459, de 21 de junho de
1968, e o Decreto-Lei nº 164, de 13 de fevereiro de 1967, a partir da vigência desta lei."

Justificação
A presente eme~ visa evitar que a legislação
brasileira deixe d~ contemplar um importante e estratégico mecanismo triputário, para regulação do
mercado da borracha natural e para proteção de
apoio aos produtores nacionais.
No contexto atual, pÓr força de acordos e pressões internacionais, os ~íses têm encontrado profundas dificuldades para inserir mecanismos que
possam proteger os seus produtores da concorrência desleal com produtos importados e estabelecer a
necessária regulação do mercado interno.
O PLC nº 26, de 1997, estabelece a supressão de
urna taxa tributária aplicável em favor dos produtores e
da produção nacional, reduzindo os mecanismos do Poder Executivo para defender os interesses nacionais.
Além disso, a eliminação da taxa instituída pela
legislação em vigor renuncia uma importante fonte
de recursos financeiros, de grande valia para custear
os programas e atividades de apoio aos produtores
nacionais de borracha natural, no momento em que
o Tesouro Nacional tem tido limitações para arcar
com despesas adicionais.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. - Senadora Marina Silva.
EMENDA N 2 7-PLEN
Dê-se ao artigo 7º do Projeto de Lei da Câmara
n2 26, de 1997, a seguinte redação:
Art. 7º O Poder Executivo, em função
do consumo interno,. adotará as medidas
que se fizeram necessárias, visando o escoamento de borracha natural oriunda dos
seringais nativos e de cultivos.

Justificação
O atual Projeto de Lei ao conceder subvenção
econômiCa de R$0,90 por kg de borracha beneficiada (granulado escuro brasileiro), não prioriza a compra de matéria prima no mercado intemo. Colocando
em fisco o escoamento da produção nacional dos
seringais nativos na Amazônia e seringais de cultivo
dos demais estados produtores.
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Prevalecendo no mercado o regime de oligopólio, com apenas 03 (três) empresas da indústria pneumática adquirindo 85% da produção, os produtores nacionais ficam totalmente desamparados diante dos interesses econõmicos do forte oligopólio, o que poderá
gerar grave crise no setor, exigindo a presença do Governo. Em caráler extraordinário, visando corrigir possíveis distorções de abuso do poder económico.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997.- Senador Gerson Camata.
EMENDA N 2 8- PLEN
Emenda Aditiva incluindo artigo ao
Projeto de Lei da Câmara n2 26197:
Art. 7º O Poder Executivo, em função do consumo interno, adotará as medidas que se fizerem neces-

sárias, visando o escoamento da produção de borracha natural-oriunda dos seringais nativos e de cuHivos.

Justificação

o

atual projeto de lei ao conceder a subvenção
econõmica de R$0,90 por quilo de borracha beneficiada (Granulado Escuro Brasileiro) não prioriza a
compra de matéria prima no mercado interno, colocando em risco o escoamento da produção nacional
dos seringais nativos na Amazônia e de cultivo dos
demais Estados produtores.
Prevalecendo no mercado o regime de oligopólio, com apenas 3 (três) empresas da indústria pneumática adquirindo 85% da produção, os produtores nacionais ficam totalmente desamparados diante dos interesses econõmicos do forte oligopólio, o que poderá
gerar grave crise no setor, exigindo a presença do governo, em caráter extraordinário, visando corrigir possíveis distorções de abuso do poder econômico.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997- Senador José lgnácio Ferreira

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O parecer é favorável ao projeto e às Emendas de n% 3
a 8 já distribuídas e sobre a mesa dos Srs. Senadores.
Solicito a V. EJcl!, Sr. Relator, que se manifeste
também scbre as Emendas n% 1 e 2 da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-' MT. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
o eminente Senador Jefferson Péres, como relator
da emenda na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, apre~entou duas emendas de relataria,
que vêm tomar mais claro o texto da lei.
Uma das emendas, já aprovada na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, diz:-
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• A borracha oriunda de seringais nativos da Região Amazónica será objeto da
política de garantia de preço mínimo estabelecido pelo Decreto Lei n2 79, de 19 de dezembro de 1966."
Isso é para deixar claro que a borracha continua assegurada pelo preço mínimo, que o preço de
referência do Governo Federal.
Portanto, nós concordamos com essa emenda.
A outra emenda deixa ainda mais claro quais
foram as partes revogadas e quais as mantidas.
Portanto, também concordamos com essa
emenda da CCJ, redigida pelo eminente Senador
Jefferson Péres.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer do relator é favorável às duas emendas,
conforme manifestação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres, para relatar as Emendas de n2 3 a 8.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se-s e Srs. Senadores, a primeira emenda de
autoria do Senador Gerson Camata dá ao Poder
Executivo a obrigação de promover o escoamento
da produção nacional de borracha natural.
A segunda emenda, ainda sem número, proposta pela nobre Senadora Marina Silva, pretende
manter a Taxa de Organização e Regulamentação
do Mercado da Borracha (TORB), a ser extinta com
a revogação da Lei n2 5227, que a emenda mantém
em vigor durante o prazo de duração da subvenção
instituída por este projeto de lei.
A emenda de Relator do eminente Senador Jonas Pinheiro determina ao Poder Executivo a inclusão, na proposta de Orçamento Fiscal da União, durante o prazo da subvenção, de dotação correspondente à estimativa de montante total da subvenção
económica a ser con~edida aos produtores nacionais de borracha natural.
O Senador José Serra apresentou duas emendas. Urna de redação, que torna mais claro o art 12 ,
dando o objetivo à lei de incentivar a comercialização
da b<lrract!a_Dal!J~; ol.ltr;a, auto~o Jl. CQmpensação de créditos tributários das indústrias manufatureiras de borracha com créd'rtos de impostos federais,
desde que comprem borracha natural subvencionada.
Finalmente, a emenda de autoria do Senador José
lgnácio Ferreira está prejudicada, porque a sua redação
é idêntica à da proposta pelo senador Gerson Gamata.
Voto, Sr. Presidente. Nada a opor quanto à
constitucionalidade é juridiCidade das emendas apresentadas. Apenas sugiro nova redação ao art. 82 da

JULHO 1997

217

ANAIS DO SENADO FEDERAL

emenda de autoria da Senadora Marina Silva, a fim de
emenda de minha autoria, já aprovada na Conissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A R!dação proposta é a seguinte:
"Revogam-se os dispositivos da Lei nº
5.22.7167 que não foram expressamente r!'J3.firmados pela presente lei; revogam-se a Lei
n" 5.459/68 e o Decreto-Lei nº 164/67, a partir do início do pagamento da subvenção de
que trata esta lei".
É o parecer, Sr. Presidente.

COI '• ali iizá-la com a

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
- O parecer é favorável às emendas de nºs 3 a 8,
salvo emenda de redação que foi lida pelo Relator.
Sendo assim, coloco em discussão, em conjunto, o projeto e as emendas, em turno único.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Senadores, sou favorável ao projeto. No entanto, é bom considerar aqui que este projeto de subvenção não vai resolver a questão da borracha no Brasil.
Estamos adotando aqui uma meia-sola; estamos fazendo um remendo. A situação da borracha,
dos seringueiros, dos seringalistas continuará complicada sob o ponto de vista econômico.
Estamos mais' ou menos fazendo o que fizemos
com a dívida dos agricultores; repetindo o tratamento
que, recentemente, o Governo deu à dívida dos agricultores, securitizando-a até o valor de R$200 mil.
Essa dívida alcançou um patamar tal que os agricultores ~ sujeitaram à negociação. A situação já está começando a fazer água e daqui a um ou dois anos o
Governo terá que renegociar essa securitização.
A situação da borracha, no Brasil, é complicadíssima, porque temos uma estrutura de produção
caríssima, que não tem condições de competir com
a produção internacional, montada em bases totalmente diferentes.
Há subsídios enonnes. Nem investimentos os
produtores de borracha fazem, porque o Estado os
fez. O Estado plantou o seringal e o entregou para
cada família explorar. Não há obrigação social a--pagar. São as famílias que exploram esses seringais:
trabalham o pai, a mãe, o filho.
A produção da borracha no Brasil é altimente
desvantajosa Hoje, o produtor recebe US$0,80 por quilo
debonacha, quando há alguns anos ele recebia US$3 e

até US$3,5. O que houve foi o empobrecimento dos
nossos seringueiros e dos nossos seringalistas.
Esta medida não deve estancar a discussão do
"problelna; ela deve ser
uma grclnde discussão sobre um assunto de alta importância para o
País, porque a borracha é um produto altamente estratégico, é um produto importante, e o Brasil vai precisar,
cada vez mais, aumentar a sua produção.
Com esta rriedida que está aqui o Brasil não vai
estimular ninguém a plantar a seringueira, não vai estimular ninguém a investir na borracha. Quem fiZer uma
análise econômica primária vai ver que esse negócio é
· inconveniente, é um dos piores negócios do País.
Portanto, a minha fala é apenas para chamar a
atenção dos Srs. Senadores, principalmente dos da-·
queles Estados que são grandes produtores de borracha no Brasil, como é o caso do Mato Grosso, de
São Paulo, do Acre, de Goiás, que começou recentemente a ensaiar o plantio da da borracha, como é
o caso do Espírito Santo e também da Bahia, que
têm produção de borracha já há mais tempo.
Nós, que representamos estes Estados, não
podemos encerrar a discussão com a aprovação
deste projeto de subvenção, como que estivesse superada e resolvida a questão da borracha no País.
Não está resolvida de modo algum. A discussão
deve continuar para que o Brasil tenha condições de
viabilizar, de forma definitiva, o plantio e a exploração da borracha neste País.
No entanto, Sr. Presidente, o meu voto é favorável ao projeto, porque ele já minimiza a situação
grave dos seringais no Brasil.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva,
para discutir.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, primeiro quero ressaltar que, nesta
Casa, a discussão .deste projeto acontece graças à
mobilização e à manifestação de milhares de seringueiros. na Amazônia toda, onde mais de 50 mil famílias ainda vivem da atividade do extrativismo.
Esteve em Brasilia urna representação de 250 seringueiros, onde foram recebidos pelo Presidente do Congresso e pelo Presidªnte Fernando Henrique Cardoso.
Na audiência com o Presidente da República,
dissemos a Sua Excelência que ou Governo muda a
sua postura com relação à política da borracha ou
não haverá como discutir a preservação da Amazônia,
porque hoje as famílias estão em completa condição

oeomeço de

218

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de abandono, sem as mínimas condições de sobrevivência, e a maioria delas tem que ir morar nas periferias das cidades, em todos os Estados da Amazônia onde ainda existe a produção da borracha
O Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o COIT1JI001ÍSSO de fazer um reparo nessa política
nefasta que vem sendo implementada, através de uma
ação que Sua Excelência denominou de "custo ambientar. O que seria o custo ambiental? Pagar os serviços
dos seringueiros, que tomam conta da Amazônia sem
cobrar um centavo do Governo, sem ter a presença do
Estado na saúde, na educação e em forma alguma de
benefício, como os demais cidadãos brasileiros têm.
Para isso foi apresentado um projeto, de cuja
elaboração participei desde o início, juntamente com
membros do Conselho Nacional de Seringueiros,
com o Senador Jonas Pinheiro, com o Senador Nabar Júnior, com o Senador Jefferson Péres e todos
aqueles que são sensíveis a essa questão.
,,
Quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, identificamos que ele era apenas, uma carta
de intençõés, em que o Governo, no primeiro artigo,
estava sendo autorizado a conceder subsídio à borracha; os últimos artigos revogavam a política de
proteção à borracha no Brasil
A duras penas, convencemos o Governo de
que, daquela forma, não estávamos ajudando os seringueiros, mas destruindo 30 anos de política da
borracha no Brasil. E, mais ainda, que os subsídios
de R$0,72 que o Governo estava dando não correspondiam aos custos de produção, principalmente na
Amazônia, onde os custos de produção são, em média, de R$2,00. O preço é insignificante, chegando
hoje a R$0,50, quantia com a qual é impossível uma
família sobreviver. O projeto passou por uma longa
discussão na Casa Civil, onde conseguimos colocar
algumas questões que o melhoraram.
Chega a esta Casa com o compromisso do Governo de que, durante os oito anos de ajuda, através
desse subsídio, haverá um processo de rebate para o
ser ••1gal nativo, enquanto não estiverem plenamente
i~lementadas as medidas compensatórias de modernização do extrativismo, de utilização múltipla dos recursos da Amazônia e mais uma série de vantagens.
Há que se ressaltar que, com o projeto, estamos revogando a lei que organiza o mercado da borracha, e, com isso, o Governo brasileiro estará nocauteando a política da borracha. Se a indústria não
é obrigada a comprar nossa borracha, se não há
qualquer mecanismo de proteção e se os seringais
de cultivo podem negociar o produto a menor preço.
com menor qualidade, então os seringais da Amazô-
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nia não estarão protegidos, como é nossa intenção,
evitando que os serigueiros saiam e comecem a praticar atividades danosas ao meio ambiente.
O Senador José Serra apresentou duas emendas, com as quais estou inteiramente de acordo.
Uma, sobre o subsídio que o Governo diz que irá pagar- de onde tirará tal recurso? Está mostrando a
fonte - a outra, obriga a indústria de pneumáticos a
comprar a borracha nacional.
Estou apresentando uma emenda no sentido de
manter a atual TORB. Não estamos criando nenhum
taxa, estamos apenas mantendo a que já existe durante
os oito anos em que prevalecer o que está sendo aprovado aqui, que é o subsídio para a borracha nacional.
Com essa proposta, Sr. Presidente, poderemos
estar dando uma resposta estrutural para os problemas da Amazônia. E chamo a atenção de todos os
Srs. Senadores, porque nem todos aqui estão ligados à questão da borracha, talvez nos seus Estados
nem exista a seringa de cultivo. Mas todos temos um
compromisso com a preservação da Amazônia, com
respeito· àquelas populações que, hoje, estão em
completa situação de penúria, e não é justo que digamos a eles que não vendam madeira, que nã::>
pratiquem determinadas atividades porque é necessário preservar o meio ambiente.
Se o meio ambiente tem que ser preservado, o
Governo tem que apresentar uma alternativa, e não
estamos pedindo essa ajuda ad infinutum. Seriam
apenas oito anos, muito embora a proposta que defendíamos era de 12 anos. Defendíamos também
que já na lei estivesse claro que o Governo iria pagar taxas diferenciadas para o cultivo e para os seringais nativos. Lamentavelmente, não conseguimos.
Acredito que esse reparo poderá ser feito aqui
pelo Senado da República, com as emendas dos Senadores Jonas Pinheiro, Jefferson Péres, José Serra,
as que apresentei e, ainda, a do Senador Gerson Camata, que diz que o Governo deve criar mecanismos
de escoamento da produção da borracha. Isso, porque
urna coisa é produzir borracha nos seringais de cultivo
na Bahia, Mato Grosso e São Paulo, outra é produzir
borracha no alto Rio laco, onde o seringueiro anda por
duas horas carregando a borracha nas costas, mais algumas horas de canoa até conseguir chegar à Pirelli
ou outra indústria de pneumáticos. Nesse sentido, a
emenda é mais do que justa para que se consiga o
processo de escoamento da produção.
Acredito que esta Casa vai poder dar uma resposta, para a Amazônia, aos problemas que hoje estamos vivendo e às alternativas que hoje estamos
tentando construir de diversificação da nossa produ-
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ção, de implementação dos sistemas agroflorestais e
da agroindústria para o beneficiamento da nossa
produção, inclusive com a incorporação de valores,
o que é fundamental para que nossos Estados possam se desenvolver.
Nesse sentido, sou favorável ao projeto com as
emendas, porque, sem as emendas, esse projeto
pode até ter uma boa intenção, mas essa levará a
política da bonacha na Amazônia à lona.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,

peço a palavra discutir.
O SR.PRESIDENTE ( Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCO-AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente,
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero ressaltar o aspecto positivo, quanto à iniciativa do Poder
Executivo de encaminhar projeto de tal teor para o
Congresso Nacional em resposta, como já bem frisou
a Senadora Marina Silva, a uma mobilização de seringueiros e seringalistas, conjuntamente com Parlamentares e, sobretudo, o Conselho Nacional dos Seringueiros, que, em auáiência com o Presidente da República, há alguns meses, receberam do Presidente a decisão de que encaminharia eSse p"rcijeto·ao Congresso
Nacional, atendendo, sobretudo, àqueles aspectos que
constavam das reivindicações naquele momento.
Recordo-me muito bem de que um dos pontos
que ali foram debatidos foi exatamente a questão do
custo ambiental. A mobilização que se consagrou em
Brasília foi no sentido de se garantir para a borracha
da Amazônia, ou seja, aquela produzida sobretudo nos
seringais naturais, uma oportunidade de concorrência
igualitária no mercado nacional, bem como concorrer
em igualdade de condições com a borracha que importamos de outros países, tais corno a Malásia.
O Senhor Presidente se comprometeu naquele
momento, justificando que, sobretudo em função do
custo ambiental, haveria de atender tais reivindicações. No entanto, o que observamos é que o projeto
original não está de acordo com o compromisso assumido pelo Presidente da República naquela audiência e em resposta à mobilização, em função dos
aspectos já levantados pela Senadora Marina Silva,
cuja argumentação em defesa do- projeto quero
apoiar se a ele forem agregadas as emendas aqui
apresentadas tanto pelo Senador Jefferson Péres,
em seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como as apresentadas também pelos Senadores Jonas Pinheiro, José Serra, Gerson
Camata e pela Senadora Marina Silva.
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Essas emendas vêm exatamente ao encontro
daquele compromisso finnado pelo Presidente da
República com os seringueiros da Amazônia, com o
Conselho Nacional de Seringueiros. Se essas emendas ficarem de fora, haverá seguramente uma quebra
de compromisso e, conseqüentemente, um desapontamento de parte das Uderanças que trabalharam
essa articulação que motivou o encaminhamento deste
projeto para o Congresso Nacional. O presente projeto, diga-se de passagem, está sendo votado em um
tempo relativamente recorde, uma vez que foi apresentado no primeiro semestre, chegou ao Senado
em 25 de junho e já está sendo votado hoje.
Ressalto a importância dos pareceres, tanto o
do Senador Jefferson Péres quanto o do Senador
Jonas Pinheiro, por serem favoráveis a emenda, o
que facilita, no meu ent~dimento, sua aprovação
pelo Plenário. É essa a expectativa que temos.
Por isso, estamos de acordo com que o projeto
seja votado favoravelmente, mas que a ele se some as
emendas aqui apresentadas com pareceres favoráveis.
Essa é a nossa posição, em defesa, principalmente - volto a repetir -, daquele compromisso que
loi assumido pelo Presidente da República com os
seringueiros, com as lideranças que coordenam o
movimento, o Conselho Nacional de Seringueiros no
Brasil, com relação à bonacha da Amazônia.
Foi este, textualmente, o compromisso assumido pelo Presidente da República.
.O SR. JOSÉ SERRA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao SEmador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, é importante lembrar que o projeto de lei enviado
pelo Governo extingue a política nacional da bonacha,
focada no final dos anos 60, e que, portanto, este atual
projeto tem de conter também 11_ma f!Qifa política. _
0-setor da-bonacha no Brasil tem tido problemas dramáticos que, hoje, são expressos por um
dado: produzimos apenas 30% da bonacha que
consumimos. Isso oeorre num País que tem todas
as condições para ser auto-suficiente nessa matéria
Quais são os problemas que estão por trás disso? Primeiro, a questão da produtividade. A produtividade física nos países do sudeste asiátioo é consideravelmente mais alta do que a nossa. A política
nacional da borracha do final dos anos 60 não funcionou. Este projeto não substitui exatamente a política na sua integralidade, mas· abre caminho. Por
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isso, estou de acordo com os Senadores que advertem para a necessidade de uma política mais ampla.
Em segundo lugar, há o fato de que o mercado
para a produção doméstica é dominado por quatro
empresas. Apenas quatro empresas compram 85% da
produção nacional. Portanto, elas têm uma capacidade
enorme de manipulação de preços. Isso se reflete
numa utilização perversa do mecanismo de drawback. O que é o draw-back? É a possibilidade de importar um produto sem imposto de importação, contanto que ele seja reexportado. O prazo é de 24 meses.
Por isso, as empresas conseguem fazer uma manipulação com esse instrumento fonnando estoques que
ajudam a deprimir o preço do produto nacional.
Em terceiro lugar está a maquiagem. Muita borracha chega ao Brasil como se fosse um outro produto, "pintado" com o nome de master. Por conseguinte,
"escapa" aos critérios da politica govemamental.
E há, finalmente, amplos subsídios e subvenções nos mercados produtores.
·
O projeto do Governo leva essas questões em
conta e pretende estabelecer urna subvenção. Só
que não estabelece o mecanismo que a garanta. O
que aconteceria, se prevalecesse o projeto do Governo? A empresa compraria do produtor pedindolhe que fizesse uma redução segundo o subsídio
que o Governo estivesse dando ao produtor. E o
produtor, apertado por verdadeiros oligopsônios acabaria cedendo. O mecanismo não operaria. Daí a
nossa emenda, q1,1e estabelece um mecanismo de
crédito e de solidariedade na cadeia produtiva Nesse caso, o próprio consumidor poderá se creditar
pela subvenção dada.
Esse é o espírito da emenda que apresentamos. Porém, de forma nenhuma, podemos imaginar
que se substitui a política atual, que não funcionou,
por urna nova na sua integralidade. Ainda há muito a
fazer nessa área, incluindo-se a política de produtividade, que, em última análise, pode garantir o desenvolvimento da produção nacional. Se tivermos produtividade 20 ou 30% abaixo da produtividade dos
países do Sudeste Asiático, não haverá medida de
política econômica a médio e a longo prazos que
evite o contínuo deslocamento da produção nacional
em favor das importações.
Por último, no caso da borracha nativa, a subvenção se justifica duplamente porque permite manter
pessoas na ocupação da borracha em vez de se dedi. carem à depredação de florestas, que é a alternativa
econômica natural para algumas regiões do Brasil.
Portanto, trata-se de urna medida também de
defesa do meio ambiente. No futuro, deveríamos
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ampliar e aperfeiçoar essa política, também em razão das insuficiências que eventualmente venham
ser demonstradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcãntara para discutir.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Senadores, é da maior importância a iniciativa do Poder ExeCutivo' em enviar a esta Casa
proposição que visa a amp~rar os 'produtores nacionais de borracha
Toda a iniciativa que vEtlha defender a Amazônia, a Floresta Arnazônica, .aquele ecossistema, os
produtores nativos, os extrativistas que ali vivem
conta com o nosso integral apoio.
Mas é preciso que se diga algo mais em relação ao projeto. Primeiro: a Amazônia hoje tem urna
produção marginal de borracha no Brasil. Portanto,
está-se subvencionando não somente a Amazônia
Sabe-se que 80% da produção de cultivo de borracha é de São Paulo. Conseqúentemente, esse subsídio que tem a Amazônia como camH:hefe na verdade alcança também produtores que têm suas
plantations de borracha no. Estado de São Paulo,
principalll'lénte. Não é nada contra nenhum Estado
da Federação, tampouco contra qualquer tipo de atividade produtiva. Quero apenas deixar isso bastante
claro. Nós do Nordeste e do Norte muitas vezes somos apontados como vorazes consumidores de subsídios e subvenções; como regiões que corroem o
sistema financeiro nacional e as finanças públicas.
Esse subsídio é indistintamente para todos os
Estados que produzem a borracha, inclusive para os
que produzem com plantations - aqueles que não
são produtores nativos, mas que cultivam para a
venda industrial.
-o Sr. José Serra - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o aparte
do nobre Senador José Serra.
O Sr. José Serra - Nobre Senador, quero esclarecer, com relação ao dado que V. Ex" fornece,
que a produção de São Paulo equivale a menos de
50% da produçãc nacional. Os outros grandes produtores, com aproximadamente 20%, são Bahia e
Mato.Grosso. São dados segundo dados de 1996.
Quanto à borracha nativa, é da ordem de 10"k da
produção nacional, mas cumpre um papel estratégico
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importante no que se refere à questão ecológica e,
mesmo na margem, quanto à fixação de preços.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Aceitaremos os
números de V. ExA, que são de 50 %. Não tenho razões para duvidar, pois V. Ex" fornece números oficiais. É verdade que a borracha na Amazônia cumpre uma função muito mais extensa do que a mera
função produtiva. Há todo um contexto ambiental,
um contexto de proteção ao homem que vive na floresta extraindo a borracha.
Esses dados poderiam passar despercebidos.
Queria apenas chamar atenção para o fato de que
esse incentivo alcança indistintamente os Estados
produtores, estejam eles ou não na Amazônia.
Portanto, votaremos uma lei que subvenciona
a borracha produzida em qualquer Estado do Brasil,
também no Estado de São Paulo.
Alén! do mais, preocupa-nos a· informação que
chega da Receita Federal sobre o mecanismo de
compensação de crédito previsto na emenda assinada pela Se!Jadora Marina Silva, que passo a ler:
•FICa o Poder Executivo autorizado a
conceder a subvenção econômica aos produtores nacionais de borracha natural com o
objetivo de incentivar a comercialização"
No art. 3 2 da mesma emenda da Senadora Marina Silva, lê-se:
•A subvenção econômica prevista nesta lei poderá ser paga aos produtores nacionais de borracha natural por intermédio dos
compradores de borracha natural, garantida
a compensação do referido pagamento da
subvenção com crédito, de impostos federais
de responsabilidade dos compradores na
fonna estabelecida pela regulamentação".
O Sr. Jefferson Péres • Essa emenda é do
Senador José Serra.
O SR. LÚCIO ÂLCANTARA- Está assinadà
pela Senadora Marina Silva. Oficialmente, é de S. Ex".
O Sr. Jefferson Péres- É do Senador José Serra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- A Presidência
pode me esclarecer se as emendas sã9 da Senadora Marina Silva ou do Senador José Serra? O Senador Jefferson Péres levanta essa dúvida e eu não
queria que os Anais fossem infiéis à realidade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A autora é a Seriadora Marina Silva, nías a emenda
está subscrita pelo Senador José Serra. ·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Então, o Senador Jefferson Péres ouviu os esclarecimentos da
Presidência.

J

A Receita Federal informa que esse sistema é
inédito. Em primeiro lugar, não há sistema de compensação. Existe com o crédito presumido. É o caso
do regime~üto1110tivo para o Nordeste.
Segundo, quais são os impostos federais? São
o lP!, Imposto de Renda. Vai afetar o quê?
A Srl Marina Silva - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LÚCIO ALêÂNTARA- Em alguns minutos, nobre Senadora.
Vai afetar a composição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos
Municípios. Alega-se que esse subsídio é relativamente pequeno. Os números são discordantes: falase fala em 50 milhões de reais e em 38 milhões. De
qualquer maneira, está-se comprometendo o Fundo
de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
E mais: a Receíta diz que não tem condições
operacionais de implementar esse artigo.
E por fim: pelo que me informa a Receita Federal, a proposta ela é inédita, porque não se trata de
crédito presumido. O projeto que veio da Câmara
fala em subvenção, que deverá vir no Orçamento,
que será consignada. em determinado valor para
essa finalidade.
O Sr. Coutinho Jorge - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o
aparte ao Senador Coutinho Jorge, pedindo que seja
breve, porque a Senadora Marina Silva também pediu um aparte e eu não queria deixar de concedê-lo.
O Sr. Coutinho Jorge- Senador Lúcio Alcântara, lembro o seguinte: V. Ex" disse que a produção
da Amazônia é marginal. Na verdade, em 1985, era
de 35 mil toneladas; baixou para 14 mil toneladas
em 1990; é hoje está em quase 5 mil toneladas, exatamente em função dos subsídios internacionais que
existem. Portanto o preço desestimula a produção
do seringueiro da Amazônia. Temos cerca de 50 mil
profissionais nessa área. V. Exª deve saber que a
produção do seringueiro é feita por meio das chamadas estradas de seringa. Em função do preço, eles
utilizam ou não essas estradas, extraem ou não o látex. Em função da defasagem do preço e, em nível
internacional, em face dos subsídios de outros países, essa queda foi brutal em termos de produção e
de produtividade na Amazônia. Não tenho dúvidas
de que, com essa subvenção, realmente equalizando
e melhorando o preço, a participação da Amazônia
será crescente. Esse é o primeiro ponto. O segundo
ponto: é claro que, além de São Paulo, temos Mato
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Grosso, Bahia e Espírito Santo com a bonacha natural, da heveicultura. Não temos dúvida alguma de
que é in1Jortante também estimular esse setor onde
realmente se emprega bastante mão-de-obra. Outro
assunto in1Jortante que V. Exª abordou: o subsídio,
ou a subvenção total, pode chegar a 35 milhões, ,
mas é i111J0rtante dizer e está muito claro na lei que ·
o benefício terá duração de oito anos, com rebate de
20% anual. Significa que, a partir do quarto ano, haverá uma redução. E diz claramente que, se efetivar
a expectativa da deliberação do preço internacional
da bonacha, a subvenção será proporcionalmente
reduzida ou até efiminada. Portanto, há essa cautela
do próprio Governo Federal como também da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sendo assim, há rebatimento progressivo. Não se trata de
uma subvenção que ocorrerá durante oito anos.
Esse dado é importante e significativo p~ra a aprovação desse projeto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador. Coutinho Jorge, a informação que tenho, trazida pelos órgãos oficiais, em relação ao valor da subvenção, é
totalmente diferente. No primeiro ano, alcança em
tomo de R$50 milhões. V. Exª está dizendo que, ao
longo de oito anos, dá R$35 milhões. Realmente, estou lidando com informações que me foram trazidas
por representantes de órgãos do Governo.
Quero dizer que considero o projeto interessante,
importante, mas é preciso lembrar esses aspectos e
também mostrar suas diferentes facetas. Quis mostrar
que toda atividade agrícola, principalmente porque
atravessa por grandes difiCUldades em nosso País,
pode receber essa subvenção. Mas que não usem somente esse rótulo, essa griffe "Amazônia" para deixar
de mostrar que a subvenção é extensiva a todos os
Estados produtores. Gostaria que isso fiCasse bem claro. A Receita Federal adverte que esse instrumento de
compensação é inviável operacionalmente.
Concluindo, estou aqui cumprindo o meu dever,
mostrando esses aspectos que poderão, amanhã, na
Câmara dos Deputados e na própria Presidência da
República, dificultar a implementação da lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para discutir.)- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o projeto de lei ora em discussão é oriundo do Poder Executivo e pode até não se constituir na solução definitiva para resolver os graves problemas que assolam
o setor de borracha natural da Amazônia, como dis-

se 6 Senador Carlos Bezena, mas tem a finalidade
de atenuá-los - pelo menos durante algum tempo,
enquanto se buscam soluções que consigam resolvê-los, definitivamente.
O principal problema enfrentado pelo setor da
bonacha é a dificuldade de comercialização da sua
safra Segundo
fornecidas pela ASsociação de Produtores de Bonacha Natural do Brasil,
sobe a cerca de 4 mil toneladas o estoque de bonacha vegetal produzida na Amazônia, sem condições
de comercialização com a indústria, sediada principalmente no Estado de São Paulo.
As emendas apresentadas ao projeto, tanto as de
autoria do Senador José Serra quanto as da Senadora
Marina Silva, do Senador Jefferson Péres e do próprio
Relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Senador
Jonas Pinheiro, visam a assegurar a comerciafJZaÇão do
produto gerado aqui mesmo, no Brasü, porque, se o Governo continuar com a política de autorizar a indústria a
ii11JOrtar bonacha da Malásia e de outros países asiáticos, com melhor qualidade e preço mais acessível, não
haverá como colocar no mercado a produção nacional.
Essas emendas, portanto, vêm aprimorar o
projeto, porque possibilitam ao Governo brasileiro
utilizar-se de mecanismos capazes de assegurar a
comercialização da nossa bonacha. Quanto a esse
incentivo que se concede, de R$0,90 por quilo para
a bonacha produzida no País, vai melhorar consideravelmente a situação do produtor, principalmente
do pequeno produtor, o nosso seringueiro da Ama- ..
zônia, cuja produtividade é de apenas 500 quilos de
bonacha por ano, o que resulta em uma renda inferior a meio salário minimo. Ele agora vai ter também
um ganho melhor para o seu trabalho.
Insisto, porém, na necessidade de se adotarem
mecanismos que assegurem a comercialização de
toda produção brasileira de bonacha. Se o Governo
não adotar providências efetivas e concretas - como,
por exemplo, a de estabelecer contingenciamento para
que a indústria somente possa obter autorização para
importar bonacha do exterior depois de adquirir a borracha brasileira - se providências corajosas como esta
não forem adotadas, repito, não se vai resolver o problema~ São medidas indispensáveis e sem elas esse
projeto não vai surtir os efeitos desejados.
Por essa razão, manifesto minha posição pessoal
e tarrbém em nome da üderança do PMDB favoravelmente à aprovação do projeto e das respectivas emendas que receberam parecer favorável dos Relatores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Associação de Produtores de Borracha Natural do Brusil
APBNB
'Excefen.tfssínw Sena.ãor
:Na.vo1' ]uníor

:Fax (o6J) 323-2659
Senadê :f'eMJ'a[

Precisamos áe seu ayoío e coúWoração ya1'a ayrova.çà.(J áo
Projeto dê .Lef. 26/97, que áfsyõe so6rê su.GvenÇdo à yroáu.çà.{J áe.
601-racfi.a. natU1'a( e que suEiu à mesa áo Senadõ, áeve1UÚJ.
vota.di.J
11a._rn-óxíma 'Íerçafeira, âta 15/07.

ser

I. .

:Watu1·a( (serínnueí1·os, cuCtívaáores, Eene ícía.áores

e~:

consumíáores) é que o PL 26/97 $eja aprovaáo na intenrat

cm-no. recel3íd.O áa Câmara .Tedérat; sendó áesnecessáría.
e,
..
inoportuna a apresentação áe. emenáas, pois podém:
c

..

Pa1·a metTtor confwcim.ento áo ·assunto, estamos en·víandê> junto
a Y''esente, cóyí.a áo exyeáí.ente encamínfia.ão ao Sena.áor Jonas
1'ínfieíro, reút.to1· áo 'Projeto. .
'Isye 1·a.náo . 1ne1·e.cer o ayoí.o e tota{ coCa.6oraçdo á.e "Vossa.
7::xce{ência,· su6screvem.o-n.os
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APBNB

Rxrclentlsslmo Senador
Jonns Pinheiro
Fax (061) 323-2931
Senado }rederal
Tomamos conltechncnto QIIC o Projeto de Lei da Ciilnnrn, n'' 26, de 1997 (11"
3.100/97, na Casn de origem, de inicintivn do Senhor Presidente d.ll Hcpírblicn), que
diSJIÕC sobre n cor•ecsslio de subvcnçílo econ6mica à produçllo de bt)rt!lclút Jllttm·nl ,
dcvcn\ receber emendas de iniciativa de Vossn Excelílncin.
Quet·cmos alerta-lo que r•cferldo projeio, de quando de sua lrnmitnçiio na
Câmara Federal, foi devidamente depurado c negoci11tlo com n t:ndein Produtivn dL·
B01·racha Natural (seringueiro.~, produtot·es c consumidores) e com o Poder Excctttl\'o,
espelhando, portanto, o desejado pelo o que é mais represcnt11tivo do s~tor, nada
precisando ser alterado pelo Senado Federal.
As cl(rvidns c condições de operacionalização poderão ser definidas na fase de
t•cgulamcntação, quando serão definidas a condiç!lo de pngamento c outt·us t·cgnts
necessárias no processo de comercinliznçiio.
Por mais impot1ante que seja a colnboraçllo de Vossa Excclêncin no sentido d~
enriquecer o t•cfel'ido projeto, o tempo que 11 emenda consumirá, poderá tra:r.ct· danos
definitivos c ln·cparáveis i\ base produtiva, sendo provável o seu culApso, lembrando
ainda a Vossa Rx~clência que já temos 4 mil tonela,.das cnculhadAs sem venda, estando
11 safra· de borracha nativa amazônicR no seu inf<'io, o que pode representar mais
sacrifício c miséria dentro dos seringais.
LnmcntRvclmcnte o governo Brasileiro uno aceitou a propostn da Cndda
J>roduliva, de, na transição de uma polftica pnra outra, permitir a indústria
dcsconlasst> do JPI o valor relativo ao subsidio, de forma que se pudesse elnbot·m· e
aJ>rovar 11 lei sem precipitações ou prejuízo uo sctor.
Agora, o que deve se1' feito para não causar ma1<11·es danos ao sctor, é aprovnr a Lei
em c..nrátcr de m·gência como recebida no Senado c, se possivcl, pedh- 110 governo que
antccipu recursos pnra escoamento dn produção, enquanto ~c preparn a sua
r·cgulamentação.
J~SJ>crtmdo merecer seu Rpolo c colabornçl!o, subscrevemo-nos
eitOSRmcntc

o~ s?f!!:J'

l 1 1'cside e
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ANEXOA-1
PROPQSIA

. AS INSTifUlÇÕES QUE ASSINAM O PRESENI'E IX)CUMENTO, SE

DEO...ARAM UNÂNIMES E CONCORDES EM AFIRMAR O SEGUlNTE:
- DIAN1E DA GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA B DA ABER'IURA 00
MERCADO BRAS.II.BIRO, AS ll'JDÚSTRIAS DE PNEUMÁTICOS E DE
AR'IEFATOS, WM SUA PRODUÇÃO SER.IAMENTE fl.MEAÇADA PELA
PERDA DE COMPETITIVIDADE EM RELAÇÃO À CONCORRÊNCIA
ES1RANGEIRA INCLUSIVE ORIUNDA DO MER.COSUL, EM VISTA DA
IMPOSSlBll..IDADE DE TER ACESSO A COMPRA DE MATÉRIAS PI&1As A
PREÇOS INTERNACIONAIS, PRIMOROIAI...MENTE DA BOAAACHA
.NATIJRALNAPRODUÇÃO DE PNEUS PESADOS.
-- POR OtJ'l"RO lADO, OS PRODUlDRES BRASILEIROS DE BORRACHA
NATURAL ESTÃO IMPOSSlBILITAOOS DE COMERCIALIZAR SUA OFERTA
A PREÇOS IN1ERNAClONAIS (PELOS MOTIVOS JÁDECONHECIIvfENlD 00
GOVERNO FEDERAL), E PORTANTO, NECESSITAM, lMPERIOSAMEtfiE DE
UM PRAZO DE CAiiaNCIA DE 10 ANOS. FICA CLARO QUE A CADEIA
PRODUTIVA SÓ PODERÁ PRODUZIR E CONSUMIR BORRACHA NATURAL
A PREÇOS INTERNACIONAIS, SE O GOVERNO ASSUMIR, DE ALGUMA
FORMA A SER ESWDADA EM CONJUNTO, A DIFERENÇA DE PREÇO
ENTRE ABORRACHANATURALlMPORTADAEANACIONAL. ·
- CONSIDERA-SE QUE A CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO NACIONAL DI\
BORRACHA NATURAL E SEU DESENVOLVIMENTO TECNOLóGICO, SÃO
ALTAMENTE PRIORITÁRIOS PARA O PAÍS E, PORTANTO, niDO DEVE SER
FEITO. A NOSSO VER, PARA QUE SEJA MANTIDO TODO O ESFORÇO JÁ
DESENVOLVIDO, E O QUE ESTÁ PROGRAMADO, PARA PROVER O
MERCADO BRASILEIRO DE ARTBF'ATOS E DE PNEUMÁTICOS, DE TODA
BORRACHA NATURAL QUE FOR NECESSÁRIA
·- ENQUANTO SE ESTUDAM MECANISMOS TÉCNICOS ADEQUADOS E
DEFINmYOS PARA EQUACIONAR Á PROBLEMÁTICA DA BORRACHA
NA1URAL NO BRASIL, QUE SATISFAÇA A TODOS OS ELOS DA CADEIA
PRODUTIVA, SUGERIMOS, COMO FORMA PRÁTICA E EMERGENCIAL DE
SOLUÇÃO DESSE PROBlEMA, MANTENDQ..SE A ATUAL LEGISLAÇÃO
EXISTEI\'1·E.ATÉ QUE SEJA P-OSSÍVEL A SUA ATUALIZAÇÃO, PERMlTIW
QUE A INDUS1RIA DEDUZA DO VALOR QUE MENSALMENTE RECOL.HJ:t'A
rtruL0 DE IMPOSTO SOBRE PRODlfl'OS rNDUS1RlALIZADOS - lPI,
lNCIDEN1E SOBRE A VENDA OOS ARTBf'ATOS E PNEUMÁTICOS, O
DIFERENCIAL EXISTENTE ENTRE O PREÇO DA BORRACHA NATURAL
NACIONAL E O PREÇO DA BORRACHA lMPORTADA
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ANEXOA-2
ASSINAM ESTE DOCUMENTO AS ENTIDADES I E'MPRESAS QUE
REPRESENTAM A CADEIA PRODUTIVA DA BORRACHA. NATURAL
JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. ·RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 150
MIL EMPREGOS DlRETOS, ALÉM DAS' 30 MIL FAMÍLIAS
ENVOLVIDAS NA EXTRAÇÃO DA BORRACHA AMAZÓNICA.
SÃO PAULO, 03 DB DEZEMBRO DE 1996

ABIARB

PRES.-FDGARSOI.ANOMARREIROS~~===:;=~~~ANIP
PRES. -GERARDO TOMMÁSlNI

APABOR
~RES.

• PERCY PUTZ ......... .

APBNB

PRES.-Aru~X>TiilXBII~SC>ARE;---:~~~~~--

CNA
JOÃODE.ALMBIDASAMPAIOFIUiO

/

-~~~7=.....!------<411::..-~~

CNS

PRES.-ATANAGllOODEI:>EUl;W~m~~à ~!E:::__ _ _ __

MICIIELIN
PRES. - PffiRRE V ALENTIN

·<

SRB
~ALBERlOBruiTOSO~~·~~~~~--~----ENTIQADES I EMPRESAS QUE SUB8CBEYEM ESTE DOCUMENTO;

DA

ABIARB- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
INDÚSTRIA DE
ARTEFATOSDEBóRRACHA
A N 1 P • ASSOCIAÇÃO NAClONALDA INDÚSTRIA
DE PNEUMÁTICOS
ÃPABOR- ASSOCIAÇ~() :PAULISTAPOS PRODUTORES
E BBNEFIClA!>ORES DE. BORRACHA
APBNB • ASSIDCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BORRACHA
NATURAi.. DO BRASIL
C N. A- CONFEDERAÇÃO" NACIONAL DA AGRICULTURAC N S -CONSELHO NACIONAL DOS SERiNGUEIROS
MICHELIN - PNEUMÁTICOS MICHELlN LTOA.'
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Sr. Flaviano Melo último

orador inscrito.

'
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Informo a V. Ex" que, se o projeto for aprovado,
s~rá remetido ainda hoje à Câmara dos Deputados.
Encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
ouvimos inúmeros encaminhamentos de votação
desse projeto que trata da política da borracha.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
Todos se mostraram conhecedores profundos da ·
-~palavra para encaminhar.
questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
~rdo com o fato de que isso é apenas o
-Concedo
a palavra a V. Ex", Senador Osmar Dias.
início. E o primeiro passo no sentido de se pensar e
se
estudar,
a
fundo,
uma
política
para
a
borracha
de
· O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encamino Brasil. Todos sabemos da importância estratégica
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidesse produto. Sabemos, ainda, que o Brasil foi um
dente, ao encaminhar pelo PSDB, quero louvar a inigrande produtor e que, com o passar dos anos, nosciativa do Presidente da República e cumprimentar
so setor extrativista acabou por se encontrar dessa
os Relatores Jonas Pinheiro e Jefferson Péres, pormaneira como vimos ser mencionado, aqu~ por toque este projeto deveria, sim, entrar nesta convocados os Se~res que me antecederam.
ção extraordinária- até para dar mais valor a ela-,
na qual estamos votando matérias de extrema imEsse projeto - na realidade, apenas uma éarta
portância para o País. Estamos justificando plenade intenção - veio do Governo e foi discutido exausmente esta convocação ao aprovarmos projetos
tivamente r;1a Câmara dos Deputados. Infelizmente,
que, sem dúvida nenhuma, mudam para melhor a
porém, não se chegou, naquela Casa, a um projeto
vida de milhares de brasileiros.
que atenda à real necessidade de quem vive da borracha neste País. Sou favorável ao projeto e às
É uma pena, Sr. Presidente, que projeto semeemendas, porque, se não as fizermos, de nada
lhante a esse não possa ser feito para outras cultuadianta aquela versão que veio da Câmara.
ras, como o do cacau que também passa por dificul-

Gostaria de pedir a todos os Uderes e ao Presidente da Casa que o projeto fosse imediatamente encaminhado à Câmara a fim de que l!mlbém lá, ainda
neste período extraordinário, seja o projeto votado.

No início do mês, viajei ao interior do Acre e vi
a miséria em que se encontram os seringueiros naquela região. Todas as pessoas que trabalham com
bornlcha no Estado do Acre me abordavam e diziam
o seguinte: "não adianta produzir borracha, porque
não existe mais comprador."
Se não agirmos com urgência, esse povo sairá
da Horesta, porque não tem mais condição de viver
lá. Só para dar um exemplo, se chegarmos a qualquer casa no interior do seringal do Acre, as mulheres não aparecerão porque não têm roupa para vestir. Isso é dito em todas as cidades do interior do Estado do Acre.
·
Então, peço a V. Ex", Sr. Presidente, que a~ili
ze e peça ao Presidente da Câmara que faça o mesmo; que as Uderanças do Senado falem com as Lideranças da Câmara, para que se aprove, .ainda
nesta convocação extraordinária, o projeto ora em
discussão.
Muito obrigado.

dades, exatamente pelos mesmos problemas circunstanciais da cultura da seringueira. Se pudéssemos estender essa subvenção à cultura de algodão,
com certeza restabeleceríamos uma cultura geradora de empregos em todo o País, proporcionando um
avanço significativo no nível de empregos, tanto na
Região Nordeste quanto na Região Sudeste.
Por isso, Sr. Presidente, concordando com a
opinião do Senador Lúcio Alcântara de que esse
projeto vai efetivamente alcançar outros Estados, em
especial o Estado de São Paulo que detém 50% da
produção de borracha do País e alcançar também o
meu Estado, o Paraná, que já começa a introduzir a
cultura da seringueira, embora ainda em escala muito pequena, mas que poderá se transformar em uma
opção, uma alternativa para a região noroeste do
Estado, que está carente de alternativas no setor primário.
Por considerar esse projeto uma idéia brilhante
e que deve ser aprovado pelo Senado federe.:. ancaminho, pelo PSDB, íavoraveimente aos Pe!?.;c;:os
do Senador Jefferson Péres e Jonas Pinheiro.

o SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magaihães}
-Continua em votação. (Pausa.)
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A SR 1 MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para encaminhar a votação, tem a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr!as e ·Srs. Senadores, primeiramente, quero registrar que esta convocação extraordinária pode estar dando uma grande colaboração
para os problemas sociais e ambientais na Amazônia.
Milhares de fammas nos seringais, daqui a pouco, ouvirão que foi aprovado, no Senado da República, um projeto de lei que vai trrá-los da situação de
penúria em que vivem.
Foi-me feito um pedido pelos seringueiros qJJe,
no dia em .que fosse aprovado esse projeto, eu colocasse aqu~ na minha mesa, o símbolo deles. E vou
fazê-lo. O símbolo é uma poronga, utilizada pelos
seringueiros da Amazônia para cortar a madeira na
madrugada, em meio às dificuldades da floresta que,
ao mesmo tempo em que é bonita é perigosa, para
ganhar uma renda mensal menor que um salário mínimo. Em algumas localidades, chegam a ter um salário de R$13,00.
Ouvi o relato de um seringueiro que estava
indo pegar fogo em uma fazenda. Ele toca fogo em
um pedaço de cumaru, coloca embaixo de sua casa
e fica alimentando' aquele fogo até que se apague.
Depois, ele anda seis horas a pé para conseguir
fogo novamente.
Uma família me disse: •senadora, não posso ir
a sua reuníão porque as minhas filhas estão ficando
adolescentes e não têm roupa para cobrirem os
seios e não temos como comprar".

É em nome dessas pessoas que o Senado da
RepúL:ica vota hoje esse projeto. Mais ainda, em
nome da Floresta Amazônica, da preservação da
sua biodiversidade, da c-onstrução de uma alternativa de sobrevivência que leve em conta a preserva-.
ção do meio ambiente e da construção de uma sociedade que paga globalmente os custos de ter uma
Floresta Amazónica.
A Roresta Amazônica tem um custo, que é do
Norte, do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste, já
que é assim que poderemos ser grandes. Não se
trata, aqui, de uma medida de proteção, mas, acima
de tudo, de um serviço que é prestado por milhares
de famílias, pois, se quiséssemos fazer qualquer tipo

de contabilidade, iríamos dizer que a Zona Franca
de Manaus só de renúncia fiscal faz quase R$5 bilhões por ano.
Estamos pedindo muito pouco para manter a
floresta em pé, para dar cidadania e dignidade àquelas famílias nos longínquos seringais.
Está de parabéns o Senado da República. Estão de parabéns os Senadores que, solidários com a
causa da Amazônia neste momento, votam o projeto
ciom as emendas que foram apresentadas pelos Senadores que aqui já debateram.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magaihães)
-COncedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon
para encaminhai a votação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, falo apenas para
manifestar a minha satisfação com o debate e a
.. aprovação 11esse p_r9jeto. _
Diz muito bem o Senador Levy Dias quando
afirma que esse é um grande momento desta Casa,
um vez que o projeto se refere a pessoas que vivem
em um Brasil doloroso, sofrido, que já foi um Brasil
da esperança e que se tomou num Brasil sem esperança para os· nossos irmãos que trabalham na exploração da borracha.
Felicito o Governo Federal, o Presidente da
República, ·a Câmara dos Deputados e também esta
Casa, Sr. Presidente, que trabalhou com competên,
cia, melhorando e aprimorando o referido projeto, já
que viu que era necessário, importante e que podia
ser melhorado. E melhorou. Concordo com o que
disse o Senador de Mato Grosso: que não é o ideal,
que não vamos imaginar que resolverá a questão.
Mas, pelo menos, se teve a coragem, depois de muito tempo, de olhar para ela, debatê-la e apresentar
uma proposta.
Que bom, Sr. Presidente, que, de repente, sem
mais nem menos, em meio a tantas discussões longe do Brasil real, o Senado Federal acorda, debate,
aprofunda a discussão em tomo de uma matéria tão
longe de nós mas tão significativa e importante.
Já foi o Brasil grande produtor de borracha. Já
se imaginou que seria um dos grandes produtores
de borracha e uma das grandes forças de nossa
economia. Razões que não cabe analisar levaram o
projeto a fracas5ar:Mas, neste momento, ainda que
olhando para pessoas simples, ainda que sem a
perspectiva do projeto econômico que deve e poderá
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ser feito em tennos de futuro, tenho muita alegria e
muita felicidade com o trabalho desempenhado pelo
Senado Federal.
Diz bem o Senador Levy Dias, este é um projeto que dignifica a convocação extraordinária, Sr. Presidente.
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente,
pelo PTB, peço a palavra para encaminhar a vota-

ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.).- Sr.
Presidente, gostaria apenas de dizer da satisfação
que o PTB tem de encaminhar favoravelmente ao
projeto e dizer de quanto foi válido, como disse a Senadora Marina Silva, a convocação do Congresso
Nacional no mês de julho. Em apenas alguns dias,
discutimos e aprovamos vários projetas, como este
de grande· alcance social para a região da Amazônia, a implementação do Estatuto dos Refugiados, a
Lei das Teles, amanhá, o petróleo. Portanto, não poderiamos deixar de transmitir isso· aqui-, inclusi-ve
com a discussão que estamos tendo sobre a reforma da Previdência, cujo Relator, Senador Beni Veras, vem conduzindo e discutindo quase que todos
os dias com as Uderanças dos Partidos políticos.
Eu não podera deixar de louvar a Presidência
do Senado Federal, que vem conduzindo os trabalhos, porque praticamente já esgotamos a pauta
desta convocação que o Congresso Nacional se dispôs a fazer.
De forma que, ao encaminhar favoravelmente
a esse projeto, não poderíamos deixar também de
tecer os nossos mais sinceros elogios aos dois Relatores, Senadores Jonas Pinheiro e Jefferson Péres.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Tem V. Ex!' a palavra para encaminhar.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas duas palavras. Prestei bastante atenção à exposição de todos aqueles que usaram da palavra na
discussão desse projeto.
Eu não poderia deixar de manifestar um aspecto social importante, Senador Osmar Dias. Tenho
comparecido a convenções e congressos internacionais, Senadora Marina, em que se discute e se bus-

ca alguma forma de estimular os países produtores
de coca para que substituam suas lavouras. E poucas opções têm sido encontradas para que isso realmente aconteça e que seja economicamente viável
para os campesinos qtie trabalham com essa terrível
droga.
Não conheço profundamente, como os representantes da Amazônia, a vida dos. seringueiros,
mas já ti-ve opoituniôade de passar por esses lugares e sei do amor que eles têm pelas regiões dos seringais. Não podemos, em hipótese alguma, virar as
costas sem que fortaleçamos a posição de que eles
devem pennanecer com um resultado econômico
que possa satisfazer, no mínimo, a suas necessidades de vida. Temos que estimular o investimento
nas áreas de educação. e saúde para que eles se
sintam felizes com o réS"ultado obtido devido ao
amor que têm a sua região. Não vamos pennitir que
de lá saiam, deixando um campo aberto para que os
trafít:antes possam encontrar uma região desprovida
de proteção. Agiremos de forma contrária à maneira
como agem os países que buscam a substituição da
produção de coca.
Quero cumprimentar todos os membros do Senado Federal pela iniciativa preventi-va de manutenção na região dos serigueiros. Sou favorável à votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
bs Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 26, DE 1997
(N2 3.100197, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre a concessão de subvenção econõmica a produtores de borracha natural e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder subvenção econômica aos produtores nacionais de borracha natural.
§ 1º A subvenção corresponderá à diferença
entre os preços de referência das borrachas nacionais e os dos produtos congêneres no mercado internacional, acrescidos das despesas de nacionalização.
§ 2º Os preços de referência das borrachas nacionais, para efeito de cálculo da subvenção econô-
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mica, serão aqueles fixados pelo Poder Executivo e
em vigor na data da publicação desta lei, podendo
ser revistos periodicamente.

§ 3" Os preços dos produtos congêneres no
mercado internacional serão apurados e divulgados
periodicamente pelo Poder Executivo, com base' nas
cotações das principais bolsas de mercadorias internacionais.
Art. 2" A subvenção econômica de que trata o
artigo anterior:
I -terá a duração de oito anos;

11 - será de até R$ 0,90 (noventa centavos de
real) por quilograma de borracha do tipo Granulado
Esalro Brasileiro n• 1 (GEB-1 ), sendo que, para os
demais tipos de borracha, este teto sofrerá os ágios
e deságios correspondentes;
III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte

por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e
oitenta por cento, a partir do final do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo anos de vigência desta Lei,
sobre o teta de que trata o inciso anterior.
Parágrafo único. Os rebates referidos no inciso
deste artigo só poderão ser aplicados à subvenção incidente sobre a borracha oriunda de seringais
nativos da região amazônica na medida em que forem implantados pelo Poder Executivo os programas
de que trata o art. 6".
Art. 3" O Poder Executivo disciplinará as condições operacionais paia pagamento e controle da subvenção de que trata esta Lei, no prazo de sessenta dias,
conlados a partir da data de sua publicação.

'm

Art. 4° FICa atribuída ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a competência para formular,
coordenar, executar e fazer executar a política nacional de fomento à heveicultu ra.

ascensão econômica e social dos seringueiros da
Amazônia, por meio de mecanismos específicos de
incentivo ao uso múHiplo da floresta amazônica e de
programas de promoção social.
Parágrafo único. O Poder Executivo garantirá
os recursos financeiros necessários à implantação
de programas para o adensamento dos seringais nativos, aprimoramento das técnicas de extração e preparo do látex:, visando à melhoria da qualidade da
borracha, e diversificação das atividades econômicas na região amazônica.
Art. 72 Esta Lei entra em vigor sessenta dias
após a sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as Leis nOS 5227, de 18 de
janeiro de 1967, e 5.459, de 2(1 de junho de 1968, e
o Decreto-Lei n• 164, de 13 de fevereiro de 1967, a
partir da vigência desta Lei. '

O SR. PRE:SIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Votação em globo das Emendas nOS 1 a 5, 7 e 8,
de parecer favorável e da Emenda n• 6, nos termos
do parecer do Relator da Comissão de Constituição
e Justiça, Senador Jefferson Péres em relação ao
art. 8°.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovadas.
O projeto vai à Comissão Diretora para redaçao final. (Pausa.)
O SR. PRESIDEtrrE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercíCio. Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER N2371, DE 1997
(Da Comissão Diretora)

Parágrafo único. Permanecem no âmbito dó
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Redação final das Emendas do SeNaturais Renováveis -IBAMA as demais atribuições
nado ao Projeto de Lei.da Câmara n• 26,
de 1997 (11• 3.100, de 1997, na Casa de
que lhe confere o art. 22 da Lei n• 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.
origem).
Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado a
A Comissão Diretora apresenta a redação final
doar, ou ceder em regime de comodato, a entidad_e~ _____ das Emendas do _SEmado _ao_PJojeto_de L~da_Câcivis sem fins lucrativos, representativas de produtomara n• 26, de 1997 (n2 3.100, de 1997, na Casa de
res de borracha natural bruta, usinas de beneficiaorigem), que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica a produtores de borracha natural e
mento de borracha integrantes do patrimônio da
União.
dá outras providências.
Art. 62 O Poder Executivo deverá, no prazo de
Sala de ReuniôÉ!s da Comissão, 15 de julho de
sessenta dias, contados a partir da entrada em vigor
1997.- Antonio Carlos Magalhães, Presidente- Gedesta Lei, adotar medidas destinadas a promover a
raldo Melo, Relator- Carlos Pa1rocinio- Flavio Melo.
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ANEXp AO PARECER N2 371, DE 1997
Dispõe sobre a concessão de subvenção econõmica a produtores de borracha natural e dá outras providências.
EMENDAN2 1
(Corresponde à Emenda n2 4-Pienário)
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:

"Art. 12 É o Poder Executivo autorizado
a conceder a subvenção econômica aos
produtores nacionais de borracha natural,
com o objetivo de incentivar a comeréialização da produção nacional.•
EMENDAN22
(Conesponde à Emenda n2 5-Pienário).

Jncluâ-se o seguinte artigo, após o art. 22, renumerando-se os demais:
. "Art. 32 A subvenção ecoriômica prevista nesta lei poderá ser paga aos produtores nacionais de borracha natural, por intermédio dos compradores de borracha natural, garantida a compensação do referido pagamento da subvenção, com créditos de impostos federais de responsabilidade dos
CIXJllradores, na forma estabelecida pela regulamentação.•
EMENDAN2 3
(Corresponde às Emendas n% 2-CCJ e 6-Pienário)
Inclua-se os seguintes ·artigos e parágrafos,

após o atual art 62, renumerando-se os demais:
"Art 72 É mantida a taxa instituída no
caput do art 21 da Lei n2 5.227, de 18 de
janeiro de 1967, durante o prazo de duração
da subvenção econômica prevista.nesta lei.
§ 12 O Poder Executivo, no prazo de
sessenta dias, contado a partir da publicação desta lei, regulamentará a cobrança da
taxa mencionada no caput d~e artigo, definindo alíquotas diferenciadas entre as borrachas de origem nacional e estrangeira, de
modo a incentivar a produção e a comerciali-zação da borracha nacional.
§ 22 A definição das alíquotas a serem
aplicadas caberá, conjuntamente, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, ao Ministério da Indústria. do Comércio e do T uris-
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mo e ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
§ 32 Os recursos arrecadados com a
taxa mencionada no caput deste artigo deverão ser, prioritariamente, aplicados nos
programas e atividades definidos no art. 62
desta lei.
Art 82 Revogam-se os dispositivos da
Lei n2 5.227, de 18 de janeiro de 1967, que
não foram expr~mente reafirmados por
esta lei, a Lei n2 5.459, de 21 de junho de
1968, e o Decreto-Lei n2 164, de 13 de fevereiro de 1967, a partir do início do pagamento da subvenção de que trata esta lei. •
EMENDAN24
(Corresponde à Emenda n2 3-Relator)
Inclua-se o seguinte artigo, após o atual art. 62,
renumerando-se os demais:
•Art. O Poder Executivo deverá incluir
na proposta anual do Orçamento Rscal da
União, durante o prazo de duração da subvenção econômica prevista nesta lei, a dotação correspondente à estimativa do montante total da subvenção econômica a ser concedida aos produtores nacionais de borracha natural."
EMENDAN25
(Corresponde à Emenda n2 1-CCJ)
Acrescente-se o seguinte artigo, renumerandose os demais:
•Art. 72 A borracha oriunda de seringas
nativos da região amazônica será objeto da
política de garantia de preços mínimos estabelecida pelo Decreto-lei n2 79, de 19 de dezembro de 1966.'
EMENDAN26
(Corresponde às Emendas n% 7 e 8-Pienário)
Dê-se ao art.72 a seguinte redação:
•Art. 72 O Poder EXecutivo, em função
do consumo intemo adotará as medidas que
se fizerem necessárias, visando o escoamento de borracha natural oriunda dos seringais nativos e de cultivos.'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime

--------
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de urgência, passa-se à imediata apreciação da redaçãofinal.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Quero dizer que os Srs. Senadores têm razão de
se orgulhar rfas votações que estão sendo realizadas nesta convocação extraordinária, daí por que
faço um apelo para que todos compareçam na próxima semana também, porque haverá matéria deliberativa além da pauta, com aditamento de matéria importante para deliberação do Senado.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. President~. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem tem a palavra o Senador Rarnez Te-

bel
O SR. RAMEZ TEBET (PMDS:MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir permissão a V. Ex" para dizer que a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá em seguida
para iniciar a apreciação do relatório do Senador
Beni Veras sobre a reforma da Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 Senador Rarnéz.Tebet, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, faz um apelo aos Srs. Senadores, membros dessa Comissão, para que compareçam à reunião no sentido de votar o parecer do
Senador Be'li Veras sobre a Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 494, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
ex-constituinte de 1934, Luiz Sucupira.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado do Ceará.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1997. - Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-;Com a palavra o Senador Lúcio Alcãntara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o nosso requerimento
visa homenagear, postumamente, o Constituinte de
1934 Professor !-uiz Sucupira, falecido no Ceará,
aos 96 anos de idade, exemplo de homem público,
como professor, jornalista, intelectual, funcionário
público, urna vez que foi, à época, inspetor da Alfândega no Ceará, delegado do Tribunal de Contas da
União em três Estados do Nordeste. Intelectual responsável, com profunda formação católica, austero,
exerceu todos esses cargos e, por duas vezes, foi
interventor no Estado do Ceará, quando do afastamento do interventor Pedro Firmeza, em 1947, e do
General Machado Lopes, no mesmo ano.
Foi um homem tão modesto e íntegro que, nessa ocasião, deixava o automóvel oficial, como a
maior autoridade no Estado, para dirigir-se ao seu
local de trabalho, como interventor do Estado do
Ceará, pedalando uma bicicleta. Há alguns anos, já
idoso, em idade provecta, dirigia-se a pé, diariamente, da sua casa para o centro da cidade, onde freqüentava a Academia Cearense de Letras, da qual
era membro, e outras instituições a que pertencia,
sempre trabalhando. la e voltava sozinho e a pé.
Portanto, um homem com essas qualidades,
um cidadão com essa formação merece a nossa reverência no momento em que nos deixa aos 96 anos
de idade, praticamente lúcido até a hora de morrer.
Destacou-se ainda S. Ex" como pensador católico
no Ceará; como um dos principais expoentes do jornal O Nordeste, fundado pela Arquidiocese de Fortaleza, o que lhe mereceu, na expressão do Deputado cearense Paes de Andrade, o seguinte pensamento: "Ele tinha o mesmo porte de pensador católico de Tristão de Athayde e Jackson de Figueiredo".
Portanto, Sr. Presidente, essa a razão do meu
requerimento, que espero venha a ser aprovado por
este Plenário para que dele se dê conhecimento à
família, ao Governo do Estado do Ceará e ao povo
cearense.
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)
-Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Com'a palavra o Senador Guilherme Palmeira,
primeiro orador inscrito. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Levy Dias. (Pausá.)
S. Ex!' declina da palavra.
·
Com a palavra a Senadora Benedita da Silva
para uma comunicação..
A SRA.. BENEDITA DA SILVA (BLOCOIPTRJ. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, recebi mensagem dos professores aposentados, que gostaria constasse dos Anais do Senado
Federal pois trata-se de uma súplica:
'Não me abandonem• - esta é a súplica do professor aposentado aos Senhores
Senadores, para que não cedam às pressões do Sr. Presidente.
. Não abandonem esta sofrida categoria
que durante 25, 30 ou 35 anos dedicou-se
com amor a sua profissão, doando-se aos
seus alunos, encaminhando-os para que
hoje estejam na força de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania, contribuindo pra o crescimento tão almejado deste
nosso Brasil.
Esta súplica dirigimos aos Senhores
Senadores, para que não aprovem o Substitutivo Beni Veras, no que diz respeito à quebra da paridade ativo-inativo.
'Em certos momentos é preciso ter coragem·, é preciso NÃO ouvir o lobby do Senhor Presidente e das fideranças dos partidos aliados, junto aos Senhores Senadores
e dizer NÃO às pressões.
O Senhor Presidente ao lembrar suá
condição de candidato à reeleição em 1998,
justificando que não apresentaria nenhuma
proposta que prejudicasse os aposentados,
pronuncia-se como se já estivesse no palanque, com promessas irreais.
O servidor público aposentado não
será enganado, pois saberá que a criação
de uma cesta de índices para reajustar os
proventos dos inativos do serviço púb!icÕ
não irá preservar o seu valor de compra.
Qual será o índice que vigorará após 12 meses do término da PARIDADE? Engrossaremos a massa de aposentados do INSS, in-

justiçados, desprestigiados, marginalizados
e excluídos da sociedade?
Não terá o Governo autoridade para fazer cumprir a Constituição no que diz respeito ao teto, impedindo as super-aposentadorias, estas, sim, responsáveis pela elevação
da folha de pagamento dos inativos? Se
700/o dos aposentados do serviço público ganham menos que R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), seria isso que pesaria na folha
de pagamento? Seríamos nós o 'elefante'
no qual se pretende atirar?
Terá o aposentado menos despesa
com o pagamento de suas contas de luz,
água, gás, tel~fone, aluguel, condomínio, supermercado, remédios? Sem contar que não
teria condições de pagar um plano de saúde. (Já que não poderá contar com o atendimento da saúde pública.)
Não acreditamos que os Srs. Senadores fiquem insensíveis a esta nossa súplica.
Nós, associados da APAMPESP, represeAtando noventa mil professores aposentados do Estado de São Paulo, queremos poder viver com fé neste Brasil e em nossos
homens públicos, participar na construção
de um mundo melhor, com educação, saúde
e justiça social, onde não sejamos cidadãos
de segunda classe.
Por isso tudo, fomos professores e
continuaremos confiando numa vida melhor
para todos os brasileiros.
• É também por isso que elegemos nossos Parlamentares. •

É por isso que, eleita por professores - quero
crer -, do Estado do Rio de Janeiro, estou procedendo à leitura da mensagem que recebi da Associação
de Professores Aposentados do Magistério Público
do Estado de São Paulo e pedindo seu registro na
integra, mensagem que, no contexto da situação
atual do Brasil, não representa apenas o interesse
dos professores aposentados do Estado de São
Paulo, mas também dos professores do Rio de Janeiro e de todo o Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SR• BENEDITA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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ASSOCIA~ DE PROFESSORES

APOSENTAOOS DO MAGIS1"fffi!o
PllBUCO DO ESTADO OE SÃO PAULO

S!o Paulo, 14 de julho de 1997

Excelentíssima Senhora Senadora Benedita da Silva.

A Associação de Professores Aposentados do Magist'ério Público do
Estado de São Paulo APAMPESP- que representa cerca de noventa mil aposentados
do Magistério Público de 1° e 2° graus, vem manif~tar a Vossa Excelência a sua mais
profunda indignação e o seu to~ repúdio à. pretensão do Governo, publicada na Folha
de Slo Paulo (08/07/97) de estabelecer. na Reforma da Previdência, um fndice especial
de reajurte das aposentadorias dos servidOI'C's públic.".o! , que $MiA, 1".1'\nfnrmP. 11 nntir.i11,
adequado ao seu tipo de vida. com menores gastos em relação aos que estão em
atividade.
Revela-se n~se noticiário a. verdadeira intenção do Governo ao·
determinar na Refonna da Previdência a ~ção da paridade salarial entre ativos e
inativos substituída por uma falaciosa garantia de preservação do valor real dos
proventos.
Enquanto a propaganda na imprensa ê na TV afirma que não vai haver
nenhum prejulzo ao aposentado, na verdade o propósito é o de Reduzir e não de
preservar esse valor real.
N!o podemos entender como os ocupantes de altos cargos
govemament2is chegaram à equivocada concluslo de que os gastos da pessoa
dimunuem em razão da aposentadoria.É exatamente o contrário, depois que se aposenta
o 6idadão vê as suas despesas aumentarem continuamente devido à crescente
dependência de remédios e de assistência médica particular. pois o Governo n!o cumpre
com sua obrigaçlo constitucional em relação à Saúde, embora crie cada vez mais
impostos destinados à essa área. Por que se finge ignorar que remédios e tratamentt?
médico s!o muito mais caros do que viagens, festas, jantares, roupas da moda, etc.? E
incpvel como a imaginação dos awc:iliares diretos do Governo trabalha todos os dias para
criar os mais ardilosos meios de achatar o salário daquele que , em cargo conquistado
por concurso , jã cumpriu o seu dever em relação ao Pais, sendo "credor da Naçlo"
como afumou Rui Barbosa e que aposentado, continua, llll. maioria das vezes, a· prestar
serviços como cidadão comum, ajudando a cuidar da família ou auxiliando a sua
comunidade, consumindo e pagando impostos.
A política salarial injusta dos Governos já dividiu os que recebem pelos
cofres públicos em duas classes. Na primeira situam-se os membros dos Poderes. os que
4
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esta:o em cargos de confiança e em cornissAo. os correligionários e affihados, em resumo.
os que. de alguma forma detém poder. Para eles, mesmo que se estabeleça um teto de
remuneração, existem os salãrios indiretos: moradia, transporte, assistência médica de
alto padrio, remédios de novíssima geração, viagens, etc.• que elevam consideravelmente
seu padrão de vida. sem aparecer na folha de despesas com pessoal Já os de classe,
destituídos de qualquer parcela de poder, embora lhe seja ex:igid!. qualificaç!o, n1o
recebem retribuiç!o condigna, como é o caso dos profissionais do magistério de 1° e 2°
graus, explorados pelos Governos através de um sa!ãriº yil e~d1u::<:>ngições penosas e
·
ettenuantes de trabalho. Parece que a&ora querem criar a 3• dasse: a dos
aposentados oriundos da
01 DOVOI párias da Nação; aqueles que em virtude dos
pareos salinos recebidos quando em atividade nadà puderam amealhar para
tornar mais dlpa a sua sobreviv~ncia futura. A eles se p~de aplicar um indiu
de reajuste que rebaixe ainda mais seu já reduzido padrio de vida. É uma situaçio
que antedJI.a e c:outlrma algumas previa/Ses do futuro além d& ano 2.000, vistas em
itfversos mines de ficçlo clentffica, onde uma instituiçlo -governamentAl é que
estabelece. nos mínimos detalhes, .a maneira de viver das pessoas, determinando o
que podem ou nlo ~onsumir. No nosso caso. por exemplo, remMios eficazes,
últimas conquistas da Medicina. viagens. moradia d~ente, artigos e alimentos de
boa quaHdade 1 Nem pensar. vedados para a 3• classet Até já se pode· prevér a
ordem que deverlo cumprir esses aposentados: "Atençlo cidadãos ~e 3• classe, nio
fiquem passeando por aí, psta.ndo os chinelos. Recolham-se a seus abrigos e
ftquem tomando a sopinha rala e os remedinhos baratos, tipo placebo, a que têm
direito; sobretudo fiquem caiados, nada de re~ar, somente agradecer. Já é
dema.dado que tenham o direito de existir, por enquanto!"
.
Exagero? Nio, o fim da paridade salarial ativo~inativo já colocado no
Substitutivo BENI VERAS à Reforma da Previdência. a intenção do Governo, revelada
pela noticia inicialmente assinalada e a situação de humilhante penúria já vivida por
se:vidores aposentados antes da Constituição de 1988 autorizam essa. previsão sombriA.
Porém, enquanto tivermos o direito de resistir, recusamos esse destino ao qual somente
nos iUbtneteremos se a ele formos obrigados pelo voto dos nossos representantes no
Congresso Nacional. Terá sido para isso que os elegemos? Com a palavra os seohores
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Mh"'NSAGEM
Não abandone o Professor Aposentado
SlloPaul<>,_l44eMhttd_e 1_997
SENHORA SENADORA BENEDITA DA SILVA

"NÃO ME ABANDONBM"'- esta ta G{rptlen do PRoFESSOR APOSENTADO

1100

Senhores Sc:nadores, pam que nao~ as press0es do Senhor Prt$1deme.
NÃO ABANPONEM esla softi& c:uegorla que dtuallte 25 - 30 ou 35 anos derlietJ~He
com amor a sua prolhsl!o. donndo-tae aos II!!US allliiOS. ~ pua que hoje ~ IIli ~ de
tfllbslho, pn:piiillDllo-os pata o ~enleio ela cld:ld:mia, c:ontrlbulnda pam o aesctmemo Ulo nlmejado <bte

.
Esl:lsúplleá dirigimos aos Seohml:ll Senadores. (liiill que não 3provem o Subslitutiw
Beni Vetas. no que diz JeSPCflo 1\ qucbnl d:t PARIDADE ATIVO-INATI\Io.
"BM CERTOS MOMENTOS ti PRECISO TER CORAGEM', é precillo NÃO wvir o
"lobby.. do Senhor Presi<fente e dtl9 lldenmças dos p;utidos aUados, junto DOG ~nhtms ~ e dizer

llOSI;O

DRASn...

NÁOAsprcsgt~es.

O Scnho:r l'redde.t* ao Iembmr s:ua oondiçilo de eflndldll!o 1\ reelelçlo em 1998,
justificando que nllo.apteseulaliá nenhruna pi'Opll5!a que prejudiCII5Sle oc APOSENTADOS, prommc-13-~e
oo~ se jã est.iYcsse no pal.nnqnc. com p~messaa lma19.
O SERVIDOR PUSUCO APOSBNrADO nAo sem engan!do, pois sabem que a
crbçftn de lllllll cesta de lndices pam rqlustar 0111 ~ dos inativus do Serviço Pãbllco, niD !ri
presenar o RU nlor de mopra. Qun1 mi o lndlce qne vlgornrá ap6s 12 meses do tértnino da
PARIDADE 1 Engrossamnos a mana de aposentados do INSS Injustiçados, desptesllgiados.
nwginnll.zadO!l e excloldotl d3 Soclcdade ?
Nilo tem o Governo autorid.lde para fà2er cumprir 11 Ontstitulçllo, no que d1z regpclro
ao feto, lmpc:dbttlo B!IIIUJlel'~llldodas. esfDs lrim ~ pcl.a elevt~çfto da folha de pagamento dos
ln.1liml71 Se; 70% dO!I AI'OSENTADOS DO Stm.VJÇAO PúBLICO gsnbam tne!1011 de RS 1.200.00 (um
mil e d11zentns Jeals), seria Isso que pesaria aa CoH.a de pagamento? Semmos 001 o Mtlefantt" DO qual ~

pmende ntilat 7...

Terá o APOSENTADO menor despesa com o pagmneuto de nw oonll!S de !til';. água,
~ds, telefone, alogud, COfl!!omlnlo, rupent~e~Udo. REMEDIOS 1 Sem <XIIIIar. que nllo leri:t ~ de
pagllt nrn PLANO DH SAUDE. (Já qve n1o poderá conl!f com ~tteodlmeuto da Saúde Pública).
N3o aemdlllllllos que os Senhores Senadores fiquem IMensfvels a estlJ nossa sflpllca.
N6s associado!! da .APAMPF.SP, represen~aUdo 90 mil PROFESSOltES APOSENTADOS no E.9lado de.

Silo P:mlo, queremos poder viver com fé nee Brasil e em tiO!liOil .homeoJ públ,lcos. pa.rtlclpar na constmç§o
de um ll'ltlado melhor, c!om ~' taflde,justiça eoc:ia1, Ollde nlo 1e(Dnol cldad.loJ de le!l!01!la cl.we.
Por Isso tudo fbniOII PROFBSSORBS e c:ootlnUIIIemoii confiando numa vida ntelhor
para todos-brnsllelroc.
.
E Etambém oor fuo gae elet!el!t!H! 1101101 PAlU..AMENTARl.S.

/1.ua Dr. C~-tdrin Mma ir., 369 • 2" • CJ.2:5
Vi/o 'Buarqut • Sdo Paulo-SP
CE/'" 01221-020- ül. (011 J 255~269
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O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V.~0 SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) -.Sr.
Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, pedi a palavrà
para tratar de um assunto que considero de extrema
gravidade e de interesse nacional.
Sr. Presidente, um grupo de agricultores do
Paraná, por meio da Cooperativa Cocamar, foi à Bolívia e adquiriu em condomínio uma área de 6.215
hectares terra. Esse grupo era fonnado inicialmente
por 25 produtores; posterionnente, mais de 72 produtores do Paraná e do restante do Brasil se uniram
ao grupo que hoje está investindo na Bolívia.
Sr. Presidente, a área foi adquirida em 1994.
Foi feito um empré:Jtimo junto ao Banco da Bolívia
no valor dê US$3 milhões e 540 mil. Tud'o jegal, todos os documentos estavam legalizados e reconhecidos pela justiça daquele país.
Na sémana passada, houve um problema: a
Corte de Justiça boliviana tomou uma decisão que
prejudica diretamente esses agricultores brasileiros
que investiram na Bolívia e lá deram empregos aos
bolivianos. Destaque-se que toda a legislação relativa ao meio ambiente e ao assentamento das famílias foi respeitado.
Há naquele país uma verdadeira mâfia organizada e qualif1C8.dp. na desapropriação de terras
alheias, inclusive na aquisição de !,locumentos e pareceres da justiça que credenciam os membros dessa organização a se tomarem proprietários sem terem adquirido a terra. Desta fonna, eles conseguiram uma decisão daquela Corte que considero um
verdadeiro absurdo.
Inicialmente, a ação foi impetrada contra um
dos vizinhos dessa propriedade áe 6.215 hectares.
No momento de construir o processo, fizeram a demarcação levando em conta a latitude e a longitude
de fonna a abranger, também, essa propriedade que
pertence aos brasileiros.
A Corte de Justiça fez uma confusão - parece"
me - absurda. A área em litígio, vizinha às terras
dos agricultores brasileiros, era de 408 hectares; de·
repente, alguém que entrou com uma ação contra os
408 hectares acabou ganhando a ação sobre os 4:_08
hectares e os 6.215 hectares dos brasileiros.
Fui procurado por esses agricultores 6rasifei=
ros. Rz contato com o Embaixador do Brasil na-Bolívia, Sr. Marco Cesar, que está tratando pessoalmente desse assunto com o Ministro das Relações Exte-
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riores da Bolívia e com o Chefe da Casa Civil, tam·
bém da Bolívia.
Ainda há pouco, conversava com o Deputado
Valdomiro Meger, que é de Maringá, que me procu·
rou para que juntos pudéssemos pedir o apoio do
Presidente do Senado e do Presidente da República.
Hoje falei com o Ministro Lampreia para que S. ~
intercedesse pessoalmente nessa questão, porque
me parece que estão sendo lesados vários agricultores brasileiros e esse precedente pode se tomar
muito grave, já que brasileiros de outros Estados
também estão investindo naquele País, imbuídos de
boa-fé, acreditando que a legislação e a justiça local
póssam resguardar seus direitos.
Faço esta comunicação inadiável, Sr. Presidente, para pedir à Comissão de Relações Exteriores do Senado - encaminharei ao seu Presidente,
Senador José Samey, relatório sobre esse processo
- que também tome a iniciativa de defender o direito
dos brasileiros lesados na Bolívia por essa decisão
da Justiça, que considero absurda e registre-se: tomada por um juiz de plantão, não o titular.
Esperamos que o Presidente da República,
que estará em Corumbá no dia 25, possa conversar
com o Presidente da Bolívia nessa oportunidade em
que serão assinados acordos e celebrados convênios referentes ao gás. Esperamos que haja uma
reunião para tratar desse assunto que é de interesse
não apenas dos brasileiros que estão sendo lesados, mas do Brasil.
Em nome do Deputado Valdomiro Merger e no
meu próprio, faço um apelo para que o Senado interceda para defender os interesses dos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V.~ será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, esta Casa
ouviu os pronunciamentos dos Senadores Leomar
Quintanilha e Humberto Lucena. que se referiram ao
grande e saudoso ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Também venho a esta tribuna para lembrar
que, em. de 3 de abril de.1955, em um dos instantes
mais ousados de sua vocação visionária, Juscelino
Kubitschek de Oliveira, então candidato à Presidência da República, anunciou ao País o grande sonho
da_coll~r!Jção ele Brasília_ e da integração política e
econômica do Brasil CentraL. M_~!_quel~discy_rso IJ§tçí-_
_ri~.o~ guc;rE)fl!<i, l':LCl9_l~ªnQs~ atrt~J>!!IJlreen<!eu e empOtgol.l a comunidade de Jataí, o compromisso público do maior dos nossos estadistas começou a mu-
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dar os rumos da história do País e a estabelecer um
novo pacto federativo. A transferência do Distrito Federal para o Planalto Central foi eleita como a grande OTI3triz do Programa de Metas, e o seu efeito mais
importante foi o que ocorreu no campo da geopolítica. O Brasil que nascia do sonho de Juscelino estava destinado a romper, como rompeu, o monopólio
geopolítico do centro-sul. e do litoral.
As circunstâncias de hoje são diferentes. As dimensões de nossas utopias mudaram num país de
tantas carências sociais e de inúmeras prioridades
que se entrechocam, mas quero trazer de volta a
grandeza do sonho de Juscelino para falar de um
fato bastante atual: no dia 4 de agosto, a cidade de
ltumbiara, no sul do meu Estado, vai viver o seu momento de efervescência cívica. Com as presenças
dos Ministros Antonio Kandir, Eliseu Padilha e lris
Rezende e dos Governadores Maguito Vilel~ e
Eduardo Azeredo, o Estado de Goiás e a região do
Triângulo Mineiro estarão realizando o primeiro ato
público pela duplificação da rodovia Goiãnia-São
Paulo. Resguardadas as proporções dos dois universos, creio que não estou cometendo nenhum exagero ao comparar o encontro de ltumbiara com o saudoso discurso que fez de Jataí o marco inesquecível
do nosso desenvolvimento.
Mais urna vez as identidades históricas e políticas entre mineiros e goianos estarão se reencontrando. Juscelino veio de Minas para fazer do Centro-Oeste a região mais promissora do Brasil no próximo século. E agora estamos unidos mais uma vez
na busca de um novo e grande projeto de interesse
comum, que é a modernização do principal eixo de
transportes entre nossos Estados. Com o crescimento econômico e as novas escalas de produção
agrícola e industrial do Centro-Oeste e do triângulo
Mineiro, o fluxo na rodovia de pista única ficou esclerosado, o número de mortes por acidentes aumentou
em proporções geométricas, e as condições para suportar Jm trãnsito diário acima de quinze mil veísulos já atingiram todos os limites do tolerável. A implantação da segunda pista vai muito além das expectativas de Minas e Goiás.
Servindo de eixo principal na integração com a
região amazõnica, através da Belém-Brasília, e de
escoadouro natural para as novas fronteiras agríco- •
las do oeste da Bahia e do sul do Maranhão, a rodovia já cumpre papel decisivo como eixo de integração nacional. Conectando-se em São Paulo com as
pistas modernas do sistema Anhangüera/Bandeirantes, o novo eixo terá uma extensão longitudinal de
norte a sul, agilizando o acesso ao porto de Santos e
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ao Mercosul, nos dois sentidos. Como grande mercado produtor e consumidor, o Estado de São Paulo
terá enormes benefícios de escala com a agilização
do fluxo de transportes, a redução das perdas de
mercadorias perecíveis e a recuperação da capacidade de planejamento das empresas transportadoras.
Sr'ls e Srs. Senadores, a duplicação da rodovia
entre Belo Horizonte e São Paulo está em pleno andamento. Gaúchos, catarinenses e paranaenses estão ganhando a longa batalha pela duplicação da
BR-101. Não hã como contestar a legitimidade do
esforço prioritário dos investimentos federais para
essas duas grandes obras de infra-estrutura. Eu
acredito que a pista dupla na ligação entre Goiânia e
Sãô Paulo é a etapa seguinte para um país que precisa integrar todo o Centro-Oeste, como principal
fronteira agrícola do próximo século. Sem os gargalos atuais, haverá a incorporação de novas áreas de
desenvólvimento, crescerão os espaças para abrigar
movimentas migratórios, serão estimulados novos
investimentos em industrialização e emprego e surgirão alternativas reais para reduzir o inchaço crescente das grandes cidades.
Quanto às Bancadas de Goiás e de Minas, que
lutam no Congresso Nacional pela duplicação da rodovia, não creio que façam qualquer restrição à futura forma de sua exploração. O importante é que o
projeto seja implementado com a rapidez necessária, que a sua conservação, no futura, seja compartilhada com os Estados, que seja adotado o regime
de concessão; contudo, nada disso tem importância
comparável com o essencial, que é a construção do
novo leito rodoviário.
Reconheço também a procedência de uma polémica crescente neste País sobre os prejuízos a
que estamos sendo levados pela adoção de um modelo de transporte rodoviário. É preciso investir na
interrnodalidade, na construção da Ferrovia NorteSul, nas novas etapas da Hidrovia Tietê-Paranã, tanto quanto é preciso evitar que as atuais rodovias sejam submetidas a processos crescentes de esclerosamento. Elas constituem a maior parte do nosso
patrimõnio de U$200 bilhões na área de infra-estrutura, e abandoná-las seria jogar no ralo várias décadas de sacrifícios. Felizmente, essa história de abandono está acabando, com o intenso programa de recuperação anunciado pelo Presidente Fernanda
Henrique Cardoso.
Considero importante registrar que a duplicação da rodovia Goíânia-Sáo Paulo é hoje a principal
aspiração do povo goiano neste final de século. O
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ato público de ltumbiara está empolgando os nossos
Prefeitos e Vereadores, as autoridades estaduais e o
povo e, pelas notícias que tenho recebido dos Prefeitos de Uberaba, de Uberlândia e de outras cidades do Triângulo Mineiro, o sentimento que está
unindo os nossos amigos de Minas é o mesmo ..
Quero fazer justiça ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que absorveu sem reservas o caráter prioritário da rodovia para o desenvolvimento
econômico e social do Centro-Oeste. Foi de iniciativa pessoal do Presidente a decisão de incluir o Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, entre as autoridades do primeiro escalão que estarão em ltumbiara para ouvir e sentir as razões desse pleito, que
está unindo goianos e mineiros ao lado dos Ministros
Eliseu Padilha, dos Transportes, e lris Rezende, da

Justiça.
Não tenho dúvida de que o marco inicial de 4

de agosto em ltumbiara vá alavancar novo ciclo de
desenvolvimento de Goiás e do Centro-Oeste, além

de perpetuar o nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso como grande aliado do nosso futuro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Levy Dias.
O SR. PRESIDENTE (Leliy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, li esta semana
matéria do Jornal do Brasil com o título 'Congresso
pode exorcizar bônus fantasma•, que muito me preocupou. Na matéria, que tem a nítida intenção e o nítido interesse de defender urna emenda que seria feita pelo Deputado Roberto Campos. Uma medida
provisória - de número 1.538141 - que trata da utilização de moedas podres no Programa de Privatização.
.
..
Essa matéria tenta' registrar que e JUsto que
seja feita essa emenda, no sentido de buscar o pagamento de um bônus que teria sido lançado em
1902 e representaria, hoje, algo em tomo de R$1,3 a
R$1 ,4 bilhão.
Ora, Sr. Presidente, não queremos entrar no
mérito da discussão do lançamento do bônus naquela época. Queremos, no entanto, registrar que, se
até agora essa questão foi extremamente nebulosa
e não foi discutida nas duas Casas do Congresso
Nacional, tampouco na área econômica, não se
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deve, mediante emenda numa medida provisória,
buscar uma solução que sangrará dos cofres públicos US$1 ,5 bilhão a mais.
Não entendo a pressa de buscar resolver dessa forma tal dívida; dívida esta que, se existe, é secular. E, por conta disso mesmo, devem-se caracterizar, nessa dívida, pendências e questões muito sérias, que merecem ser tratadas com bastante cuidado pelo Governo, sobretudo pela área econômica.
Quero, então, registrar meu posicionamento,
Sr. Presidente, ou seja, que estarei atento para que
essa questão seja discutida - e não tocada de ato. gadilho, como se pretende na proposta do Deputado
Roberto Campos, que muito respeito.
Entendo que o problema é grave. Se temos dívidas em nosso País, antes dessa dívida de 1,5 bilhão com esses bônus, temos uma dívida social,
com .aposentados, deficientes e idosos. Aqui mesmo, no Plenário, discutiu-se esta semana a tentativa
do Governo de diminuir os programas sociais que
atendem a idosos e deficientes. Portanto, não é justo
tentar agregar 1,5 bilhão de moedas podres - e não
se ·sabe o quão podres são - nesse processo de privatização das estatais brasileiras.
Quero dizer que estarei atento e que lutarei
contra essa emenda, se vier a ser apresentada pelo
Deputado Roberto Campos. Respeito muito S. Ex!,
mas entendo que este bônus fantasma, como é chamado nà matéria, não é prioridade para ser resolvido
agora pelo País e muito menos pelo Congresso Na.d
cional.
Quero registrar também, Sr. Pres1 ente, que
ontem em discurso nesta Casa, aplaudi o recuo do
Presid~nte Fernando Henrique Cardoso na versão
de que o Governo estava mudando a Medida Provisória n2 1.523-9, que tratava da acumulação de aposentadorias e pensões. Naquela oportunidade dizia
que, apesar de o Governo ter recuado, a informação
que tinha era a de que o recuo se daria para q~e a
aposentadoria e a pensão pudessem ser assum1d~s
conjuntamente até o teto de R$1.030,00. Ontem, fiZ
esse registro, aplaudindo o recuo, mas dizendo que
não concordava com esse teta de R$1.030,00, porque o considerava injusto com as famílias e as pessoas que já haviam contribuído.
Hoje, o Governo clarifica essa questão e diz
que o Presidente não terá teto nessa quest~o de
aposentadoria e pensão. Portanto, quero, alem de
aplaudir essa nova ação do Governo, dizer que neste caso, já que não há mais teto, retiro a minha convocação específica ao Ministro Reinhold Stephanes
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para tratar dessa medida provisória sobre a questão
da acumulação de pensões e aposentadorias.
Uma vez que a questão está sanada, que o
Governo voltou atrás e que o Presidente, conscientemente, com sensibilidade, entendeu o prejuízo que
essa medida nesse aspecto traria aos aposentados
e pensionistas, quero aplaudir a decisão, a coragem
do Presidente de voltar atrás e retirar o meu requerimento de convocação do Ministro Reinhold Stephanes, no tocante à questão da medida provisória.
FICa uma outra convocação, um outro requerimento para que o Ministro venha discutir a questão
dos programas sociais dos aposentados e dos idosos que, segundo a Imprensa, deveriam ser diminuídos porfalta de recursos.
Gostaria de fazer esse registro e, para encerrar, <fiZer que no tocante a essa questão dos bõnusfantasmas é muito importante que esta Casa se posicione; é. muito importante que o Congresso tome
os cuidados devidos para, efetivamente, uma ação
como essa não manchar a imagem do. Congresso
Nacional e· não onerar os cofres públicos em programas que poderiam ser direcionados exatamente
para melhorar a condição do nosso povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Sr. Senador Flaviano Melo.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e' Srs. Senadores, quero chamar a
atenção desta Casa para um fato de grande importância para o desenvolvimento político do meu Estado. Não se pode conceber hoje o aperfeiçoamento
das instituições democráticas, sem destacar o papel
da imprensa nesse processo. Por isso, é com imenso orgulho, Sr. Presidente, que venho a esta tribuna
para comunicar um fato que coloca a imprensa do
·
Acre em posição de maioridade.
Trata-se da filiação do jornal A Gazeta à Associação Nacional de Jornais - ANJ, a maior entidade
da classe na América Latina e uma das mais prestigiadas em todo o mundo. Isso significa que A Gazeta agora integra um clube restrito e atrela seu trabalho a um rígido código de ética.
Nos seus dezoito anos de existência, essa Associação só franqueou ingresso a 107 jornais, todos
de expressão nacional, num universo 1.241 editados
no Brasil, dos quais 352 diários - menos de 9% da
imprensa brasileira - o que reflete as exigências daquela Associação, no que diz respeito à admissão
de fifiados.
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Para fazer parte desse "clube" seleto, A Gaze-

ta passou por um processo de admissão que durou
18 meses. A ANJ exigiu a coleta de vários dados sobre a empresa, abrangendo desde o número de páginas do jornal, editoriais e tiragem, até a lista dos
fornecedores de papel, tintas e material gráfico.
Exemplares de edições de épocas diferentes foram
submetidos à apreciação do comitê de novos associados. Todo esse trabalho não foi em vão. A participação de A Gazeta na ANJ coloca o jornal acreano
no cenário nacional.
O alcance dessa distinção traduz-se no próprio
mérito de um jornal que, em apenas 12 anos desde
a sua fundação, soube honrar a trq.dição do jornalismo independente, prestando o melhor serviço à comunidade e nunca se desviando da máxima da liberdade de expressão. FundadA por jornalistas, A Gazeta nunca cedeu a press&ls nem dificuldades e
cresceu fazendo valer os princípios da sociedade
pluralista, o que, certamente, a levou à posição de
veículo de maior tiragem no meu Estado.
E como precisamos, Sr. Presidente, num Estado emergente como o Acre, da fiscalização constante da coisa pública, e da isenção daqueles que frzeram de seu trabalho diário uma luta por uma sociedade mais justa!
Basta lembrar o triste episódio do assassinato
do líder Cbico Mendes, ocasião em que as informações publicadas pela Gazeta tiveram importância
fundamental na divulgação e no esclarecimento do
fato em nível nacional e internacional. A repercussão
desse trabalho foi tamanha que a Gazeta foi a principal fonte de consulta de dois livros sobre o caso, escritos por jornalistas estrangeiros e pubficados nos
Estados Unidos e na Espanha
Outra luta incessante no jornal se refere à
questão ambiental, à preservação da floresta Amazônica e à exploração racional de seus recursos,
dentro do conceito de desenvolvimento auto-sustentável.
Mas a Gazeta se destaca, sobretudo, pela defesa dos interesses do Acre, Estado com grande potencial ainda a ser explorado, mas com uma bonita
história de luta, pois o Acre é brasileiro por opção.
A Gazeta não teria chegado a essa posição de
relevo sem a dedicação de toda uma equipe de profissionais da mais alta qualidade, funcionários e jornalistas, sob a liderança determinada de seu fundador e Diretor-Geral, Sílvio Martinello.
Gostaria de registrar essa homenagem que presto a totlos os que fazem de A Gazeta mais um representante da imprensa livre deste País. Por esse moti-

vo, venho requerer, Sr. Presidente, que o editorial desse
jornal, do último domingo, seja publicado nos Anais
como parte do meu pronunciamento.
desta
Muito obrigado!

casa:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. FLAVIANO MELO EM SEU DISCURSO:
Editorial

A GAZETA NA ANJ
Com rara felicidade, A GAZETA habituou-se, em doze

anos de elCislância, a colecionar êxitos editoriais e distinçOes Outorgadas pelas mais divmsas entidades do País e do exterioi.- É ~
motivo de juslo O<g!Jiho. Para o leitor que nos ac:ompooha desde a
primeí.a hora. não será difícil imaginar quantas ~ incornpmensões. pmssões lo!arn e continuam sendo preciso enfran!ar,
pala prossegúr, rom semnidade e ~. no caJrinho árdoo
~ pela determinação de fazer um iomalismo despido de 100denciosas llll4l'IQElOS polítiCas e am!dio ao assécio de grupos econãmico ou SÔCiais, que, 1an1as vezes, procuram insinuar-se junto
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responsáveis pela finha edi1Drial, na fnlstrada ten1ativa de

moldá-la a interesses outros que não os da comunidade.

Tem o leitor acompanhado essa comportamento de A Gazeta, numa pan:eria de respeito e fidelidade que muito nos honra.
Essa parceria vem permitindo aperfeiçoar e ampliar a riiOdE!m-izaÇão íníciada há pouco mais de um ano, com a ínformatiZação 11>-

lai da redação, produção industrial e adrrinistmção. Cademo nacional com noticiário publicado simultaneamente com a Folia de
S. Paulo, home paga na Internet. aurnenlo de páginas aos domilgos
com os cademos especiais Magazine, Esportes e Especial, Entre\IÍS!a da Semana, aprimoramento constante dos recursos hlmaOOS
da empresa. invastime~tos possíveis em rnarkating a novas tecgráficas. eis um resumo do 1rabafho que está sendo dasenvolvído pala garantir o melhor produto jornal da região.

nologias

A partir da hoje novas responsabilidades são assumidas. A
Gazeta acaba da ter aprovada sua admissão na Associação Nacional de Jornais (ANJ), a maior entidade da classe na América
Latina e uma das mais prestigiadas em todo o mundo. Significa di·
zer que integra um clube restrito, alicerçando suas ações em rígido.
código de ética Nos seus 18 anos da existência. a ANJ só franqueou o ingmsso a 107 jornais,. todos da expressão nacional. Um
pen::EVltLial de 8,70"/o da inprensa brasieira, que reflete as raslriçiies
iflllOS!aS às tiiações. Foi um processo demorado. Demorou 18 meses. Mas obteve resultado favor.ivel, ratificando, mais uma vez, a

postura responsável e o único compromisso que A Gazeta tem: o
de garantir ao leitor informação objetiva. ampta e vardadei.a.

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, Peço a
palavra para uma Comunicação.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias)- Tem V. EJc!l
a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS~ Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, festeja hoje seu

~
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81 2 aniversário o grande patriota Franco Montoro.
Seus amigos e representantes de todos os partidos
lhe farão uma homenagem ecuménica hoje à noite,
inclusive o Líder do meu Partido, o PMDB, Senador
Jader Barba)ho, e o Presidente do PSDB.
Faço questão de vir a esta tribuna antecipar
meu abraço a Franco Montoro. Num país como o
nosso hoje - e tenho insistido muito nisso - cujas referências estão praticamente esvaziadas na política,
na Igreja, na imprensa, a, figura de Franco Montoro é
-uma referência, é um marco, é um nome e é uma
dignidade. Chegar aos 81 anos de idade como chegou Franco Montoro, com a biografia, a dignidade e
o idealismo que tem, a mim emociona.
Nós, do Rio Grande do Sul, que não temos vôo
direto de Porto Alegre a Brasília, precisamos fazer
ponte aérea em São Paulo. E, quando estamos em
São Paulo, é lindo ver o Sr. Franco Montoro e sua
esposa vindo pela manhã para Brasília, com a pasta
cheia de papéis, de projetos, de estudos. Parece um
deputado que está estreando seu primeiro mandato.
Franco Montoro não perdeu o ideal. Outro dia,
-estávamos numa reunião de parlamentares e não·panamernares;aiScufindo a situação do Brasil, e Montoro falou, defendendo os princípios da social-<lemocracia e da sua democracia-cristã, como ele fazia há
quarenta anos. Brincando com ele, ao final eu disse:
Mas, Montqro, tu não tens que vir nos falar isso. Tu és
presidente de honra do PSDB. Tu tens que ir lá falar
com o Presidente, do qual tu és padrinho.
É grande a luta de Montoro pelo parlamentarismo. Hoje, deve
lá no clube dando
aula de
parlamentarismo, porque ele não se entregou. Naquele
plebiscito ridículo, fracassamos na incompetência de
- COOi'deliãr ós trabalhos. Se há uma pessoa que não se
dobrou, essa pessoa se chama Franco Montoro.
Tenho o maior respeito por ele. Nunca me esqueço, Sr. Presidente - e vou repetir isso tantas vezes quanto"eu puder-, que na hora dramática, numa
c~VeJ'I@QnacionaJ_clo MDB, eu, presidentedo MDB
do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual, participava daquela convenção, onde havia uma disputa violentíssima - como sempre - porque o presidente do
partido era o Sr. Oscar Passos, Senador do Acre. O
primeiro vice-Presidente era ó Senador Franco Montoro, de São Paulo, e o segundo vice-Presídente era
• o Deputado Ulysses Guimarães, também de São
Paulo. Naquela altura, o MDB tinha sete Senadores
aqui e praticamente não tinha nada no Brasil inteiro,
pois depois da eleição de 1970 estava se extinguindo. Em São Paulo, o MDB tinha o governador nomeado com o endosso do regime, o Sr. Chagas Frei-

estar
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:as, e três Senadores. O Rio de Janeiro exigia uma
vire-presidência, na pessoa de Amaral Peixoto. Fi·
camos um tempo enorme reunidos na sala da presidência do antigo Palácio Tiradentes, e o Presidente
Oscar Passos me convidou para participar da reunião e encontrar uma solução. Um dos dois vice-presidentes do PMDB de São Paulo, Franco Montoro
ou Ulysses Guimarães, deveria renunciar para que o
Rio de Janeiro tivesse um vice-presidente. Franco
Montoro acabou entrando na discussão. O Dr. Ulysses Guimarães não dissera uma palavra sequer. Depois de algum tempo, nos convencemos de que não
havia lógica, que tínhamos que dar uma vice-presidência a São Paulo. O Presidente Oscar Passos,
então, perguntou a Ulysses Guimarães e a Franco
Montoro:• Quem sairá do lugar?". O Dr. Ulysses Guimarães, que nada havia falado até então, continuou
da mesma forma. Frai"ICo Montoro, por sua vez, disse que cedia seu lugar. Trocou de posto com Nelson
Carneiro, que era 2º Secretário. Franco Montoro foi
para 2º Secretário e Nelson Carneiro subiu. A -pretensão era colocar Nelson Carneiro como 1!! vicepresidente, no lugar de Franco Montoro. Foi o único
momento em que o Dr. Ulysses falou e o fez no sentido de alertar para o fato de que, se havia duas
vice-presidências e, no futuro, não haveria nenhuma,
o normal seria que se perdesse a segunda e não a
primeira Em vez de Franco Montoro ficar com a
více-presidência e o Dr. Ulysses descer, Franco
Montoro desceu e o_ Dr. Ulysses ficou com a vicepresidência. Esse fato demonstra a grandeza de espímo público que Franco Montoro possui.
Nunca me esqueço de quando as Diretas Já
caíram e não sabíamos qual o caminho que o Brasil
iria seguir, o que seria feito naquele momentÕ. Franco
Montoro era Governador de São Paulo e, junto com o
Dr. Ulysses, eram os candidatos em potencial para a
Presidência da República pelo PMDB, à frente do Dr.
Tancredo Neves. Montoro reuniu os governadores do
PMDB- Dr. Tancredo, José Rícha, do Paraná, Jader
BartJalho, então primeira vez governador do Pará para debater a presença da O!XJsição no Colégio Eleitoral. Ali, Montoro teve outro gesto: lançou a candidatura de Tancredo e foi o grande coordenador dessa candidatura no Colégio Eleitoral à Presidência da República. O nonnal era ele ser o candidato - ele era o candidato - mas sentiu que os governadores do Nordeste,
do PDS daquela época, começaram a ter simPàtia
peio Dr. Tancredo Neves. Então, disse: o Dr. Tancredo
é o Governador, é o nosso candidato que pode entrar
no Colégio Eleitoral e tirar votos do lado de lá. E foi o
nosso candidato. Montoro teve presença.
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Por isso, Sr. Presidente, vejo no grande nome
que é Franco Montoro um grande brasileiro. Oitenta
e um anos, sim. Pena que não estejamos dando a
Montoro a atenção que ele merece.
Se lermos os artigos que continua publicando, inclusive o artigo sobre o parlamentarismo, na Folha de
S.Paulo, se lermos os seus pronunciamentos sobre o
alcance do desenvolvimento social, publicado há aproximadamente um mês, vamos verificar que ele não se
apaixonou sequer pelo seu partido, chegando à Presidência, que não se deixou levar por absolutamente
nada, que são os seus princípios e as suas idéias.
É por isso que hoje à noite, com tanta polêmica
que há na Câmara dos Deputados para a votação do
Projeto que trata do Fundo de Estabilização Fiscal, a
partir das 20 horas, haverá uma pausa, e toda a classe
política estará reunida em tomo de Franco Montoro.
Neste momento, levo meu abraço ao grande
companheiro e líder Franco Montoro. Neste País
onde as interrogações existem e onde não se sabe,
muitas vezes, o caminho a seguir, Franco Montoro
continua sendo o mesmo nome, com o mesmo ideal,
a ser um brasileiro que, quando lemos o que ele faz,
sabemos que ali está um grande brasileiro.

A Montoro, o meu carinho e o abraço do l3!asi inteiro.
O SR.PRESIDENTE ( Levy Dias) -o Sr. Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para ser
publicado na forma do disposto no art. 203, do Regimento Interno.
S. Ex". será atendido.
O SR.ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.,_ O Globo, de 3 do corrente, concedeu generoso espaço às declarações, feitas na
véspera, pelo Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
alertando a opinião pública "para os riscos que a
economia corre devido ao atraso na aprovação das
reformas constitucionais.
Segundo o Ministro, sublinha a reportagem de
O Globo, •o País ficará mais vulnerável a uma crise
externa, pois os investidores podem mudar de opinião sobre a capacidade do Brasil de enfrentar e resolver seus problemas internos".
lnfonna, ainda, o citado órgão de imprensa que o Minisbo Pedro Malan teria expendido, tais considerações, ao
lado do Minisbo Antônio Kandir, em entrevista concedida
por
a propósito do anivelsário do Real.
. . . . Devo confessar, Sr. Presidente, o meu temor de
que declarações como estas, longe de favorecer o
convencimento dOs membros do Poder legislativo, sobre a conveniência de certas reformas, acabem por
acarretar os efeitos opostos, sobretudo, junto àqueles
parlamentares ciosos de sua independência e da indeclinável prerrogativa da qual não pretendem abrir mão

arroos,
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- de exercer livremente e sem açodarnentos, seus
deveres legislativos, imunes a todas e quaisquer
pressões, parlam elas de quem quer que seja.
Declarações semelhantes, têm-se multiplicado, ultnlamen1e, com tamanha freqüência e intensidade que
chegam a assumir visos de uma potente orquestra.ção,
ernolvendo ministros, lideres políticos e empresários;
assim como alguns expoentes da imprensa, com a finalidade de obter a aprovação das mfonnas constitucionais
a toque de caixa e sem ponderada análise prévia.
A pressão que se vem exercendo sobre o Congresso Nacional é tão inconseqüente e execrável que
não se hesita em desmoralizá-lo perante a opinião púb6ca passando-se a esta a impressão de que o Legislativo
constituí um bakJarte de resistência e um estorw ao processo de modernização social e econômica do País.
Diante disso, não surpreende que um parlamentar lúcido e independente como o eminente Senador Josaphat Marinho, haja empunhado a pena do
·brilhante articulista que sabe ser, para, encarnando
que o Congresso tem de melhor, rebater os assaques feitos contra a instituição, no oportuno e contundente texto que produziu, intitulado: 'O Poder
Econõmico e as Reformas'.
Nele, o preclaro Senador, depois de veroerar a
estrepitosa, contra- producente e, além de tudo, dispendiosa campanha, das 'reformas já', empreendida
por algumas centenas de empresários, assim conclui:
'Ora, não é essa a forma adequada de
justificar, perante o Poder Legislativo, a conveniência 'de certas reformas. Tal estilo de
pressão é incompatível com a civilidade,
nem produz efeitos sobre a consciência de
parlamentares independentes'.
Desmentindo, em seguida, as afirmações em
contrário, S. Ex- esclarece que: 'O Congresso jã
proporcionou ao governo, e aos titulares do poder
econômico, medidas amplas, até excessivas, para que
se promova o desenvolvimento do País', não respondendo o Legislativo pela execução de tais medidas.
C que se observa, Sr. Presidente, nos parlamentos dos países com comprovada tradição demOcrática, é a prudência e.cautela extremas com que
eles se prolongam na análise das propostas de re-.
formas legislativas a eles submetidas sobretudo,
quando estas envolvem direitos e interesses inquestionáveis dos cidadãos.
Tais preocupações não refogem à consideração de numerosos expoentes do Legislativo brasileiro.
E é precisamente isso que o nobre Senador
Josaphat Marinho deixa bem claro nesta passagem
de seu artigo:
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·Além disso, é preciso acentuar que a
demora no exame da Reforma Previdenciária
e da Administrativa não resulta de desinteresse do Congresso . Tais emendas envolvem direitos de parcelas respeitáveis de pessoas de
diferentes categorias, inclusive aposentados,
agora sob ameaça, sem que o Governo admita razoavelmente as ponderações feitas'.
Ocorre-me, aqui, formular uma indagação
como tentativa de aprofundar o exame do mérito subjacente na proposta de urgência de certas refonnas.
- A Reforma da Previdência e a Administrativa
terão, efetivamente, o alcance económico que os
seus defensores propagam?
Eu entendo que não, e o Senador Josaphat
Marinho, também.
·56 que o ilustre Senador pela Bahia reforça
sua opinião com a transcrição desta afirmativa peremptória do próprio Presidente da República, em
entrevista à Veja (9-4-97), pela qual fomos informados de que ele aconselhara 'a equipe económica a
não dar tanta ênfase à necessidade das reformas
constitucionais. Elas são importantes, mas dizer que
o Real depende das reformas é mentira. As reformas
não representam solução a curto prazo. •
Ao relembrar ao Ministro Malan esses judiciosos consel.hos dados pelo Presidente a seus auxiliares da área económica, faço minhas, para concluir,
as consideraçÕes finais do impávido correligionário,
Senador Josaphat Marinho, em seu artigo que tanto
me honra vir citando:
'Muito ·estranhável, ainda, é que os empresários
em campanha não tenham defendido a reforma tributária, nem o Presidente da República assinalado a urgência de sua tramitação. Mas essa é reforma fundamental, para racionalizar o sistema tributário e possibilitar equilíbrio financeiro aos Estados e Municípios'.
O Governo tem alegado que para gerar empregos e impulsionar a economia, é preciso antes de
tudo, aprovar as reformas.

É verdade, não há como negá-lo. O que também é inegável é que o governo não tem sabido hierarquizar suas prioridades reformistas.
Do ponto de vista da estabilização e da acumulação da poupança nacional - pública e privada - as
reformas de primeira urgência são a tributária e a fiscal, seguidas da reforma cambial. .

É aqui que mais nos apertam os sapatos, tolhendo-nos os passos à retomada de nosso crescimento. Limitando-se às reformas restritas ao objetivo
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de desonerar a folha de pagamentos, o Governo
opta pelo caminho mais fácil e, ao mesmo tempo,
mais perigoso: o de fazer recair sobre os ombros
dos servidores e dos trabalhadores em geral, os
ónus e o custo do ajuste fiscal.
Quanto às outras reformas, parece inegável
que a supervalorização cambial e a política de juros
altos, têm constituído os aspectos mais polêmicos,
quando não o calcanhar de Aquiles do Real.
Segundo um dos críticos mais moderados das
supracitadas políticas:
·Ao provocarem déficits nas contas externas e pública debilitam a capacidade de investimento do Estado em política públicas, inibem
cre5ciinvestimentos privados e estancam
mento da economia e do emprego. A crise de
financiamento das áreas sociais é generalizadas, mas as suas pontas mais visíveis são a
saúde e a segurança pública FaHa de emprego
e pouco investimento em políticas sociais são
os pontos mais negativos deste governo•.

o

·o

(Deputado José Genoíno, em
Real e a parábola dos talentos"- Correio Braziliense, 7-7-97).
Essas foram, Sr. Presidente, as consideraçõés
que me ocorreu fazer, ao tomar conhecimento dos
"alertas" ao Congresso, que se·vêm sucedendo, em
seqüência à campanha pelas "reformas já".
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais havendo a tratar, vou 'encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

-2MENSAGEM N2 117, 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 rf! 117, de 1997 (rf!. 732197, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Canos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exeroer a
função de Embaixador Chefe da Missão do Brasil junto
à Organização dos Estados Americanos.

-3MENSAGEM N 2 93, DE 1997
Escolha deCfiéfedÉi MISSao.Diploinática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 93, de 1997 (n2 461/97, na origem),"de 17 de abril último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Alfonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira~~ [)iplomata, ~='ªICl._<:.umulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Áustria, exercer a de Embaixador do
Brasil junto à República da Croácia.

ORDEM DO DIA

-4-

-1-

MENSAGEM N2 102, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 6, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento ne 482, de 1997- art. 336, b}
Projeto de Lei da Câmara ne 6, de 1997 (ne
2.142196, na Casa de origem), de iniciativa do Presi-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a
Mensagem rf! 102, de 1997 (rf!. 597/97, na origem), de
23 de maio último, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor Carlos Moreira Garcia, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da carreira de Diplomata, para, curTltila.tivarriemte com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha, exercer a
de Embaixador do Brasil junto ao Principado de Andorra.

dente da República, que dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e
dá outras providências, tendo
Pareceres, a serem lidos, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Hugo Napoleão; e
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encer- de Assuntos Económicos: Relator: Senador ... radªa presente sessão.
José Fogaça.
(Dependendo de parecer da Comissão de Ser·(Levànta-sea sessão ás 1Bh.J
viços de Infra-Estrutura)

--------~-------~------~==~
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ATA DA 10a SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 14 DE JULHO
DE 1997
.
(Publicada no DSF, de 15 de julho de 1997)

RETIFICAÇÃO
No sumário da Ata, à página n° 13944, 1a coluna,

Onde se Lê:
2- AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES, EM 10.7.97

Leia-se:
2- AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES, EM 14.7.97

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

15/07/97
Terça-feira
10:00

- Despacho Interno

11 :00

- Sr. Henrique Brandão Cavalcante

11 :30

- Senador José Manoel de La Sota, da República
Argentina

12:30

- Ministro Aldir Passarinho

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

18:00

- Estagiários da Câmara Americana de Comércio de São
Paulo

--
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Ata da 12!!. Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de julho de 1997
~

Sessão Legislativa Extraordinária da

5~

Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Ronaldo Cunha Lima
Joe/ de Hollanda e Ramez Tebet
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos Valadares - Bello Parga - Benedita
da Silva - Beni V eras- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge--Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio
Alvares - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira Emandes Amorim - Esperidião Amin ·- Raviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena - Jáder Barbalho - Jefferson Péres - 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 José Serra- Lauro Campos - Leomar Quintanilha Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara- 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 Tu ma- Ronaldo Cunha LimaSebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -A lista de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara. procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Ng 127, de 1997 (nº 799/97, na origem), de 14
_do _corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
nº 45, de 1996 (nº 57/95, na Casa de origem), que
acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, sancionado e transformado
na Lei nº 9.471, de 14 de julho de 1997.

MENSAGEM N2414, DE 1997- CN
(n9 810/97, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem 720. de 26 de junho de 1997, e atendendo pedido do Senhor Presidente do Senado Federal, solicito a Vossa Excelências incluir, ente as proposições a serem deliberadas
por esse Congresso na sessão legislativa extraordinária de 19 a 25 de julho do corrente ano, a Proposta
de Emenda à Constituição n9 54, de 1995, que "Dá
nova redação ao § 2º do art. 102 da Constituição FederaL"
Brasília, 15 de julho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
- O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollandal - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Sobre a mesa, requerirnent_oque será _lido pelo Sr. 19
Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara ..
__É licio gs§._gl'Jio_t~:
REQUERIMENTO N2495, DE 1997
~Requeiro, nos termos regimentªis, a transcri_ção nos Anais do Senado Federal da entrevista do
Senador José Fog_aça_p_lJblic;a_dª no jornal O Povo.
-da Fundação Pedroso Horta, PMDB- RS.
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Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador, Ronaldo Cunha Lima.

Bordeaux, na França, custam muito mais do que
este valor?

(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - De
acordo com o art. 210, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora e posteriormente incluído em Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Lúcio
Alcântara.
São lidos os seguintes:

Justificação
A presente solicitação funda-se na imperiosa
necessidade de se esclarecer os motivos pelos
quais_o Mioj::;tério do_Comércio, da Indústria e do Turismo temr~egado, sistematicamente, licenças para
importação de vinhos cujos preços se situem fora
aos patamares fixãâos pelillnstru@6 Normativa
97/26.
-··

º

REQUERIMENTO Nº 496, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, as seguintes informações:
1 - Quais os critérios adotados pelo Ministério
·.a Indústria, do Comércio e do Turismo para a con.:;essão de licença de importação de vinhos e demais
prodU1os identificados na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul ns. 22-4-10;22-4-21.00; 22-429.00 e 22.4-30?
2 -A Instrução Normativa nº 97/26 (cópia anexa) está em vigor?
3 - Qual o fundamento legal para a eficácia da
supracitada Instrução Normativa nº 97/26, do Departamento de Operações de Comércio Exterior?
4 - Quais as razões que levaram o Ministério
da Indústria e do Comércio a adotar as pautas minima e máxima somente para vinhos importados?
5 - Que motivo levou o Ministério da Indústria,
do comércio e do Turismo a editar a Instrução Normativa nº97/26, que fixa o preço mínimo para vinhos
importado em US$25 (preço FOB) a caixa com 12
garrafas de 750 mi., enquanto que produtos simila-·
res nacionais são exportados ou vendidos no mercado interno por, aproximadamente, US$15 a caixa
(antes da incidência de tributos)?
6 - A não concessão de licença de importação
para vinhos cujos preços não estejam dentro dos parâmetros da Instrução Normativa nº 97/26 está inviabilizando o comércio de vinhos importados.
O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo continuará adotando esta prática limitativa?
7- Por que a lN nº 97/26 estabeleceu a pauta
máxima de US$75 (preço FOB) para vinhos importados, quando os produtos mais caros do mundo,
como por exemplo os grandes vinhos da região de

nº

A adOÇão de tàl critério, que estabelece o preço mínimo:... FOB -de US$25 e o máximo de US$75
- FOB -, além de aleatório e arbitrário, não se acha
embasado em qualquer norma jurídica, sendo, portanto, ilegal, conforme já se manifestou o Poder Judiciário em casos análogos.
Além deste relevante aspecto relativo à legalidade e constitucionalidade da medida, deve-se levar
em consJaeraÇáO,"alndii, o vultosÕ-prejuízo causado
ao mercado importador de vinhos, champagnes e
espumantes por esta barreira não tarifária.
_
Estas, em sírifese~
razÕes que nos levam ao
pedido ora formulado.
Sala das Sessões, 16de julho de 1997.- Senador Gilberto Miranda. -

as

MINISTTÉRIO DA INDÚSTRIA
DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Secretaria de Comércio Exterior
Instrução Normativa nº 97/26
Rio de Janeiro (RJ) 8-5-97
IMPORTAÇÃO SISCOMEX
Deverá ser processada a seguinte alteração no
Anexo I (Alçada para deferimento automático na agência), de Instrução Normativa nº 97/002, de 30-1-97;
a) Incluir as mercadorias abaixo:
NCM
220,10
2201,21.00
2201,20.00
2201 30

Preços-US$
48,00 a 160,00
25,00 a 75,00
25,00 a 75,00
25 00 a 75 00

2. A cotação acima é indicativa para o produto
comercializado em caixa com doze garrafas de 760
mi, adimitida a proporcionalidade para o conteúdo ou
para o numero de garrafas.
3. (... ) importações negociadas ao amparo áo
ACE-14 (Brasil/Argentina) e do ACE-35 (Mercosui/Chile - Anexo 4 da IN-2, de 30-1-97), deverão
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ser estudadados à luz das condições constantes daqueles instrumentos de- negociação. ·A alçada para
deferimento automático das operações dentro da
cota é de CIF US$ 10,00 ou CIF US$ 30,00, comforme o Caso, não admitindo-se a proporcionalidadenestes Casos.
.
Departamento de Operações de Comércio Exterior- Paulo César de Freitas(••• ), Diretor.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2497, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. O, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Aeronáutica, as
seguintes informações:
a) cópia do contrato comercial assinado com a
Raytheon Çompany;
b) cópia de todos os Termos Aditivos ao contrato comercial assinados com a Raytheon Company;
c) cópia de todas as planilhas, anexas ou não,
ao Contrato Comercial e aos Termos Aditivos, em
que são informados os preços unitários de todos os
itens que compuseram o respectivo Contrato e seus
Aditivos.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Gilberto Miranda.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o
Ofício nº S/57, de 1997 (nº 2.127/97, na origem), en~
caminhando, nos termos da Resolução nº 69, de
1995, do Senado Federal, manifestação daquele Orgão relativa à solicitação da Prefeitura Municipal de
Goioeré - PR - para que possa contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
no valor de um milhão, quatrocentos e sessenta mil
e duzentos reais, cujos recursos serão destinados a
obras de infra-estrutura urbana, bem como aquisição
de terrenos a serem doados à Companhia de Habitação do Paraná - COHAP AR, para implantação do
Programa de Vilas Rurais.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência recebeu a Mensagem nº 128, de 1997
(nº 811/97, na origem), de 15 do corrente, pela-qual
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o Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo,
no valor equivalente a até noventa milhões de dólares dos Estados Unidos, de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento, parcial, do Projeto Piloto de
Alivio à Pobreza e Reforma Agrária.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Passamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcãntara.
V. Ex'! dispõe de até 20 minutos para o seu
pronllncía111ent(). _
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a Folha de
S.Paulo de segunda-feira, dia 14 de julho, publicou
uma matéria muito interessante a respeito do Sistema Único de Saúde.
O tema Saúde tem ocupado espaço na nossa
agenda, tem propiciado muito debate~- mu~a- discus·-são. -Tivemos aqui -uma grande luta para aprovar a
CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que, afinal, foi aprovada e está rendendo, surpreendentemente, recursos acima do que
imaginavam os responsáveis pela área económica.
Fala-se até em tomá-la permanente ou prorrogá-la
por mais algum tempo.
Mas há queixas na imprensa. A Deputada
Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, querida colega nossa, pessoa muito devotada às causas· da-Saúde-;-obteve inclusive uma liminar na
Justiça Federal do Rio de Janeiro sobre a aplica-ção-da CPMF.
o que está hãvêndo, Sr. Presidente? Parte dos
recursos da CPMF que estão chegando ao Ministério da Saúde está sendo destinada a pagar contas
que esse Ministério tem, em função de empréstimo
contraído anteriormente com o FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador.
É de se perguntar se isso, na verdade, é um
desvio. Esse empréstimo foi feito pelo Ministério da
Saúde para gastar em Saúde, para gastar com o
SUS, e é, evidentemente, um passivo, uma conta.
=-Aiiás;-essa teria sido uma das razões do pedido de
exoneração do Ministro Adib Jatene, porque ele queria a CPMF como recurso a mais, e essas contas seriam pagas com-recursosdolesouro.
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Mas, a rigor, ninguém pode dizer que isso configura um desvio de finalidade. As contas que o Ministério tem com o FAT, decorrentes de empréstimos
do exercício de 1996, na verdade, representam dinheiro aplicado em Saúde. Não considero que haja
um desvio de finalidade. Simplesmente a CPMF acabou servindo mais para pagar essa conta do que
para acrescentar um novo volume de recursos para
a Saúde.

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna -V. Ex" está explicando
que quanto mais desenvolvido o Estado, mais recebe, e que quanto mais subdesenvolvido, com mais
problemas de saúde, menos recebe. A gue V. Ex"
atribui essa injustiça?- - - - - - - - - - - --

Aliás, o Ministro Carlos Albuquerque, numa
providência que julgo interessante, colocou na Internet todos os dados sobre a CPMF: quanto recebeu,
em que aplicou, enfim, qual o destino dessa contribuição, porque houve muita discussão quando da
sua aprovação pelo Congresso Nacional.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Há uma causa
básica que se encontra em uma distorção perversa
do SUS: de um lado, o pagamento por produção,
quer dizer, por aquilo que se realiza - consultas, cirurgias e exames; e, por outro, a tabela única de
prestação de serviços, que é a mesma de Rondônia
a São Paulo, de Porto Alegre a Rio Branco. Portanto, há dois fatores: primeiro, a tabela única de pagamento, válida para todo o território nacional; segundo, a remuneração por serviços prestados.
O Ministro está empenhado em modificar essa
situação, já adotou uma mudança, que vai vigorar a
partir dos próximos meses, que é o chamado PAB Piso de Atendimento Básico -, e vai estipular um valor que cobrirá despesas com vacinação, consulta,
etc. Depois, dará liberdade para que cada Estado
decida que valor atribuir e como fazer esses pagamentos.
O Sr, Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Lúcio Alcântara,
o interessante é que eu trouxe algumas notas para
abordar o mesmo assunto. V. Ex" o aborda com muita propriedade desta tribuna, até porque V. Ex" conhece melhor o tema Saúde, que é a sua especialidade. Como político, apenas sinto, por exemplo, o
que está ocorrendo hoje em Campo Grande, capital
do meu Estado, com a Santa Casa de Misericórdia.
Temos levado esse assunto ao Ministério para mostrar a situação aflitiva em que se encontra a Santa
Casa, que está recusando o atendimento de doentes
que vê1n de todQs os Municípios do Estado de Mato
_Grosso do_ SuJ para ser atendidos nessa instituição.
A Santa Casa está sem condições de atender os pacientes; estes estão indo para o Hospital Universitário, que também está superlotado. Em suma, no meu
Estado, existe o caos! Mas quero dizer que V. Ex"
aborda o assunto por um ângulo que me tinha passado despercebido, porque, em verdade, V. Ex" ten_!a_ rnQStrarque il a~lic<tção <:!os recursos da saúde
são, evidentemente, maiores nos grandes centros

Os economistas • que muitas vezes querem
ser os senhores da vida e da morte nos países e nas
sociedades - erraram mais uma vez redondamente,
porque previam o caos, o descalabro, se aprovada a
CPMF. Ela foi aprovada, está sendo cobrada, e não
se pode imputar a ela responsabilidade por qualquer
desacerto da economia brasileira. É preciso ter cuidado com essas previsões, com esses arautos do
caos e do pessimismo em relação a medidas económicas.
A matéria da Folha de S.Paulo contém dado
muito interessante. Ela fala da aplicação de recursos
do SUS e mostra, inclusive, uma intenção, um desejo, uma vontade do Ministro Carlos Albuquerque de
corrigir essa que é. uma distorção que talvez poucos
Srs. Senadores conheçam e saibam que existe. É
que a aplicação per capita de recursos do SUS privilegia, favorece os grandes Estados em detrimento
dos pequenos, em detrimento dos Estados mais pobres.
Senão vejamos: o Paraná lidera o ranking do
gasto per capita do SUS por Estado, porque lá o
SUS aplica R$63,39 para cada paranaense, enquan-'
to na distante Roraima da Senadora Marluce Pinto,
que estava aqui há pouco, o SUS aplica R$25,41.
Quer dizer, aplica no Paraná, per capita, duas vezes e meia o que aplica em Roraima.
Em São Paulo, o gasto per capita do SUS é
de R$60,83. Na Paraíba do nosso querido Ney
Suassuna, a aplicação é de R$45,95. O Rio Grande
do Sul tem como aplicação per capita do SUS
59,57%; o Estado do Mato Grosso do Sul, do nosso
prezado Colega Senador Ramez Tebet, 48,54%. No
Pará, do Senador Coutinho Jorge, nosso Colega de
partido e amigo, 27,51% contra 54,85% do Rio de
Janeiro. É uma disparidade enorme!
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uroanos, nos Estados- mais ceseiivõlvidos. V. Ex"
faz uma aboraagem - e endosso suas ·palavras - da
aplicação per caoita. O doente de São Paulo ou das
grandes metrópoles é mais ou méribsva:lfosoao que
os dos nossos Estados, dos Estados menos favorecidos? É isso o que chama a atenção. Se para. um
doente de uma grande metrópole gasta-se R$60, por
que para um doente de uma cidade pequena, de
uma província, onde não há recursos, gasta-se menos? Isso é incompreensível! Portanto, apenas por
esse aspecto levantado, só por esse dado, vale o
discurso de V. Ex~. que cumprimento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Ramez Tebet.
Pode-se dizer sempre que essa distorção tem
uma causa: maior complexidade, maior disponibilidade de serviços altamente complexos nesses Estados
desenvolvidos - grandes cirurgias, grandes hospitais,
tratame,,iós especializados. Mas V. Ex", com a sua
sensibilidade de homem público, de político, mostrou
claramente que nessas regiões inóspitas,···· onde o
atendimento é difícil. onde a própria disponibilidade
de recursos técnicos e protrssionais é escasso ·~
como Roraima. por exemplo -. é lógico que há uma
demanda por um volume apreciável de recursos.
Não estamos discutindo o volume global de recursos
aplicados, estamos íalando em per capita. Nesse
caso, essa disparidade fica bem clara: para beneficiar cs Estados mais desenvolvidos.
Senador Ramez Tebet, V. Ex", que já foi Relator aa Lei E!eitcra'l. gosta dessas matérias e sabe
que há uma intenção. O próprio Ministro Sérgio Motta falou ate em propor um plebiscito para isso, sobre
a questão do tamanho das Bancadas nos Estados.
Muitos entendem, principalmente os grandes Estados - São Paulo. sooretudo, mais uma vez - que isso
fere um princípio democrático básico: "one man, one
vote"; quer dizer, um homem, um voto. Portanto, um
cidadão de Roraima vale oito, dez vezes o que vale
um cidadão de São Paulo, porque há uma notória
desproporção entre o tamanho da representação federal e o eleitorado desses Estados. Para São Paulo, há um número muito menor do que, em princípio,
teria dire1to: e para esses pequenos Estados doNor~
te, há um numero muito maior do que eles teriam direito, em iunção do eleitorado.
Pergunto: e agora. como ficamos em relação-a
esse esse aa Saúde. se se alega o principio de respeito a cídada;-ua? Mas não vaie para a Saúde; vale
para s !'epreser.tacáo poiítica. mas não vale ~pàra
e~ma aues1ão esS"er.Ctãl, fundamental de sobrevivência. Para esses cue sustentam o mesmo argl.Jmentó
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- aos quais oponho alguma_§ _restriçôes -, pergunto:
como ficam -diante-dessa comparação com a Saúde?
. osr._B<~m~{..T~~t- Não quero responder a V.
Ex", quero somar c_gm y._f;x'.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não!
O Sr. Ramez Tebet - Vejam bem: a hora em
que sufocarem a representação política das unidades pequenas da Federação, os desequilíbrios sociais vão se agigantar cada vez mais. É preciso entender que, em um processo político, em um processo eleitoral, os Estados têm a representação proporcional ao seu número de eleitores ou de habitantes,
conforme o Texto Constitucional. No caso, o que
está vigindõ no -País é o numero de eleitores. Porém,
as grandes unidades da Federação têm um teto
maior, mas elas estão muito à frente na representação, não têm do que se queixar. Nós é que temos de unir nossos esforços, tal como fizemos em
1988. Na Constituição de.1988, eu não era Parla-mentar, mas V~ Exª era~-e as-Bancadas do Norte.
Nordeste e Centro-Oeste se uniram para conseguir
-algo para as-nossasregiõeS.-Porta.ntc>~ o que queremos é um tratamento igualitário e que realmente se
promova _9 des~pvQiyimeDto_Q.e§!e_F'aí§, sem se e_S_qllecer do desenvolvimento do nosso interior. V. Exª
está dizendo que até na Saúde este País está discriminando os brasileiros. Aí sim é que se está violentando o princípio sagrado da cidadania. Quero, mais
uma vez, cumprimentar V. Exª.
b SFCLüCio AlCÂNTARA - Pois não, Senador Ramez Tebet. Muito obrigado.
O meu pronunciamento tem a finalidade de
alertar o Congresso no sentido de que é preciso dar
força ao Ministro Carlos Albuquerque. para que S.
Ex" possa promover essa reestruturação do SUS,
que é de inteira justiça. Não há como se explicar
_essa dis~Jaricja.c;le. Vamos;_ aqui mostrar roE!i_s uma
vez: o Paraná, em_[elação_ a 8oraima, tem um gasto
per capita mais de duas vezes maior.
Está-se falimdo muito-em parlamentarismo;
respeito as pessoas que pensam assim. Mas, vejam
bem, se tivermos o parlamentarismo e, além dele,
revisãodotamanho da Bancada, se se unirem
aqui três grandes Estados: Rio de Janeiro, Minas
Gerais e São Paulo, estes vão dominar o Congres·so;-vão dominarpolfflcamerite~eeconomlcamente-ó
País, não há a menor dúvida.
Dessa forma, mesmo que se admita um super"éllrrie-riSionaméntÕdessas pequ.êrias
Norte - o Ceará não tem esse _problem_a, _pgis te:m_o
exalo sob qualquer ângulo que se

-uma

-·bancadas-éio

-iiúm!iro

éxami'ne

a questão -, penso que é um freio a essepooer-econômico e, de certa maneira, agora, ao poder político
desses grandes Estados. E não me venham com
essa conversa de dizer que o Senado é quem representa a Federação, que todos nesta Casa são
iguais, porque temos experiências do dia-a-dia e sabemos que não é exatamente assim. Recomendo,
para quem tem interesse, um livro chamado "Perfis
Parlamentares", que trata de um discurso feit<>_po[
Epitácio Pessoa quando assumiu o seu mandato de
deputado. Nesse discurso, o primeiro, ele abordou a
questão da representação federal dos pequenos Estados, de quanto eram importantes para o equilíbrio
político da Federação.
Concluindo, Sr. Presidente, reitero que o Ministro da Saúde promova rapidamente essas mudanças. Os Governadores dos pequenos Estados, inclusive do Ceará, têm diligenciado, têm cobrado do Ministro essas providências. O Governador Tasso J~
reissati está anunciando que vai efetivamente
tá-las. No entanto, é claro que existem posicionamentos CORtrários, argumentos para evitar a mudança de uma situação já constituída, mas extremamente desfavorável aos pequenos Estados, aos Estados
mais pobres, menos desenvolvidos do País. Muito
~
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Com
a palavra o Senador Coutinho Jorge, por cessão do
Senador José Agripino.
V. E)(-! dispõe de até 20 minutos.
o SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no último
dia 4 de julho, a Arquidiocese de Belém publicou um
documento, assinado por Dom Vicente Joaquim
Zico, Arcebispo Metropolitano de Belém, e Dom Carlos Verzeletti, Bispo Auxiliar de Belém, sobre o pronunciamento dos bispos a respeito da situação ec<r.
nômica e social do Estado do Pará. Teço, agora, algumas considerações com relação ao conteúdo básico desse documento.
Na verdade, esse documento é sério e oportuno. Trata-se de uma denúncia sobretudo em relação
aos problemas do Pará do ponto de vista social, económico e político e apresenta uma série de sugestões ao seu final. O documento, na verdade, sintetiza
de forma clara e objetiva uma série de críticas que
os meios acadêmicos, intelectuais, políticos e jornalistas vêm fazendo desde a década de 70 em relação ao Estado colonizado do Pará, que, apesar
rico em potencialidade, tem desenvolvido uma traj~
tória altamente negativa nesse período.

exeCu-

de

A importância do documento deve-se principalmente à sua origem: a Igreja Católica, mediante a
palavra d~S_S?!I~E:!lCp_rE!§SÍII'9~Lepresentantes.
A situação de qualquer sociedade é fruto do
processo histórico, do modo como as forças politicas
e económicas tomaram decisões no passado. No
caso do Pará, tais decisões foram altamente desfavoráveis para a economia e para a sociedade. Os
_bispos, no documento, reconhecem esse fato, o que
demonstram em diversas passagens, como naquela
em que citam a abertura da Belém-Brasília, da Transamazônica, a implantação de grandes projetes como Carajás e outros da área mineral -, a politica
muitas vezes equivocada de incentivos fiscais. E é
bom lembrar que, naquela altura, os próprios paraenses posicionaram-se contrários à forma de decisão e implantação desses megaprojetos.
O modelo político então vigente no País não
_considerou as ponderações da sociedade local e
executou decisões de cima para baixo, da forma
mais conveniente para o Governo. O resultado negativo é sobejamente conhecido. E os Bispos, de forma
bem clara, mostram as conseqüências, na área social, decorrentes dessa forma impositiva de tomar
_d_ecll!ij.Q_llilJ>OCi~ade aJ!lazônica e paraense.
Na verdade, os aluais Governos Estadual e Federal, em conjunto com a Bancada Federal, Senadores e Deputados Federais, vêm aos poucos tentando
buscar soluções para os problemas tão graves, aqui
mencionados pelos Bispos. No entanto, não se pode
superar um atraso de 25 anos em apenas três anos
de governo. Há pelo menos um aspecto bem claro: o
grande esforço no sentido de mudar. Uma série de
decisões já foram tomadas e estão sendo implementadas pelo Governo.
Faço alguns comentários a respeito dos temas
mais relevantes apresentados pelos Bispos e algumas considerações sobre as decisões tomadas em
relação aos problemas mencionados.
Em relação à famosa hidrelétrica de Tucurui, a
maior hidrelétrica brasileira, há a denúncia de que os
municípios localizados em tomo dela não têm energia. Esse é um equivoco muito sério. Todos sabemos que originariamenteahidrelétrica foi implantada
sobretudo para beneficiar os grandes projetes como
a Albrás/Aiunorte, Alcoa e outros.
Na verdade, o Governo Federal sempre resistiu
à idéia de implantar uma linha de transmissão com
!E:!IJal>eamE:!_nto_ qu~ J!flYQIYE!~ª-e Jodª~ _as re1JLQes do_
- Estado. O Governo aluai, façamos justiça, priorizou
a construção do chamado Linhão, ou seja, a linha de
transmissão que vai de Tucurui a Altamira chega em
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Ruropólis, sobe ao norte para ltaituba e desce para
Santarém. O linhão, já decidido e priorizado no plano Brasil em Ação, foi estimado em R$236 milhões.
A obra já foi iniciada, e é provável que até o final de
1998 esse grande sonho da Transamazônia, esse
sonho que irá provocar verdadeira revolução nessa
Região, se realize inteiramente.
Portanto, houve mudança radical de atitude por
parte desse Governo Federal em relação aos anteriores. Os próprios Parlamentares colocaram, no Orçamento vigente, recursos de R$73 bilhões para a
obra, além de R$7 bilhões para a região do Baixo
Tocantins e R$10,5 bilhões para o sul e norte de
nosso Estado.
Quero lembrar também q1.1e há o projeto de gás
natural oriundo da bacia de Urucum, no Amazonas,
que irá beneficiar os quatro Estados, como também
energizar toda a faixa esquerda do meu Estado.
Essá é uma solução. Está sendo elaborado um
projeto, e há um prazo de consecução para essa
mudança. Isso vai mudar radicalmente a matriz
energética ·da Amazônia e do Brasil, que hoje utiliza
apenas 2% do gás na geração de energia. Há um
estudo nacional para que essa utilização chegue a
10% do total dessa matriz. Hoje, há prevalência de
geração de energia por parte de hidrelétricas.
Além da energia, outro aspecto importante colocado pelos Bispos de forma muito clara diz respeito ao papel dos políticos federais na luta por recursos e às ações coletivas da Bancada. Quero lembrar
que, nesse aspecto, a Bancada Federal, juntamente
com o Governo do Estado, com Senadores e com
Deputados, tem trabalhado rigorosamente no Estado
do Pará. Há realmente uma decisão colegiada, utilizando o instrumento da Ata.
Durante os anos de 1995, 1996 e 1997, projetas da maior importância foram colocados pela Bancada, que, de forma coerente, priorizou recursos
para a energia, rodovias, hidrovias e portos, infra-estrutura física fundamental para deslanchar o-proces~
so de desenvolvimento do meu Estado. Essa é uma
prioridade correta.
Os recursos foram alocados, mas o trabalho do
Parlamentar não se esgota somente na alocação de
recursos do Orçamento. É preciso haver contínua
pressão do Governo Federal em favor da liberação
dos recursos, para se evitar o que se chama de contingenciamento. Nesse sentido, a Bancada tem feito
denúncias. Por várias vezes, eu mesmo tenho feito
discursos sobre o assunto.
O Orçamento é, sobretudo, uma peça autorizativa; não é um ato coercitivo, obrigató-rio; de aplica-

ção dos recursos contidos no projeto de lei. Na verdade, o Parlamentar tem que pressionar e quando
não o consegue, é fundamental a mobilização popular; cómo-está sendo felfa. Port~u1to, não houve de:
sinteresse da Bancada do meu Estado em relação a
esseprojeto. _
Foram alocados recursos para projetes da
mais alta importância, como a duplicação da BR163, da Santarém-Cuiabá, da BR-223 e da Transamazônica. Também foram destinados recursos para
as pontes dessa região, bem como para a BR-158 e
a BR-153, e para hidrovias como a Araguaia-Tocantins, Tapajós e Marajó. Houve prioridade, também,
para os portos de Santarém de 8arcarena, como
instrumentos importantes de desenvolvimento para
aquela área, além, é claro, de recursos destinados à
Tramo-oeste, à energização de toda a SantarémCuiabá e da Transamazônica, no valor, já referido,
de R$73 milhões para este ano. A Bancada também
priorizou, entre os projetes importantes na área de
saneamento, a macrodrenagem de Belém, alocando
cerca de R$16 milhões para a contrapartida do Estado, em face do empréstimo do BID para o Estado do

e

Pará.
Outro aspecto importante do documento dos
Bispos diz respeito à Santarém-Cuiabá e à hidrovia
Araguaia-Tocantins. O Governo Federal incluiu ambos os projetes no plano Brasil em Ação, de tal ordem que a rodovia Santarém-Cuiabá tem recursos
alocados da ordem de R$14 milhões no Orçamento
deste ano, e o Ministro dos Transportes, recentemente, definiu que vai alocar recursos adicionais
para que possamos chegar ao final de 1998 com a
implantação do asfaltamento dessa rodovia importante - que integra o Norte, o Sul, o Centro-Oeste e a
Amazônia - até o Município de Rurópolis. Penso que
será um passo fundamental para viabilizar esse
grande ponto de escoamento.
O projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins tam-bémesfálncluído no pianoBrasiTem AÇãoecontacom um valor de R$158 milhões, de um total estima- do em R$220 milhões. No Orçamento atuar;-asan-=cada priorizou R$13,5 milhões para o projeto, mas a
grande luta não é só pela integração de cinco Estados, através dessa grande hidrovia, mas para viabilizar a construção das eclusas de Tucuruí, que deveriam ter sido implantadas na época da construção da
flicreletnca, perfãZeooo~naquela altura, apenas 4%
do total de investimentos.
Portanto, podemos afiançar que Senadores e
Deputados têm trabalhado de forma coesa na defesa -dos interesses globaiS do Estado. Há, portanto,

uma unanimidade, independentemente de qualquer
Partido.
Em relação à privatização da Vale do Rio
Doce, o Governo Federal possuía instrumento legal
para privatizá-la, como a qualquer empresa; o Congresso Nacional tinha-lhe dado esse poder. Nossa
luta, na verdade, foi para diminuir o impacto negàtivo
dessa privatização, sobretudo em relação ao Fundo
de Desenvolvimento da Vale.
Desde a criação da Vale, existia um Fundo
oriundo do seu lucro líquido, destinado a beneficiar
os Estados sob a influência dos vários projetes da
empresa. De fato, durante 30 anos, de uma forma
ou de outra, os recursos foram liberados numa média anual, nos últimos cinco anos, de 25 milhões,
alocados para os projetas de infra-estrutura-econômico-social dos municípios que sofriam os impactos
negativos dos grandes empreendimentos da Vale do
Rio Doce.·
Nesse sentido, tivemos o privilégio de coordenar um trabalho com oito Estados e de conseguir,
antes da privatização da Vale, um acordo do Ministro
do Planejamento e do Presidente da República para
a manutenção do Fundo, como ocorreu. Em abril,
assinamos com quatro Ministérios um protocolo em
que foi definida a vinculação desse Fundo ao
BNDES. Aos R$85 milhões do antigo Fundo incorporaram-se mais R$115 milhões do BNDES, perfazendo R$200 milhões, que seriam aplicados nos municípios d:J. área de influência dos projetas da Vale do
Rio Doce.
·
O Governo Federal, atendendo às nossas ponderações de que o BNDES é um banco voltado aos
grandes projetas, decidiu, entre outros aspectos,
criar uma diretoria para cuidar dos projetas sociais
'de reforma agrária que estão sendo implantados, á
fim de que se mantenham as vantagens antes oferecidas pela Vale, como financiamento subsidiado e,
em alguns casos, até a fundo perdido, em favor do
desenvolvimento econômico-social.
Portanto, muda a conotação tradicional do_
BNDES neste campo com essa nova diretoria, que
vai realmente realizar um trabalho importante em favor do Brasil na área social.
Quanto ao Projeto Salobo, o maior projeto a
ser implantado na América latina, no valor de
US$1 ,5 bilhão - projeto de cobre localizado na área
de Carajás, no meu Estado -, estava decidido pela
;Jrópria Vale do Rio Doce, antes da privatização, que
sua implantação ocorreria neste ano. Houve negociação com o Governo do Estado erri fermosdeapoio, de incentivos fiscais e infra-estruturais, Õ- q-lle

foi concedido. Com a privatização, o Presidente do
grupo, Benjamin Steinbruch, decidiu que deveria haver uma renª-gCX::iª-ç_ã_o_guanto aos aspectos de finan-ciamento do projeto e quanto a algumas negociações de incentivos.
É claro que agora é a empresa privada que domina a Yale do Rio Doce e creio, pelas conversas
que tivemos com o Sr. Benjamin, que os participantes do financiamento desse grande projeto estão fazendo uma reavaliação. Mas é inegável que ele será
_ma.ntido no meu Estado, sobretudo devido às descobertas recentes de novas jazidas de cobre, ouro e
prata, com alta conc_entração, que indicam a sua viabilidade e a necessidade de sua implantação.
____ figuel.J'lllçrut:egado de manter cantata com o
Sr. Benjamin Steinbruch e de me reunir, brevemente, com a Bancada para discutir os passos posteriores de ação da nova empresa em relação ao Projeto
Salobo. Devemos, sim, estar alerta e trabalhar uni- dos
favor da- Viabilização desse projeto, importante para o nosso Estado.
Gostaria _d_e __ comentar, também, a reforma
agrária, um outro aspecto importante que o documento dos Bispos não explicitou, mas em relação ao
qual perpassou inquietude.
Não tenho dúvida nenhuma de que ela é absolutamente indispensável e necessária para o País.
Em meu Estado, há um ano, ocorreu a morte de 19
sem-terra e passou a ser prioridade nacional a solução dos conflitos do sul e sLJ_deste d!;!SSélJegiª-o~
-Ne:$s~.Siiritldo:o Governo Federal tomou uma série
de medidas em relação à legislação, juntamente
com o Parlamento.
Não podemos esquecer a modernidade que foi
_dada ao_LTR, sobretudo com relação à aplicação de
pena para as áreas improdutivas, o rito sumário, e a
recente medida provisória editada pelo Governo Federal, que passa a ter instrumentos mais ágeis e rápidos para interferir nas áreas improdutivas para fins
de desapropriação.
------O Sr. Ministro Raul Jungmann, acompanhado
do Presidente do Incra, Milton Seligman. e por vários
Parlamentares, esteve no Pará e tomou uma série
de decisões naquela importante área, que já foi emblemática, representando um alerta ao Brasil do
quanto a reforma agrária é indispensável e que também passa a ser emblemática no encaminhamento
desoluções importantes. Estamos acompanhando
pari passu ciecis_()(;ls_importantes tomadas naquela
~al"ea desde janeiro d_e_s_te_ano, juntamente com o Mi_fli§!Ei.ri.Q,_ quª-_já_d.efinlu inclusive a área como prioritária, com uma vinculação direta do INCRA ao Ministé-
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rio, diretamente de Brasília. Portanto, há uma ação
deliberada de atuação do Governo Federal.
Sr. Presidente, hoje envolvemos todos os Municípios da área com a implantação dos Conselhos
Municipais de Reforma Agrária para participar da
discussão daqueles que-são efetivamente sem terra,
sobretudo nas áreas improdutivas passíveis de serem desapropriadas naqueles Municípios.
Nesse aspecto, as Prefeituras estão participando do processo como cc-responsáveis pela execução dos vários assentamentos. Tanto que hoje, em
uma primeira etapa, foram assinados 26 convênios
com as Prefeituras para que elas se encarreguem da
infra-estrutura dos assentamentos, envolvendo educação, saúde, estradas vicinais e outros.
Lembro também que se inicia a implantação do
projeto inovador, chamado Lumiar, de assistência
técnica naquela região. Mais de 35 fazendas já foram desapropriadas. E a recente desapropriação da
Fazenda Bradesco - a maior fazenda desapropnada
daquela região, com 61 mil hectares - dá um exemplo de relacionamento entre o Movimento dos SemTerra e o Governo. O Movimento dos Sem-Terra não
invadiu a fazenda. Houve, sim, um entendimento claro. O Presidente desapropriou a área, e somente
com a chegada do Ministro e do respectivo decreto
de desapropriação é que a fazenda foi oei.Jpadà-de
forma coerente e racional, dando um exemplo de
que a convivência e a respeitabilidade entre as partes deve ser cumprida- e isso está ocorrendo.0 SR. PRESiDENTE (Ramez Tebet) (Fazendo
soar a campainha) - Senador Coutinho Jorge, lembro a V. Ex2 que o seu tempo está esgotado. Portanto, pediria a V. Ex2 que concluísse o seu brilhante
pronunciamento.
O SR. COUTINHO JORGE - Para concluir, Sr.
Presidente, gostaria de me referir aos aspectos levantados pelos Bispos no que diz respeito ao importante projeto de macrodrenagem de Belém. Quando
fui Prefeito daquela cidade, tive o privilégio de negociar recursos com o BID, e hoje alegro-me em ver
esse projeto implantado pelo Governador Almir Gabriel. Com isso, creio que vamos retirar 500 mil pessoas das condições subumanas.
Sr. Presidente, os Bispos fizeram uma série de
denúncias contra a miséria, o desemprego, a migração, a prorrogação do FEF, a desoneração das ex~
portações, a política de incentivos fiscais.
Tais pontos são inquestionáveis, indefensáveis. Fazem parte do contexto geral do País; não é
um caso isolado do meu Estado, mas ocorre em
todo o Brasil.
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A solução passa por uma mudança de orientação ria política-eeonõrriK:a do- Governo, -não temos
dúvida alguma; na área económica, incentivando o
emprego e a abertura de pequenas e médias empresas; na agricultura que, aliada à reforma agrária, garanta não apenas a produção de culturas para exportação, mas, principalmente, culturas alimentares.
Portanto, é importante que essa política global seja
implementada no Brasil.
Sr. Presidente, como Relator do Plano Plurianual, posso afirmar que uma série de projetas foram
implantados, no ano passado, na área de comunicação e de energia. Praticamente foi cumprida em cem
por cento a meta. Mas, no que diz respeito à área de
habitação, o Governo cumpriu apenas 35%. Com
isso, a área social foi prejudicada.
E após concluir a avaliação do Plano, teremos
um encontro com o Ministro Antonio Kandir. Portanto, o próprio Governo reconhece que deixou de cumprir metas na área-sociale quéj:jrecísarefC>rmular a
atuação do Plano Plurianual para o próximo ano.
Parabenizo os Bispos pelo documento, que
representa uma denúncia oportuna, vindo de fonte
séria e respeitável, fazendo um alerta ao povo paraense, e por que não dizer ao povo brasileiro. Isso
significa que devemos dar um basta a equívocos e
-omissões-acumulados durante anos; significa também que todos nós políticos, empresários, igreja, imprensa, toda a sociedade paraense devemos nos
-unir; dar as mãos e trabalhar em favor de mudanças
básicas e necessárias, melhorando as condições de
vida daquela população e, sobretudo, as perspectivas de seu futuro. Quem sabe, possamos levar um
acréscimo de felicidade para aquela região.
Parabenizo o trabalho dos Bispos do meu Estado pelo conteúdo do documento.
Sr. Presidente, acredito que terei novas oportunidades de tecer comentários mais aprofundados sobre a inquietação que envolve a Arquidiocese de Belém em relação aos assuntos económicos, sociais e
políticos do meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Coutinho jorge, o- Sr. Joel de Hol/anda, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Concedo a palavra ao ilustre Senador Joel de Hollanda. S.
EXª ctispoe dE! 2oininutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA {PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, em recente
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edição especial, a Revista da Indústria lançou um
estudo exclusivo, elaborado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Económicas da Universidade de São
Paulo - FIPEIUSP, por encomenda da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP.
O estudo constitui o documento básico dos, debates no Fórum das Reformas- A Nação Tem Pressa, promovido pela FIESP e realizado no dia 23 de
junho último, com a presença de mais de 1.200 empresários e com ampla repercussão na imprensa nacional. O documento foi apresentado ao País com vigor, com tintas de inquietude, descrevendo a expectativa de significativas parcelas da Nação em relação
às reformas estruturais de que o Brasil necessita,
em particular a reforma tributária, a da Previdência e
a administrativa.
Nos termos do estudo, o Fórum declara que a
Nação tem pressa porque "não fazer a reforma tributária significa deixar de crescer 1 ,5% do PIB ao ano.
Não fazer a reforma administrativa significa deixar
de crescer 0,4% do PIB. Não fazer a refoiJ'Tla da Previdência significa deixar de crescer 1,8% do PIB. sO.:
mando-se todas essas perdas, temos a impressionante figura de 3,7% do PIB".
Por outro lado, segundo a economista Maria
Helena Zockun, assessora da FIESP, se o País,
hoje, já tivesse as reformas consagradas, estaria
crescendo à taxa de 6,6%, ao invés dos atuais 2,9%
e "a demanda de trabalho estaria aumentando 3,3%
ao ano, oferecendo anualmente 2,4 milhões de novas vagas. Como à. cada ano 1,9 milhão de novos
candidatos são incorporados ao mercado de trabalho, o desemprego se estaria reduzindo e bons empregos no setor formal da economia estariam substituindo empregos informais".
Para Jorge Gerdau, "com o País crescendo entre 3% e 3,5% ao ano, serão necessários 23 anos
para dobrar a capacidade de produção. Com as reformas, podemos dobrar a economia em apenas dez
anos". Com isso, abrir-se-iam três caminhos: um social, com a geração de novos empregos; outro económico, referente à regularização e à infra-estrutura
de energia e telefonia; e o terceiro proporcionaria
condições de isonomia competitiva, com igualdade
em relação aos países do Mercosul, do Bloco Europeu e dos Estados Unidos, que são os principais
parceiros comerciais do Brasil.
O encontro realizado em São Paulo, no mês de
junho, desdobrou-se em outras iniciativas, como a
ocorrida em Brasília no dia 1g de julho corrente, na
sede da Confederação Nacional da Indústria, oportunidade em que os empresários lançaram acampa--
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nha da União pelas Reformas, prometendo mobilizar
a população brasileira com o objetivo de "apressar o
cronograma das reformas no Congresso Nacional".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a pressão pelas reformas, de modo particular diante de dados que mensuram o prejuízo que seu atraso provoca, na opinião dos empresários, deverá transformarse em clamor nacional. Do contrário, o Brasil não
terá condições de crescer nos percentuais necessários para reduzir a pobreza e o desemprego e encaminhar-se na viagem para o futuro, ganhando a ocasião para um desenvolvimento sustentável.
A sociedade, por meio de seus vários segmentos, tem sido dinâmica e exigente quanto ao encaminhamento de propostas e projetes de reforma no
Congresso Nacional. O setor industrial, de acordo
com sua Agenda legislativa para 1997, tem dado
prioridade a 130 projetes de lei de seu interesse, referentes a grandes temas de abrangência e relevância tais como direitos de propriedade e contratos, refoima do Estado, capital estrangeiro, participação na
gestão, nos lucros ou nos resultados, contratos especiais de trabalho, sistemas de negociação, reforma do sistema financeiro, taxas de juros, planejamento de longo prazo, política de transporte, sistema
tributário, educação, saúde e previdência.
O Congresso Nacional tem sido, com grande
frequência,- apontado como um ponto de entrave no
caminho das reformas reclamadas. Tem-se transmitido à opinião pública a idéia de que Senadores e
Deputados resistem à aprovação de reformas que
põem em risco os votos dos seus eleitores. O que
não se pode esquecer, no entanto, sem negar razão
à necessidade das reformas, é a verdade de que a
estabilidade e o crescimento económicos se fazem
de forma processual. Reformas de ampla abrangência não podem se-r feitas sem ampla discussão e
sem uma clara definição política. O diálogo no Congresso é de essencial importância para que sejam
reveladas todas as verdades envolvidas.
Na verdade, acredito ser imperioso afirmar que
o Congresso não é avesso a reformas. Basta lem_f:>rar_que durante os dois primeiros anos da atuallegislatura foram aprovadas nada menos que 16
emendas à Constituição Federal, aliás uma Constituição que ainda não completou 1O anos de existência. E é importante, volto a salientar, que 16 emendas constitucionais_foram aprovadas em apenas 2
anos, enquanto que muitos países da Europa levam
de 1O a 15 anos para aprovarem uma única emenda.
___E;_I}tr_e_ª§ __?men~_aprovadas, algumas são de vigorosas conseqüências para a vida económica e social
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do País, como, por exemplo, as relativas às telecomunicações, ao petróleo, à concessão de serviços
públicos, às sociedades anónimas e às diretrizes e
bases da educação nacional.
O Congresso Nacional não tem faltado ao cumprimento de suas competências; tem atuado constantemente e tem produzido, tanto na esfera específica da feitura das leis quanto no que se relaciona à
sua sistematização e aperfeiçoamento. Agora mesmo, no período de convocação extraordinária, o Senado Federal, tendo à frente o Presidente Antonio
Carlos Magalhães, tem imprimido uma velocidade
sem precedentes nos trabalhos desta Casa. Tanto é
assim que, já a essa altura, aprovamos 6 matérias
da maior importância para o nosso país.
Aprovamos o projeto de lei que dispõe sobre
as sanções penais e administrativas derivadas das
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências; o projeto de lei que institui o
Fundo de Aposentadoria Programada lndividuaiFAPI e o Plano ao Incentivo à Aposentadoria Individual, e dá ·outras providências; o projeto de lei que
define o mecanismo para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras
providências; o projeto de lei que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institt.:cionais c hoje sancionado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso numa solenidade que tive a honra de participar.
Sr. Presidente, ainda aprovamos o Projeto de
Lei da Câmara que dá nova redação ao art. 33, da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
E, finalmente, o projeto- de lei que-dispõe sobre a
concessão de subvenção económica a produtores
de borracha natural, e dá outras providências. Este
foi aprovado ontem, nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, o desempenho do
Congresso Nacional nesta fase de convocação extraordinária é bem o exemplo do esforço que esta
Casa está fazendo, como disse, sob a direção do Presidente Antonio Carlos Magalhães, aprovando nada
menos que 6 matérias importantes. Tanto é que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está encaminhando mais um adendo à pauta de reuniões desta Casa,
para que até o dia 25 possamos aprovar, ainda
mais, outras matérias de interesse do país.
O Sr. Edison Lobão- Permite V. Exª um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Concedo o
a~arte ao nobre Senador Edison Lobão, com muita
satisfação.

O SR. EDISON LOBÃO - Senador Joel de Hollanda, são injustas as críticas que se fazem ao Congresso Nacional,
-que diz respeito ao seu funcionamento. Não há marasmo algum na atividade do
Poder Legislativo brasileiro. V. Exª tem toda razão:
em 2 anos, votamos 6 emendas constitucionais. Ora,
acompanhamos, também, a_ ativista~e legislativa no
-mundo inteiro- e -verificamos que uma emenda constitucional, em qualquer país evoluído do mundo, leva
de 5 a 6 anos de_disc!Js~ãC) paraser vQtªdª. !>.qui,
-como se tratava de acelerar o processo das reformas, em apenas 2 anos votamos 6 emendas, como
relata V. Ex". Além disso, votamos centenas de projetes; atendemos e demos conseqüência a todas as
mensagens do Governo que aqui apertaram. Portanto, são injustas as críticas que se fazem ao funcionamento do Poder Legislativo. E V. Ex" tem toda razão. Por isso, receba os meus cumprimentos pela
defesa que faz da Casa a que pertence, com tanto
brilho, honrando este Plenário.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Recolho, com
muita alegria, o aparte que acaba de fazer o nobre
Senador Edison Lobão, meu Líder nesta Casa, que
com muita capaCidade de síntese, com muita propriedade, pinçou os pontos básicos do meu modesto
pronunciamento que é o de mostrar que os empresários têm razão em fazer o seu movimento e de pedir, cada vez mais, brevidade no exame _das matérias-de interesse do-desenvolvimento micional. MaS,
de outra parte, o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, não tem faltado ao
--país como nunca faltou.
O exemplo é o conjunto de emendas constitucionais que aprovamos em tão pouco espaço de
tempo, em ritmo acelerado, que o Presidente Antonio Carlos Magalhães está dando a esta Casa, neste
período de convocação extraordinária, quando já
aprovamos 6 projetes de lei importantes para o País
e que ainda vamos aprovar mais alguns até o dia 25.
Agradeço a'f. Ex" a gentil~za do seu_aparte
com que-distingUiu este modesto orador.
Sr. Presidente, prossigo, chamando a atenção
de que é clarQ Çlue grandes desafios existem ainda
para enfrentar. Nobres desafios, como o de conseguir o crescimento económico com geração de empregos, mantendo a estabilidade da moeda nacional,
exorcizando, de uma vez por todas, o flagelo da inflação.
Para continuar crescendo e combater as injustiças, faz-se necessário o esforço de todos. Por isso,
iniciativas como as do F<Srurndas Re(Q_r:_mas são valiosas, porque represeiltam a voz de um fundamen-
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tal segmento da Nação, identificando desajustes,
analisando problemas e apontando caminhos.
As reformas são necessárias para que o País
se valha das oportunidades inéditas de prosperidade
económica oferecidas pelo mundo que se globaliza globali.zação extremamente exigente no que se ~efe
re à preparação para aproveitamento dessas oportunidades. Por isso, sem afetar ou abdicar da soberania, o Estado precisa ter sua amplitude revista, para
preparar-se e concorrer nos novos tempos.
Congresso que aprova, tanto como já aprovou,
ou Congresso que posterga é Congresso-palco das
forças e das contradições da Nação, mas não é
campo de fuga da responsabilidade quanto à necessária renovação, a fim de promover, no que lhe
cabe, o crescimento económico e o bem-estar da
população com a intensidade e a velocidade requeridas pelos candentes problemas do Brasil.
Tenho certeza de que o Congresso, ouvindo os
clamores da sociedade, não se furtará, como não
vem se furtando, à luta pelas reformas sem deletérias postergações.
Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha Lima,
neste momento, em defesa das críticas, muitas vezes injustas, feitas contra a nossa instituição, que,
em uma demonstração de patriotismo, de compromisso com o futuro deste País tem-se debruçado sobre todas as propostas de reforma constitucional e
deliberado sobre elas para construir um país com
um nível maior de desenvolvimento, sobretudo com
mais justiça social.·
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Joe/ de HoiJanda, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 112 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência prorroga a Hora do Expediente por
mais 10 minutos, para atender a dois oradores que
farão uma comunicação inadiável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 498, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada, em definitivo,
do Requerimento n• 493, de 1997.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador João Rocha.

-&

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nos termos dodil?posi!ilfo _citado, defiro o requerimento, que vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secre1ário em exercício, Senador ney
Suassuna.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO

N~

499, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as
seguintes informações:
1. Em que circunstância, a que título e com que
garantias o BNDES, em parceria com a Eletrobras,
aportou com recursos do FAT, R$12 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 e
sem efetuar o processo de encontro de contas englobando seus débitos recíprocos?
2. Qual a providência tomada pelo BNDES, 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, erri rai:ão da liberação, em dezembro de
1996, de R$1.070.000,00 (Um milhão e setenta mil
_ reais),_PªICI a Ceron. a_ t[tulu_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 364 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.
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Este programa conta com a participação solidária do BNDES e da Eletrobras, sendo este último
responsável pelo aparte de recursos à primeira, destinados à compra de ações da Ceron.
Na primeira operacão foi transferido para o
controle acionário da Eletrobras 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 de reais), restando em seu poder
51,07%, caucionados para o Bndes, pelo empréstimo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais),
vencível em 2 anos.
Esta operação foi realizada com recursos do
FAT- Fundo de Amparo ao Trabalh!idor.
Noticia-se a promoção de nova· captação de recursos, mediante lançamento de debêntures, que
seriam adquiridos pela Eletrobras, com apoio financeiro do Bndes, através do já mencionado Fundo.
Ocorre que se está diante da possibilidade de
lançamento no mercado de um novo "mico•, já que a
empresa não demonstra capacidade económico-financeira que garanta a liquidez necessária para a
realização dos encargos resultantes da venda dessas debêntures, no prazo de vencimento.
O património da empresa é avaliado em tomo
de R$91 milhões e o seu passivo supera R$500 milhões.
Os encargos mensais da empresa com pessoal
- em torno de R$4 milhões - vem sendo assumidos
pela Eletronorte, e,m 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
(hum milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), que
deveriam servir de aparte de capital para a empresa
e a liquidação de outras despesas, 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.
Infelizmente a liberação efetuada está contraditando esta premissa.
Termos em que pede e espera
Deferimento.

Brasília, 16 de julho de 1997. - Senador Ernandes Amorim, PPB- Rondônia.
-

-

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N 2 500, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 29 da
Constituição Federal e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitado, por esta Casa, ao
Exm2 Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro
Sampaio Malan, o envio das informações abaixo relacionadas, de competência do Banco Central do
Brasil, da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria c::lo Tesouro_l'l_acional, sendo que, ao serem
-prestadas deverão, no que respeitar à totalidade dos
itens a seguir, abranger, ano a ano, os exercícios de
1994, 1995, 19!;16 e, quanto a 1997, devem-se declinar dados de janeiro a junho:
I) Dados Gerais por Ramo de Atividade EmpresariaV!ndustrial e por Unidade da Federação:
a} Dividendos e lucros transferidos para o exte_rior, por ramo de atividade empresarial/industrial e
por Estado;
11 - Dados Específicos sobre Montadoras de
Veículos Instaladas no País:
al Total das receita~as m.Qntactoras_de_auí~,
- motores, oriundos de exportações de veículos;
b) Total de transferência de recursos para o
exterior, das montadoras de automotores, decorren_1~ d_e ii11J:>Qr:tações de veículos;
c) Total da arrecadação, com dados individualizados, de lP I e de 1.1. no que couber à importação e
à exp<>rtaçãode_veíçu[o§.. _
Justificação

É primordial o conhecimento pelo Poder Legislativo sobre o "comportamento" dos diversos segmentos empresariais que compõem a economia brasileira, enfocando-os por ramo de atividade e por
Unidade da Federação e sobre o quanto contribuem,
de per si, para o crescimento do País.
Outrossim, no que pertine ao efetivo posicionamento das indústrias automotivas instaladas em território brasileiro, é preponderante que se evidencie,
com fidelidad!!,Q_quç.ntp_~$se s!!_gmento, sobrerna_neira valorizado e respaldado pelas autoridades governamentais do Brasil, realmente contribui, e em
que medida, para a otimizaÇão da nossa balança comercial.
Em se consTderarid() que a estabilizacão da
nossa moeda e· o nosso-C:rescímento económico são
tidos como pilares de atuaçã6 preferencial do Estado
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Brasileiro, os dados solicitados possibilitarão obtenha-se um quadro real e comparativo do desempenho dos mais variados ramos da nossa atividade
económica, quer afetos ao comércio, quer relacionados à indústria. Dessa feita, esclarecer-se-á o Poder
Legislativo sobre virtuais acertos ou equívocos. das
autoridades competentes quanto à variação de incentivos governamentais, direcionados, nos últimos
três anos, a determinados setores produtivos do
País.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - Senador João Rocha.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimentq Interno.

i&@

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

Vilmar Rocha
Saulo Queiroz

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
Albérico Filho
Marçal Filho

Sandro Mªbel
Adelaide Neri
PSDB

Adroaldo Streck

Nelson Otoch

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado
.Aido Arantes
PPB
Benedito Domingos

Ari Magalhães

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Üma) fica estabelecido o seguinte calendário para a trami0 Senhor Presidente da República enviou ao Contação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
grasso Naeional a Medida Provisória n 2 1.463-15,
Dia 17-7-97 - instalação da Comissão Mista
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reaAté 17-7-97- prazopararecebimenlodeemendas
juste do salário mínimo e dos benefícios da Previe para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
dência Social, altera alíquotas de contribuição para a
admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Seguridade Social e instituí contribuição para os servidore:s inativos da União•.
Até 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§, 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº
Deputados.
1i89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- ____ Q_SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha lima)cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
- - - o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.469-20,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
SENADORES
12 do mesmo mês e ano, que •autoriza a utilização
Titulares
Suplentes
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM,
PFL
em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRAS, e dá outras providências•.
Francelina Pereira
José Bianco
De acordo com as indicações das lideranças, e
Waldeck Omelas
Odacir Soares
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 22 da Resolução n2
PMDB
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista inJáder Barbalho
Gerson Camata
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Nabor Júnior
Carlos Bezerra
SENADORES
PSDB
Geraldo Melo

Titulares
Lúdio Coelho

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

Sebastião Rocha

PFL
José Agripino
Odacir Soares

Hugo Napoleão
Júlio Campos

PTB
Valmir Campelo

Suplentes

PMDB
Regina Assumpção

Jader Barbalho

Gerson Camata
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Nabo r Júnior

Carlos Bezerra
PSDB

SENADORES
Titulares

Coutinho Jorge

Suplentes

Geraldo Melo

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

Sebastião Rocha

PFL
Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

José Bianco
José Alves
PMDB

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Ouintanilha ·

- Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Roberto Pessoa
José Carlos Cc,•tinho

PSDB
Jefferson Peres

Bloco Oposição (PT!PDTIPSBIPPS)
Rubem Medina
José Carlos Aleluia

José Eduardo Outra

Paulo Lustosa
Mauro Lopes

Epitácio Cafeteira

Suplentes

Leônidas Cristina

PFL
César Bandeira
Ursicino Queiroz

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

PSDB
Jovair Ararites

Sebastião Rocha
PPB

Bloco {PMDB/?SD/PSUPRONA)
Antônio Brasil
Hélio Rosas

Carlos Wilson

Aldo Arantes
?TB

Vicente Cascione
Murilo Domingos
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: '
Dia 16-7-97 - designação da Comissão -Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.475-29,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que 'altera as Leis n%
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com·as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5 2 do art. 22 da Resolução n2
1189-CN. fica assim constituída a Comissão Mista incumbida ae emitir parecer sobre a matéria:

Antônio Geraldo
Augusto Viveiros

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Lídia Quinan
Elcione Barbalho

Saraiya Felipe
Teté Bezerra
PSDB

Sebastião Madeira

Márcia Marinho

E!loco _(PTIPDTLPCdoB)
_José Machado

AldoArante

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-.1.6~7-_97_oJtesjgoa.ÇfuLda Ç_gm!§.são Mista.
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
-·emendas-e paráaComissãoMista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.4n-3B,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
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12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá outras
providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 49 e se do art. 2e da Resolução ne
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da Rep-ública enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 9 1.479-30,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 9 e 5 9 do art. 29 da Resolução n9
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Guilherme Palmeira
Júlio Campos

João Rocha
Romero Jucá
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Coutinho Jorge
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SENADORES

Artur da Távola

Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

PFL

Sebastião Rocha

Odacir Soares
José Alves

PTB
Valmir Campelo

Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão

Regina Assumpção

PMDB

DEPUTADOS
Titulares

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

PFL
Paes Landim
Roberto Jefferson

José lgnácio Ferreira

Betinho Rosado
Marilu Guimarães

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA)
lvandro Cunha Lima
Zé Gomes da Rocha

José Eduardo Outra

Leomar Quintanilha

Epítácio Cafeteira

PSDB

DEPUTADOS
Osmânio Pereira ·

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Sebastião Rocha
PPB

Marisa Serrano
Marquinho ctiedid

Oswaldo Soler

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução ne 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a-tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissã<f Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos

Arolde de Oliveira
Costa Ferreira

Aldo Arantes

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
José Aldemir
- Ary Kara

Noel de Oliveira
Nan Souza
PSDB

Edson Silva

Marinha Raupp
Bloco (PT/PDTIPCdoB)

José Machado

Aldo Arantes
PMN

~

Boscó França
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento • de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.480-32,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "altera dispositivos da
Lei nº 8.9t 1, de 11 de julho de 1994, para instituir os
Décimos Incorporados, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos. dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

·José Alves
Francelina Pereira

José Bianco
Vilson Kleinübing
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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PSDB
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
.Aido Arante

José Macnado
PV
. Fernando Gabeira

Gilney Viana (cessão)

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97 --instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.481-51,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "altera a Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990, e dá outras providências".
De acord_o COI"!l_ as indi.c;ações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PSDB

SENADORES
Lúdio Coelho

Jefferson Peres

Adroaldo Streck

Marcus Vicente

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PTB
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares
PFL
Manoel Castro
João Mellão Neto

Guilherme Palmeira
José Bianco

João Rocha
José Agripino
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Geraldo Melo

Carlos Wilson
Átila Uns
Augusto Viveir()s

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Zaire Rezende
Marcos Lima

PFL

Valmir Campelo_

Emília Fernandes

Suplentes

Titulares

Pedro !rujo
Orcino Gonçalves

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS

PMDB

Titulares

Suplentes
PFL

Rubem Medina
Oscar Andrade

Osório Adriano
Benedito de Lira

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)
Alberto Goldman
Pedro Navais

Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
PSDB

Jefferson Peres

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

Sebastião Rocha
PTB

Rommel Feijó

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Aldo Arantes
PPB

Fetter Júnior
Roberto Campos
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Cãmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.482-38,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil ativo e inativo dos Po"
deres da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
José Bianco
Freitas Neto

PSDB
Artur da Távola

Regina Assumpção

Luiz Carlos Hauly

Titulares

Gerson Camata
C2.rlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Francelina Pereira
Hugo Napoleão

PFL
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)
Lídia Quinan
Regina Uno

Saraiva Felipe
Olavo Calheiros
PSDB

Candinho Mattos

Pimentel Gomes

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado

.Aido Arantes
PTB

Roberto Jefferson
Fernando Gonçalves
De acordo com_ a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.508-19,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
14 do mesmo mês e ano, que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, dispõe sobre período de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto para as
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microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
. Edison Lobão
Pinheiro

João Rocha
Júlio Campos

-~Jonas

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Jefferson Peres

Até 19-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 12-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.512-12,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos
arts. 2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
e 2º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção económica nas
operações de crédito rural".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Coutinho Jorge

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

Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares
PFL

Júlio Campos
Freitas Neto

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PFL

PSDB
Murilo Pinheiro
- Osório Adriano

Júlio César
Luiz Braga

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
Paulo Lustosa
Paulo Rítzel

Dilso Sperafico
Jurandyr Paixão

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Antônio Balhmann

PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Bloco (PT/PDT/PCdoB)

PFL
Aldo Arantes

José Machado

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PSDB
Welson Gasparini

Geraldo Melo

PTB
Nelson Marquezelli
Duílio Pisaneschi
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista

-Hugo Rodrigues da Cunha
José Rocha

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Oscar Goldoni
Valdir Colatto

Silas Brasileiro
Dilso Sperafico
PSDB
B.Sá

Ezídio Pinheiro
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Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

DEPUTADOS
Aldo Arantes

Titulares

Suplentes
PFL

PSB
Gervásio Oliveira
Gonzaga Patriota
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mis1a
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mis1a emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.52Q-10,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a nevação de dívidas e responsabilidades do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera
o Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as
Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de
1993, respectivamente; e dá outras providênciaS''. De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§-4º e 52 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Romero Jucá José Bianco

Freitas Neto
Waldeck Ornelas
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

6IQCQ (PMDBWSDLF>SUPRONA)
Saraiva Felipe
Ricardo Rique

Marçal Filho
Aníbal Gomes
PSDB

Edson Silva

Nelson Marchezan
Bloco (PT/PDT/PCdoB)

José Machado
PL

Suplentes

Titulares

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

.Aido Arantes

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 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
- sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo finai da Comissão Mista
--P.té 10-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.534-7,
adotada em 1O de julho 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 Federais de Educação Tecnológica e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5º do art 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Beni Veras

Carlos Wilson

Benedito de Lira
Rogério Silva

SENADORES

PSDB

PTB
Valmír Campelo

César Bandeira
Aroldo Cedraz

Emília Fernandes

PFL
José Alves
Carlos Patrocínio

Joel de Hollanda
Hugo Napoleão
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

266

ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

PSDB
Artur da Távola

José Roberto Arruda

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

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camaia
Carlos Bezerar

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campelo

PSDB.
Carlos Wilson

Regina Assumpção
DEPUTADOS

José lgnácio Ferreira

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

Titulares

Suplentes
PFL

Cláudio Cajado
Paes Landim

Coraúci Sobrinho
José Mendonça Bezerra

Bloco (PMDB/PSDIPSUPRONA)
Mauricio Requião
Saraiva Felipe

Lídia Quinan
Elcione Barbalho
PSDB

Oswaldo Soler

Roberto Santos

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
José Machado
PL

Aldo Arantes

SENADORES
Suplentes
PFL
Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Trtulares

Suplentes
-PFL

Saulo Queiroz
Manoel Castro

Augusto Viveiros
Euler Ribeiro

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA)
Gonzaga Mota
Dejandir Dalpasquale

Djalma de Almeida César
Barbosa Neto
PSDB.

Valdemar Costa Neto
Luiz Buaiz
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-7-97' - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.535-7,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dià
14 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a mATÉRIA:
Titulares

Sebastião Rocha
PTB

Edison Lobão
Odacir Soares

Ademir Lucas

Candinho Mattos
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

José Machado

Aldo Arantes
PSB.

Nilson Gibson
Ricardo Heráclio
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até19-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até28-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 12-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.537-40,
adotada em 10 de julho 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§ 12 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 2 2 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Agripino
José Bianco

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Lúcio Alcântara

Beni Veras

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisc)dª-~ 1,5~&-42,
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a Nota
do Tesouro Nacional - NTN 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 n2 8.177, de 12 de março de 1991, e da Lei nº
8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 22
e 3 2 da Lei nº 8.249/91".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 9 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PPB
Epitácio Cafeteira

PFL
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

José Alves
Jonas Pinheiro

RamezTebet
Fernando Bezerra

PFL
Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

Bloco (Pf).1DB/PSD/PSLJPRONA)
Edinho Bez
Pedro lrujo

Joel de Hollanda
Freitas Neto
PMDB

Suplentes

Paudemey Avelino
Luiz Moreira

26:Z

• -4.

ESDB
Teotonio Vilela Filho

Geraldo Melo

Bloco Oposição íPT/PDT/PSB/PPS)

Pedro Navais
Sílvio Pessoa

José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

PSDB
Basílio Villani

Ney Suassuna
Maun

Feu Rosa

-Valmir Campelo

Regina Assumpção

Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

. DEPUTADOS

Aldo Arantes
PPS

Augusto Cai'Valho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissãó-Místa.
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

Titulares

Suplentes
PFL

Augusto Viveiros
Abelardo Lupion

Giro Nogueira
Jaime Fernandes

Bloco JEM!2BIPS_Q/PSUPRONA)_
Hermes Parcianello
José Chaves

Ricardo Rique
Wilson Cignachi
PSDB

Leôniaas Cristina

Danilo de Castro

Bloco ;PT/PDT/PC do B)
José Machado

Aldo Arantes

PMN
Basco França
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista.
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida oomunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.539-33,
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a participação dÓs trabalhadores nos lucros ou resultados
da emoresa e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos·dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Vilson Kleinübing
osé Agripino

Francelina PereiraJ
Edison Lobão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSDB

Beni Veras

Geraldo Melo

PSDB
Firmo de Castro

Wilson Campos

Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Aldo Arantes
PV

Fernando Gabeira

Gilney Viana (cessão)

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.540-26,
adotada em 1O de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências'.·
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
PFL

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PMDB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Suplentes
PFL

Titulares
Manoel Castro
Osmir Lima

Átilalins
João Mellão Neto

Blooo (PMDB/PSD/PSUPRONA)
João Almeida
Simara Ellery

Francelina Pereira
Hugo Napoleão

Odacir Soares
Romero Jucá

PPB
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Titulares

Regina Uno
Moacir Micheletto

Gerson Camata
Carlos Bezerr

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Lúcio Alcântara

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PTB
Valmir Campelo

Emília Fernandes
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DEPUTADOS

PSDB.

Titulares

Suplentes

PFL
Francisco Horta
Betinho Rosado

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)

Arnaldo Madeira
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Aldo Arantes
PPB.

Roberto Campos
Herculano Anghinetti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Prov_isóri_a nº J .S4~-~.
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órc
gãos e entidades federais, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nn
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Joel de Hollanda
Bello Parga

Edison LoJ]ão_
_Eceitas 1\l~\Q__
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerso!l Camata
Carlos Bezerra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

PSDB

José Machado

José Eduardo Outra

Jurandyr Paixão
Adelson Salvador

José Aníbal

Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Luiz Braga
Coraúci Sobrinho

Luís Roberto Ponte
Sílvio Pessoa

José Roberto Arruda

Suplentes

PFL

Saulo Queiroz
José Santana de Vasconcellos

Raul Belém
Mauro Fecury

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA).
Barbosa Neto
Valdir Colatto

Edinho Bez
Mauro Lopes
PSDB.

Flávio Ams.

Luiz Fernando
- - Bloco (PT/PDTIPCdoB)

Aldo Arantes

José Machado
PTB.

Chico da Princesa
Etevalda G. de Menezes
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
- - -Diã-16-7 -97'-designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emen-das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
---Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional áMeôfda Provisória n2 1.543-24,
adotada em 10 de julho 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 Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providêncíãS":"
De acordo com as indicações das uaeranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-C_N, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobão
Freitas Neto

Bello Parga
José Agripino
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e
de Formação do Património do Servidor Público PIS/PASEP, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
Resoluçaon"
- - nos-termos aosg§4•- e 52
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Gerson Camata
Carlos Bezerra

José Roberto Arruda

Suplentes
PFL

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB

Titulares

SENADORES
Titulares

PSDB

Valmir Campelo

·ao-a:rt:-2"âa

Regina Assumpção
DEPUTADOS
Suplentes

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Bloco (PMDBIPSD/PSUPRONA)
Regina Lino - -Saraiva Felípe
João Magalhães
Edison Andrino

PSDB
Beni V eras

José Eduardo Outra
Epitácio Cafeteira

Aldo Arantes
PSB

Nilson Gibson
Gervasio Oliveira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramic
tação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Conçresso Nacional a Medida Provisória n• 1.546-21,
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes
PFL

Odílio Balbinotti

Bloco (PTIPDT/PC do B)

Sebastião Rocha
PPB

Titulares

PSDB

José Machado

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Adauto Pereira
Lael Varella

Adelson Ribeiro

José Agripino
Yilson Kleinübing

Jefferson Peres

PFL
Roberto Fontes
Leur Lomanto

Bello Parga
Júlio Campos

Yanessa Felippe
Célia Mendes

Lael Varella
José Rocha

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Darcísio Perondi
Nair Xavier Lobo

Olavo Calheiros
Maria Elvira
PSDB

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
- José Machado

Aldo Arantes
PL

:-Valdemar Costa Neto
Luiz Buaiz
De acordo com_ a Resoluç_ão_n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
.Diat6,_7-97~ designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
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Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso NacionaiSerá
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ng 1.547-32,
adotada em 1O de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao
Vôo, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n9
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Alves
Edison Lobão

Guilherme Palmeira
Romero Jucá
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ng 1.548-33,
adotada em 1O de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade - GDP das atividades
de finanças, controle, orçamento e planejamento, e
dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
--- nos termos dos §§ 4 9 e 52 do art. 29 da Resolução n9
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Titulares

PSDB
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SENADORES
Suplentes
PFL

Lúdio Coelho

BeniVeras

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Emília Fernandes

Regina Assumpção

Joel de Hollanda
José Alves

João Rocha
Hugo Napoleão
PMDB

Gerson Camata
Carlos Bezerr

Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Titulares

PSDB

Suplentes
PFL

Aroldo Cedraz
Antônio dos Santos

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Francisco Horta
José Carlos Coutinho

Bloco\(PMDB/PSDIPSUPRONA)

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
~Aido_Arante_s

José Machado
PPS

Augusto Carvalho

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

-DEPUTADOS
Suplentes
PFL

Oswaldo Soler

João Leão

Sérgio Arouca

PPB

Titulares

PSDB

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Colbert Martins
Sandro Mabel

Zaire Rezende
Paulo Lustosa

Lúcio Alcântara

Beni Veras

Rubem Medina
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
Ademir Cunha

- Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Roberto Valadão
___ Te_té_B_ezerra_

Luís Roberto Ponte
Adelaide Neri
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PSDB

DEPUTADOS

Arthur Virgílio

Jovair Arantes

Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

PFL
Aldo Arantes

PMN

Augusto Viveiros
Francisco Rodrigues

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPRONA)

Basco França
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidadeAté25-7-97- prazo final da Comissão MistaAté 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será ·feita a devida comunicação à Câmara dós- Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.55D-41,
adotada em 10 de julho 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 da:s lideranças, e
nos termos dos §§Aº e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Pinheiro Landim
José Luiz Clero!

Beni Veras

Sílvio Torres

Alexandre Santos
Bloco (PT/PDT/PCdoB)

José Machado

SENADORES

Regina Assumpção

Edison Lobão
João Rocha

Romero Jucá
Hugo Napoleão

Sebastião Rocha
PTB

Suplentes
PFL

Teotonio Vilela Filho

José Eduardo Outra

Aldo Arantes

PV

Fernando Gabeira
Gilney Viana (cessão)
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estal:ielecido o seg1Jintg cªlf3ndário para a tramitação da matéria:
Dia16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão MistaAté16-7-97- prazo para recebimento de emendas e
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.551-24,
a dotada em 1O de julho 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 - AFRMM e ao Fundo da Marinha
Mercante - FMM, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
-ili39:cN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Titulares

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

José Priante
De Velasco.
PSDB

Gerson Camata
Cartas Bezerr
PSDB

Vai mi r Campelo

Arolde de Oliveira
Júlio César

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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PSDB

SENADORES

Beni Veras

Carlos Wilson

Titulares

Suplentes

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

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

Odacir Soares
Waldeck O melas

José Agripino
João Rocha
PMDB

Leomar Quintanilha
Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Titulares

PFL

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Suplentes.

PSDB

PFL
Abelardo Lupion
Jaime Martins

Lúdio Coelho
Raul Belém
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
Paulo Lustosa
Antônio Brasil

Alberto Goldman
Mário Martins

Beni Veras

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
PPB
DEPUTADOS

Feu Rosa

Suplentes

Titulares
PFL

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

PSDB
Paulo Feijó

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

AldoArante
PPB

Francisco Silva
Ushitaro Kamia
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97-instalação da Comissão Mista
Até16-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) .:_
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.554-17,
adotada em 11-de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "altera os arts. 2 2 , 3º,
42 , 52 , 62 , 72 e 9" da Lei n2 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 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:

Osvaldo Coelho
Ayres da Cunha

Raimundo Santos
Paulo Lima

Bloco {PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Noel de Oliveira
Albérico Filho

Paulo Rítzel
Orcino Gonçalves
PSDB
Anivaldo Vale

Roberto Rocha
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Aldo Arantes

José Machado
PPS

Sérgio Arouca
Au!)usto Carvalho
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
-fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e_Qª'ª a__çQ[Tlissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
= Depu1ados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso NacionaJ a -Medida Provisória n 2 1.555-12,
a dotada em 1O de julho de 1997 e publicada no dia
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Gerson Camata
Carlos Bezerra

Até 16-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
-A:fé 25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.556-12,
adotada em 1O de julho 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 §§ 4º e 52 do art. 2Q da Resolução nQ
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Jefferson Peres

Titulares

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$1 06.000.000,00, para os fins
que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4Qe-5º-do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Odacir Soares
RomeroJucá

Edison Lobão
Waldeck Omelas
PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

JULHO 1997

SENADORES

PSDB
Beni Veras

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Bello Parga
Francelina Pereira

João Rocha
José Alves

PPB

PMDB

Epitácio Cafeteira

.Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes
PFL

João Carlos Bacelar
Benedito de Lira

PSDB
Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

Paulo Ritzel
Oscar Goldoni

Paulo Lustosa
Udson Bandeira ·

PTB
Regina Assumpção

Valmir Campelo

PSDB

DEPUTADOS
Fernando Tõrres

Suplentes

Titulares

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
- Aldo Arantes

José Machado

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)

João Leão

Lúdio Coelho

Carlos Wilson
José S. Vasconcellos
Mauro Fecury

PSB
Sérgio Guerra
Gonzaga Patriota
De acordo com a Resolução nQ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçãG da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista

PFL

Antônio dós Santos
Saulo Queiroz

Paulo Cordeiro
Manoel Castro

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Ricardo Rique
Paulo Rítzel

Edinho Bez
Gonzaga Mota
PSDB
José Aníbal

João Faustino
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DEPUTADOS

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Aldo Arantes

José Machado

Suplentes

Titulares

PFL

PL
Luiz Buaiz

Valdemar Costa Neto

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitacão da matéria:
· Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 9-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.558-9,
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "altera a redação dos
arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n9 9.082, de 25 de julho de 1995, dos arts. 19, 34, 35 e § 4º
a-rt. 53 da
Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem-;
respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e
1997".
De acordo com as indicações das liaeranÇas;·e
nos termos dos §§' 4º e 5"-do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

do

SENADORES
Titulares

Suplentes

Waldeck Omelas
Jonas Pinheiro
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Ct~mata
Carlos Bezerra
PSDB

·Beni V eras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Roberto Valadâo
Saraiva Felipe

· Pedro Navais
Armando Abílio
PSDB

Yeda Crusius

Arnaldo Madeira

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Aldo Arantes

José Machado
PPS

·Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 16-Z..9_L_-_ prazo para recebimento de
_~mEW.d9.S e. para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 25-7-97- prazo final da Comissão Mista
Atr 9~!H:i7 --prazo no Congresso Nacional
Se~rá fEiitéi- devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.559-15,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "altera a legislação do
imposto de renda e da contribuição social sobre o Ju-

a

De acordo com as indicações das lideranças, e
-- nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Leomar Quintanilha

Suplentes

Titulares

PFL
Odacir Soares
José Bianco

João Rocha
José Alves

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)

Coutinho Jorge

José Eduardo Outra

Giro Nogueira
Cláudio Cajado

cr'o".

PFL
Odacir Soares
RomeroJucá

lberé Ferreira
Francisco Horta

PMDB
..Jalier 6arba11:1o
Nabo r Júnior

_Gerson Camata
Carlos Bezerar
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PSDB

SENADORES

Coutinho Jorge

Lúcio Alcântara

Titulares

Suple.1tes

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

_Sebastião_R.Qclla
PTB

Emília Fernandes

PFL
João Rocha
Edison Lobão

.Romero Jucá
Freitas Neto
PMDB

Valmir Campelo
Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Suplentes

PSDB
José Serra

Osório Adriano
Eliseu Resende

Aroldo Cedraz
MussaDemes

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Hermes Parcianello
Nan Souza

Jurandyr Paixão
Colbert Martins

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra
Emília Fernandes

Roberto Brant

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Regina Assumpção

DEPUTADOS

PSDB
Firmo de Castro

Sebastião Rocha

PTB

Aldo Arªnte$

PMN
Basco França
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97 -,designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao COI}·
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.560-7,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no dia
14 do mesmo mês e ano. que "estabelece critérios
para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras
que especifica, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federai"_
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resoluçã~ nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia

VilmarRocha
Ciro Nogueira

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Mauro Lopes
Adelson Salvador

Dilson Sperafico
Pinheiro Landim
PSDB

Arnaldo Madeira

Luiz Carlos Hauly

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Aldo Arantes

pps·
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçao da matena:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Atê f9:7:97 ··:· prazo para-receoímento de
emendas e para a Comissão Mista emitir O parecer
sobre a admissibilidade
· ·Atê zs:7-97 :~prazo finalãã Comissão Mista
Até 12-8:97 - prazo no Congresso Nãc1onal
_ Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ror1afdo Cunha Umà) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Prov1sona nº-1:562-7,adotada em 11 de julho de f997 -epublicaaa no dia
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12 do mesmo mês e ano, que "define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e
dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Waldeck Omelas
José Agripino

Bello Parga
José Alves
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

BeniVeras

Carlos Wilson

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

Até 17-7-97 - prazo para recebi mente C: e
emendas e para a Comissão Mista emitir o parece'
sobre a admissibilidade-- - Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Naciondl
Será feita a devida comunicação à Câmara cios
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou ao Co!lgresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.567-5,
adotada em 11 de julho de 1997 e publicada no d!a
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de
bens imóveis de domínio da Uniãõ; altera âispositi-vos dos Decretos-=Ceís-n2 9:760;-âe 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 22 do art. 49 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências ...
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§4º e 52 do art. 2º da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s

Sebastião Rocha

Epitácio Cafetélta

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Vilmar Rocha
lberê Ferreira

César Bandeira
Expedito Júnior

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Neuto de Conto
Carlos Apolinário

.SENADORES
Titulares

PPB

Nair Xavier Lobo
Marcos Lima

Suplentes
PFL

- Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

.Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Lúdio Coelho

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PT/POT/PSB/PPS)
PTB
Regina Assumpção

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Olávio Rocha

Suplentes

.Titulares
PFL

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PSDB
Pimentel Gomes

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

-Aido Arantes

Valdomiro Meger
-Talvane AlbuquerqUe

PV
Fernando Gabeira
Gilney Viana (cessão)
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97- designação da Comissão Mista
Dia 17·7-97- instalação da Comissão Mista

Ademir Cunha
Jaime Fernandes

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Udson Bandeira
Marçal Filho

Rita Camata
Edison Andrino
PSDB

_Ee.u RQS-ª

Alzira Ewerto'l
~12.12.~9 (PJiEPTLF'Cd_oE!)

José Machado

---

--- --

Aldo Arantf.s
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PPB
Francisco Silva
- RobEõrt~Ç§l!lPOS
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguintecalendário_para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97 - designação da Comissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Cãmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima} O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.574~2,
adotada em 1O de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado_~ expgr!_ação de
bens ou se_rviços nacionais".
De acordo com as indicações das_liderança_s, e
nos termos dos §§-4º e 5 9 do art. 29 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Vilson Kleinübing
Bello Parga

Carlos Patrocínio
Waldeck OrneJas

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Aldo Arantes
PMN

Bosco França
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-7-97-- designaÇão éia éomissão Mista
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
_ Até 16c7-97 ~- P[é!ZO para recebimento de
emendas e para a comissão Mista emitir parecer
sobre a admissibilidade
Até 25-7-97- prazo final da Comissão Mista
-Até 9-8-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Gamara dos
Deputados.
O SR. P-RESlDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O Senhor Presidente da República enviou aó Congresso - Nacioriar-a~tvleêlraa.-ProVIsõrfa ·n" 1.577-1,
adotada em 10 de julho de 1997 e publicada no dia
11 do mesmo mês e ano, que "altera a redação dos
29~ 6o,-'tº, ff eT2aá-Ce1 n9 -8.ô29, de 25 de fevereiro de 1993,- aCresceaispósltivó à Lei n9 8.437,
de 30 de junho de 1992, e dá outras providências".
De acordo comas indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 49 e 59 do art. 2° da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

o

arts:

----suplentes

-Titulares

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL
_c::lers_on Ç_amata
Carlos Bezerra

PSDB
José Serra

Júlio Campos
Joel de Hollanda

-Jonas Pinheiro
- Waldeck Omelas
PMDB

OsmarDias

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

Sebastião Rocha

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

PTB
Regina Assumpção

Emitia Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Francisco Horta
Augusto Viveiros

Nair Xavier Lobo
Dilso Sperafico
PSDB

Ronaldo Cezar Coelho

_Ezídio PinheirQ

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra
PPB
Epitácio Cafeteira

Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Paulo Ritzel
Adelson Salvador

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

PFL
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Os mar Dias

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares
Abelardo Lupion
Carlos Melles

Suplentes
PFL
José Mendonça Bezerra
Benedito de Lira
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPRONA)
Nelson Harter Filho
Sandra Mabel
Marçal Filho
Valdir ColattoPSDB
Nárcio Rodrigues
Luiz Piauhylino
Bloco (PT/PDT/PC do 8}
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7 meses, seguiram-se o segundo, com 10.375 soldados, sendo 686 oficiais, o terceiro, com 4.976 pracinhas, e, finalmente, o derradeiro com um efetivo e
5.082 expedicionários.

A epopéia vivida por esse pugilo de bravos.
nas
trincheiras
da Itália, está gravada no acidentado
José Machado
AldoArantes
território da velha península. O batismo de fogo deuPV
se nas encostas dos Alpes de Apuânia, quando um
-·contingente
da FEB substituiu tropas norte-americaFernando Gabeira
Gilney Viana (cessão)
nas que se retiravam. Era a noite de 15 de setemDe acordo com a Resolução ng 1, de 1989-CN,
bro. Logo em seguida, nossos pracinhas alcançaram
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramiMonte Prano. Registres auspiciosos no Alto Comantação da matéria:
do Aliado vieram a seguir, pelo desempenho estratéDia 16-7-97- designação da Comissão Mista
gico e tático, ao assumirmos postos avançados na
Dia 17-7-97- instalação da Comissão Mista
famosa Linha Gótica.
Até 16-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
Nas etapas seguintes, a atuação da FEB gasobre a admissibilidade
nhouem definitivoaplenaconfiªnça das_ tropas aliaAté 2-5-7-97- prazo final da Comissão Mista
das, dando forma e conteúdo a um rosário de glóAté 9-8-97- prazo no Congresso Nacional
rias, sacrifícios, competência funcional e conquistas,
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
destaque para os combates de Monte Castelo, MonDeputados,
-tese,-Castel Nuovo e, finalmente, após uma cansatiO SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) va e extenuante ação militar, o supremo triunfo de
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Fomovo. Ali foram rendidas a 90ª Divisão Panzer e a
Deputados Com a palavra o Senador Edison Lobão,
Divisão Bersaglieri. Nesse feito, foram capturados
para uma comunicação inadiável, por 5 minutos.
das tropas do eixo 14.779 homens, 4.500 animais,
2.500 viaturas, das quais 1.000 motorizadas.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
Este registro preliminar, Sr. Presidente, Srªs e
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Srs. Senadores, traz, na abrangente dimensão alSenadores, preciS<~mente nesta data - 16 de julho,
cançada pela presença das tropas da FEB no teatro
em 1942, já lá se 'Vão 53 anos - o primeiro continda 11 Guerra Mundial, seu sacrifício, seus êxitos e os
gente do Exército Brasileiro desembarcava no Porto
créditos profissionais que exaltam e dignificam as
de Nápoles. Marcava, assim, a presença de nossas
Forças Armadas do Brasil. Num contexto de enverForças Armadas em terras do Velho Mundo. Ali, asgadura mundial, projetaram nossos soldados do
sinalariam uma jornada de bravura, destemor e comExército, da Marinha e da Aeronáutica. Nossos "prapetência, nas frentes de batalha da Itália, de luta
cinhas" serviram com abnegação inexcedível e pacontra a dominação nazista que então se constituía
triotismo consciente uma causa em nome do Brasil.
em grave ameaça aos povos livres do mundo inteiro.
Honraram a nossa Pátria e confirmaram, nos exemImporta destacar esta data, Sr. Presidente, em
plos de coragem e inteligência, o Homem Brasileiro.
razão das causas maiores que determinaram a hispela têmpera do caráter e o perfil democrático de citórica decisão do Brasil de empenhar-se diretamente
dadania.
naquele conflito mundial. A agressão aberta a navios
de bandeira nacional, em águas territoriais brasileiÉ nosso propósito, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
ras, impôs sacrifícios aos nossos irmãos. Um hciloSenadores, destacar, nesta oportunidade em que se
causto de horror e covardia-;-cujole-~g~te exigia incomemora a chegada da Força Expedicionária Bracontroversa manifestação de nossa soberania. Fosileira nos campos de luta da 11 Guerra Mundial, uma
mos vílioendiados na brutal agressão dos submaribreve análise sobre a atual estrutura militar do nosso
nos alemães contra o nosso maior património que
País e sobre sua plena e permanente identidade
são os cidadãos brasileiros.
com a destinação que a Constituição Federal lhe reservou: Para-à defesa-da Pátria, para-a garantia dos
Esse pnmeiro escalão, comandado pelo General Euclides Zenóbio da Costa, era integrado por
pódéres· consiHueionais e, por iniclativàae qualqúer
5.075 homens, inclusive3-04ofiCiais-:-Num prazo de
destes, da lei e da ordem.
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E dedico-me a esta tarefa, Sr. Presidente,
consciente de sua oportunidade, com vistas a situar
nossa estrutura militar na atual realidade social, política e econõmica do País. Nessa conjuntura, o como
portamento de cada uma das Armas revela amadurecimento no cumprimento de suas prerrogativas
institucionais. Orientam-se, estritamente, pelos deveres e obrigações que a Carta Magna lhes outorga,
organizadas com base na disciplina e na- hierarquia.
Sob a autoridade suprema do Presidente da República, vêm garantindo, ao Brasil e aos brasileiros, bases efetivas e duradouras para o exercício da cidadania.
O Estado Maior das Forças Armadas (EMFA),
órgão jurisdicionado à Presidência da República,
tendo como Ministro-Chefe o Generai_BSlQec:tito _QnQfre Leal, editou uma publicação de excelente qualidade. O plano editorial, nele desenvolvido sob o título "O Brasil e suas Forças Armadas", abre para a
opinião pública nacional cristalinas transparências
para um conhecimento didaticamente apresentado.
Destaque para a Marinha, o Exército, a Aeronáutica
e o próprio EMFA. Numa linguagem objetiva, cada
uma dessas quatro instituições é apresentada ao
povo com uma particular preocupação. A publicação
oferece à sociedade civil temas do segmento milita.L
tratados com simplicidade, estimulando o interesse
:Y.Jpular sobre o universo castrense.
A temática da publicação registra teses e problemas relevantes., inscritos no quotidiano da vida
militar. Põe em evidência a alta qualificação âostra.c:·
balhos entregues aos cuidados _SelSl!iYº-5_ c@_~[Q:_
náutica, do Exército e da Marinha, mediante uma
atuação em tempo integral e dedicação exclusiva.
Aborda ainda a publicação as questões da soberac_
nia, das responsabilidades de atuação, a presença
na Amazônia, o Serviço Militar, a Marinha na Antártida, os projetas de defesa, a participação em operação de paz, os meios, a capacitação de recursos humanos, a ciência e a tecnologia. Finalmente, a publicação do EMFA m_arca o rumo de todQsos_o.f_íç_[as_
entregues ao discernimento e à competência dos
que integram os nossos quadros militares.
A diversidade de atribuições das Forças Armadas volta-se, primacialmente, para preservar os bens
e os valores nacionais. São essas as moderoªs_[=Qr_:ças Armadas do nosso País, postas a serviço dos
superiores interesses da P;;í.tria e integradas <!Q§ .§§·
torces coletivos de todos os brasileiros. Como principal alvo de seus serviços profissionais, elegem a reiomada do desenvolvimento auto-sustent<J.dQ,_ OQ~

teando as suas ações com a estrita observância dos
mandamentos básicos que as institucionalizam.
Esse é o contingente dos servidores militares
que o E:MéA_esm mas_tr_;;:m@_ª_tqdos_o:;;J:>@sileiros,
através de uma publicação que permite ao cidadão
analisar, com respeito e admiração, o perfil do solda-do brasileiro.
Levo aos militares do meu País a minha admiração pelos que tanto têm honrado nossas tradições
de coragem e bravura. E congratulo-me com o Estado Maior das Forças Armadas pela oportunidade da
publicação de "O Brasil e suas Forças Armadas".
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIOENTE (Ronaldó Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra,
como Líder.S. Exª ~ispõ~ de 5minuto_s.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa está se de- bruçanâo soóre- unia mãlériã daÇrnais iit1pbrtarftes,
das mais complexas e das mais polêmicas, que é a
reforma da Previdência.
Quando o Senador Beni Veras apresentou a
primeira versão do seu relatório, houve um pedido
de vista pelos Senadores da Comissão de Constitui: Ção:Just[ça -Ciaádi:uiiã;- e íorarn apresentadas, Sê
não me engano, 150 emendas.
Na primeira reunião da Comissão de Constitui<;ão-;-Justiça e Cidadania, houve um debate sobre a
votação do relatório sem prejuízo das emendas e
chegou-se ao consenso de que não havia sentido
apreciá-lo, uma vez que não se -tinha conhecimento
__s_opr_~ <i_ posição_ cJQrelator quanto às mais de 100
emendas apresentadas.
_ Dessa forma, ficou estabelecido que os Senadores teriam acesso ao parecer do relator sobre as
emendas num prazo mínimo de 48 horas antes da
votação da matéria.
No fim da tarde de ontem, esse parecer foi
apresentado. Houve um debate inicial sobre a matéria, e o Presidente em exercício da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Ramez
Tebet, até coerentemente com aquele acordo feito,
concedeu vista por 48 horas, marcando uma próxi-- ma~reunlãoa realizar::se àSfü noras ae amanna---___ ____jjQje, surpreendemo-nos com uma convocação
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaníâ,acompanhada de uma nova versão do parecer. Na
_QI"Qpria_conv()_c~ão,_cji~"O r~atório em a_ne_J<CJ_~u_bs-_
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titui o relatório distribuído anteriormente, o qual foi
Não se trata de mera manobra de obstrução.
-~Sabemos fazer contas. Temos noção de que, quanimpresso com incorreções".
Observamos que há diferenças e, por incrível
do da votação da matéria, prevalecerá a vontade da
que pareça, exatamente no ponto mais polémico.
Maioria.
Não o mais polémico para nós, porque insistimos
Mas, como se trata de matéria polémica, que
mexe com a vida de milhões de cidadãos brasileiros,
que a reforma da Previdência não pode se resumir à
discussão da paridade. Mas essa matéria esteve paem nome da precaução de que o Senado da República não venha a adotar uma posição que depois
rada nesta Casa devido a dificuldades na base da
Maioria em se aprovar o relatório originaL
possa ser questionada na Câmara ou até junto ao
Hoje, recebemos um parecer em que há difeSupremo Tribunal Federal, apelo no sentido de que
renças, particularmente nesse aspecto.
essa reunião da Comissão de Constituição, Justiça e
No relatório de ontem, era consenso a garantia
Cidadania, em função desses episódios agora inforda paridade plena para os já aposentados. No de
mados, não seja realizada amanhã.
hoje, vemos que não é bem assim. No mínimo, com
Na próxima semana, não haverá matéria patêessa nova redação, abre-se margem para uma dupla
mica no plenário. A última matéria polémica da Coninterpretação.
- -voca\=ãO- Extraordinária será votada hoje em pienário, que é a lei do petróleo. Na semana que vem não
Fomos informados pelo Senador Ney Suassuna de que, no parecer de ontem, constava uma:-- --há matéria polémica. Portanto, é uma semana que
pode ser inteiramente dedicada, na Comissão de
emenda áe S. ~ que havia sido acatada e, -no
atual, parece que foi rejeitada, ou vice-versa_
Constituição, Justiça e Cidadania, a debater e votar
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa matéria.
voltamos á bater naquela tecia, de que, por maior
Por isso, quero reafirmar esse apelo às Lideranças da Maioria e ao Presidente da Comissão, Seque seja a pressão da mídia, por maior que seja a
vontade de se demonstrar produtividade, o Senado
nador Ramez Tebet, no sentido de que essa matéria
não pode funcionar como uma linha de montagem,
não seja votada amanhã na Comissão de Constituiparticularmente em relação a um tema tão compleção, Justiça e Cidadania.
xo, tão importante e tão polémico como é o caso da
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a
Previdência.
V.
Exª
que me conceda a palavra, pois fui citado
Devemos considerar que houve mudança nescomo Presidente da Comissão de Constituição, Jusse parecer e que, do ponto de vista prático para a
tiça e Cidadania e gostaria de dar uma explicação ao
convocação extraordinária, não haverá diferença
Líder do PT.
votá-lo amanhã ou terça-feira na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja: mesmo que a
matéria seja integralmente votada amanhã - o parecer e todas as cento e tantas emendas - não haverá
tempo hábil, regimentalmente, para que ela venha a
plenário ainda durante a convocação extraordinária.
Infelizmente, não vejo nenhum Líder da Maioria
aqui, mas está presente o Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Gostaria de fazer um apelo, em nome do bom
senso, em nome da precaução - "precaução e caldo
de galinha não fazem mal a ninguém" -. para que
não fosse realizada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania amanhã, para votar a
matéria. Também queria solicitar que tivéssemos a
versão definitiva do relatório, pois estamos informados de que sairá um terceiro.
Repito: mesmo que ocorra essa votação amanhã, não haverá tempo hábil para que a matéria seja
apreciada em plenário durante a convocação extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) V. Exª tem a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de dizer ao Líder do PT, Sena-_ gor José Eduar<:lo Qutra, que 11_ão posso me pronunciar agora a respeito do seu apelo de adiamento porque o Plenário, em última instância, pode ser o fórum de um recurso.
Mantenho a reunião para amanhã e o_ assunto
levantado por v:-EXi', Senador José Eduardo Outra,
_s~ _<ir11an_hã apreciado pela Presidência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

_O 5_R. HUIVI~_ERTO LIJCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
P SR. pm;_sn;;u:;_NI_E _(fion<iJdo CunhaLima) - __
- Conc.edoa palavrª_ae_ _SªI]aqor t-lu!Tl_berto Lucen_ª, _
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para uma comunicação inadiável, pelo prazo improrrogável de 5 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a
exemplo do que ocorreu em Minas Gerais e em vários outros Estados, também na Paraíba a Polícia
Militar apresentou ao Governo do Estado as suas
reivindicações e que, se por acaso não fossem atendidas, entraria em greve.
Sabemos que a Constituição e a lei não permitem a sindicalização e o direito de greve aos servidores militares, sejam federais ou estaduais. Mesmo
assim, porém, o movimento reivindicatório foí pâra a
rua e o Governador José Maranhão iniciou o diálogo,
por intermédio de interpostas pessoas, inclusive o
Sr. Secretário de Segurança Pública, no sentido de
encontrar uma solução para a grave situação que se
criou, com ameaça de comprometimento da ordem
pública.
No momento, esse diálogo continua e, para
que a sua posição ficasse bem definida perante a
história, o Sr. Governador José Maranhão emitiu
nota à população, que passo a ler, a fim de que
conste dos Anais do Senado.
É a seguinte a nota do Governo do Estado da
Para1ba:
'1) A pretexto de reivindicar aumento
salarial, alguns policiais militares, desde ontem, abandonaram suas funções e anunciaram greve por tempo indeterminado;
2) Esta atitude vem colocando em risco
a segurança do cidadão, pois é do conhecimento público que o Governo não dispõe de
recursos financeiros para atender a todas as
reivindicações;
3) O Governo procurou o diálogo, apre"
sentando proposta, que foi rejeitada por lideranças do movimento grevista, que preferiram a radicalização, tentando gerar um clima de insegurança pública no Estado;
4) Mais grave ainda é que um movimento de reivindicação tenha se transformado em comício político, com a presença de
agitadores e oportunistas, cujo intuito é desrespeitar a lei e promover a baderna;
5) O Governo espera que o bom senso
prevaleça, e que os líderes da paralisação
tomem consciência da gravidade dos fatos e
retomem ao diálogo, para que não venham

C1

*

a ser responsabilizados pelas conseqüências da radicalização;
6) Por último, o Governo tranqüiliza a
população, afirmando que adotará todas as
providências para garantir a segurança dos
paraibanos e de suas famílias.
João Pessoa( PS), 15 de julho de 1997."
Como se vê, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Sena- dores, esse é o retrato da sitúação em meu Estado.
Acredito que o Governo Federal, por meio do
Senhor Presidente da República e do Sr. Ministro da
Justiça, está atento ao rumo dos acontecimentos
-~rt~O _apenas na Paraíba, como também nos demais
Estados brasileiros, de tal forma que se possa encontrar uma solução para esse problema da maior
importância do ponto de vista social e que não pode
ficar ameaçando a ordem pública em várias unidade
da Federação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1g Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é c>Qupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presjdente.
O SR. PRESIDt;NTI: (Antonjo_Çarl(lS Magalhães)
-Esgotado tempo-desiinado ao Expediente.
Passa-se à Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:

o

REQUERIMENTO N 2 501, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item nº 2 seja submetida ao
Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senador José Samey requer a inversão da Ordem do Dia, como Presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Em votação o requerimento.
As Sr'ls e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
Com a inversão da pauta, lamento solicitar aos
Srs. funcionários e às pessoas que nos honram com
suas presenças que se retirem do plenário, por pouco tempo, porque vamos ter uma votação secreta.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, como
a matéria exige quorum, peço a V. ~que acione
as campainhas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-V. 8(' será atendido.
(A sessão transforma-se em secreta às
15h57min. e volta a ser pública às
16h22min.)
São· os seguintes os itens apreciados em sessão secreta:

-2MENSAGEM N 2 117, 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 117, de 1997 (no 732/97, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador Chefe da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos.

-3MENSAGEM N2 93, 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 93, de 1997 (n° 461/97,
na origem), de 17 de abril último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Affonso Celso
de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para,
cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Áustria, exercer a de
Embaixador do Brasil junto à República da Croácia.

-4MENSAGEM N2 102, 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 n° 102, de 1997 (n° 597/97, na
origem), de 23 de maio último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Senhor Carlos Moreira Garcia,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha, exercer a de Embaixador do Brasil
junto ao Principado de Andorra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 1:
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 6, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n° 482, de 1997- art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n° 6, de
1997 (n2 2.142/96, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a política energética nacional,
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências, tendo
Pareceres, a serem lidos, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Hugo Napoleão; e
- de Assuntos Econômicos: Relator.
Senador José Fogaça.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura)
A Presidência esclarece ao Plenário que os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-- dadania, Relator Senador Hugo Napoleão, e de Assuntos Econômicos, Relator Senador José Fogaça,
encontram-se à disposição dos Srs. Senadores nos
Avulsos da Ordem do Dia e que a matéria depende
de parecer da Comissão de Serviços e de Infra-Estrutura a ser proferido em plenário.
Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
- SenaaorHonalooCuiiiiáUma.
São lidos os seguintes:
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Rep~:tphca

wbmete

::l

acrecl3c:i.o

·~a

Le: :1· "o- c" : !.!::: 9é

Vale

Cjmara àos Deputados I. que ô:spõe

~~ssaitar.

.!m esoec1ai

:--rordes!e. :t cnaçào de

(l\1fJ. ,,

.1 noiwca l!ner~etlc:::t n:!CJOnai. .1s <HI\1dades reiauvas ao monoooho do

foro polinco do ma1s alio '11\'d para a dtscussào t.i:ls quesróes ri!lanvas ao uso

C~o:mselho :-.:o.ctonai de Polittc:J. Energeuc:t e :1 Agênc 13

do álcooL como combusm el. que se desloca d.:J.s ilmbutcões ào Mlmsreno da

petroieo. :nsutm

0

\!actonal do Fetroleo e d.:l cur:o.s cr0\1dêncms.

[ndUstna. Comerc1o e Tunsmo cara o de Minas e Eneq,'1a. cu_to mular prestdira

E:m sua E. . . oostdo de !\.!ottvos·. o Mimstro de Estado das
~m.as e Ener~o. ~nrbt1z.:1 <Jue

demonstra oue. ::o Brasti.

Q

equütbrnaal..'mre o Estaco e

.1

tntCJJ.It\:J ~~:· :tda..

'\a C.lm:JIJ.

da propostç5.o c

~ --1~e

I..!US

oJ.t~c.!; ..:~'

•J

mcorporamio. :.:-rJ.I

~m

rc:J.tor

~'t!'lJ.

..;oncium

..:e

mte~TI:311tes

A AL\o'P :Jassara a exercer.

E tmponanre
medtame ltcuação.

~84

emendas

Jo ;;as muura!. ..:nquanro ~ sua rerinlção.

parct::timeme. •)lí -"e um total de

~oresencadas ~60

pa.rur de sua Implantação. as

:!

ex:c!orac::io. o dese:nvolvtmemo e

~~ocn:ac:ic

áecendem.

~emente.

::t

de concessão.

produção do petróleo e

;Jrocessamemo. transporte.

ó: autonzac:lo

emendas das
O Capmr1o ·.: ~:n seu :tn. ::2. r~sgu:!.rda os dJieuos Ja

Em I 9 Je março Je ! 99; t0t rinalmente aprovado o
d~

liscailzac.ão das atividades

:Jltemar .;ue dependerJ.

mtegra!.

PETROBEt.A..S. !ÕObre

re!!:mc

J

subsurut1vo

•moonac::io e

~m

::1

da indüstna do petróleo

J.tnbmções do Departamento Nactonai de CQmbusnvets - D>lC. relactonadas

..:ums 60 tOrnm apro .. aóas totai ou carcl::t.imer.te

:;ubsmmt\'O

do Petro!eo •.A.NP. :nsumida como

com as anvidades·de dismbUJcào e revenda de denvados de petroleo e ãlcoo!.

::.present:J.aas
J...o substltu[l'I.O amda ioram

~ac1onal

tinaildade promover o rcguiacão. :l contratação e

.:::! L"..:Jmtss.io í:soecto.L Deputado

.lOresem:lc:io

mctso [V)

Jã a ...l..gêncm

Dõ!outaao:. . ...:onsaci.cr:md.o as caractensticas

t.>::itaoe:cc:: ~~ Re;;:me:no interno âaqueia Casa. fOi

~~.

orgão reg:utador da mdUsma rio petroleo \'tncuiada ao \1ME. tem como

c::conõmJcas

..:onsntutàa Ct>mts5â...:l Esoec:.:n caro. esmoo ca orooostc:lo.

;\esendc.

o novo Conselho lan.

:JrOJCIO · .:onsutUI um imponante marco:

:ndustna doJ perroleo aung:uJ a marundade e esta

J

;;endo aberrJ. cara :JOSStbt!H<!r novos mvesnmenros e permtttr uma imeracào

:ltseu

e o cumpnmemo do P!:mo Anua[ de Estoques Energeucos de CombustiveiS,

da Congresso Naetonal o

produc:lo na data do

~:lda t:rn

tnlCJO

Jos camoos que :;c encontrem em t:fett'l.a

da \'tgér.c:a d.a let.

ur:;éncta
J...s Secóes ::: c:: iV Jesse .::lpttulo r;atzm do processo

J...pes::~r

·.i~

todas

.1s

Jlterncões

descaractenZ<!cào .ia proposta smctat do go..·emo
onncmats tOra.:n mantidos
~ontos

I!

:>ofndas. não houve

~"elo

.:onrr.:r.no: os pontos

J.traves das <.:mend<lS dos parlamentares vcinos

!!citatono e seu .rulgamemo c:.:ta dec1s:lo d<!vero. s.:=mpre obedecer lOS pnnclptos
da !egaíidade. anpessoa!ido.d<!. :nomiidadc. ~ubltc:C.:lde
panes. sempre que

::!

:! l~'1.13.tdade

enrre

L"mão resolver rirm;u .;omratos de concessão p:ua

J.S
J.

e:c.pioraçilo dJ.S attvtdaàe: pre\1Sms no arr ! --. mcasos I :l1V da Consntlllcão

foram apen'eJcoacios

Federal

•SPECTOS

RELE\".-\~TES

DO PROJETO

O an.

;.c;

do pro.teto ot~\ê ~ >)brtgltoncd:Kie de ::1 empresa

estran1;e:r::1 aue concorre-:- a :utcn;m. ac: concessao ooresemar. :u:uarneme ..:vm
..lo.-::,taçao ao Conselho
C:"\PE \tnCUt3d.:>

J

f">..:: •• .Jêncta

t::smdo de::- ~lmas .:: ~='~

~actonat

Jl! Pohttca Energ:euca •

da Reoubhca <.: prestd1do oelo Mirustro de

.·...... :>ubsututu

11

Conselho ,'\;actonal de Potiuca do

~ua

orooosro . .: ::m ..:nvd

consmutr <.:moresa
Brasti··

S<!1.'lltll:.~

't.'

:it!O.lrado. ,, ·.:<Jmoro;msso de. C::l.so vencedorJ..

J.s

l.:1s

bras1i..:1r::r.s .... -..1m sede e admlil.lsrração no

G:.se
mvestJm~t::o
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Jo

CJ.Ol12t

\bsoo~mvo . .1h!m

cie :mmr.

~ara

o nosso P:lis. ,_,

r!Stl<lrl!:'etrO DOSSJbt!Jtara ll!n 1!1CtementO na oti!n;). -de

\1Sando .10 Jesenvol\·tmento ·i:! !.!Cnoiog.1as ..ie5ttnad:J.s

aiavancar ·'

J~sen\'Õi\ tmento do nos;o P:liS. ntmo ao oro~'T~sso

.-nao-d!..'·'--'Ora. Jmmmtzando c çaiamttoso tlageio mundml àf'l desemprego
:--lo Co.oltuio \'J. u orOJCIO rrata do re:ino do petroieo e do
Demre e>s :lSoecros relevantes do oro,Ieto hâ.. amda. três que
,:onstáem áe suma Imoortànctll ressaitar

processamerHo Jo gas rtarur.al

na construciio
.:l ~aranna

Em onmetro luçar.
~era

de @e a PETROBRAS uào

om :J.tJZJda. pennanec:ndo a ·cnfàa· câm 5Q.,b - 1 açào d0-CaP1ta! \'Otame

ua emoresa.

~mo.:ue~ J

.::.ta concorrer n:io

llcuac;:.io

~era

consorcia~

ar.. -!:! pre\e. 3 garanna de que

.._1

.·\NP C.5tabeiecer os requisitos

I!

operac:lo de retinanas c de urudades. de processamento e cie

estocag.em de gas narural. bem como :J. amphação de sua c::tpactdade. sempre
atendidas as extgênctas ouanto a orotec:io ambtenr::l.i c: a

--~m

deCldtda em rh\'or da ?ETROBR.A.S. quando

co:tr õtl.tras·~moresas

se~rança

mdusmai e

!tcttatono

::tmphficaao.

llOs

:\'o Camrulo \'fi. u oro,teto Irara do transporte do perroleo .
~eus dcn\·ados

.:onscirCro de

E. fma1meme. c tmponontc c.' . usposmvo que estabelece
proce01memo

..:ontratos

..:eiebrados

p~ia

PETROBAS: para a aoms1c.io Jl! bens e :i<!n-1Ços. v que lhe penrutir:i maJor

;-ia Secáo \.'[. ..lesse mesmo caottulo .. 5ào defuridas as

~..:ráo

da produç:lo

a~_P~~~- S_<:r -~~~!t!_ac!_~r (l~t~iqu_er _eqtpres;3, ou

-~moi'esas: ni'eQiame

-:ntiõnZaÇ;:io .b .-\;.JP

pagos mensalmente. l!m moeda n<JcJonaL a pamr da data di!
~:omerc1al

de cada campo. l!m montante correspondente

Sera facultado a

l!.'ttstemes ou a serem construtdos. medtante remuneracão adequada ao mular

ó.as msr::ü.ações
_.Q_C.t~!tuio_.},'UI. ;rara da . .!mDort:J.cào

oamctpa.;ól!s ~ovem:lmeiaals-rclauvas aos contratos de: 1!.-.::oloraçãO:-sendO qüe
~o..lS ··ro~·aítJes

e :;::l.s n:J.rural.

qualquer :nteressaào o uso dos dutos àe tr::mspone ::- dos te:mmats rnanumos

ceh:ndJ.de no orocesso.

IniCIO

.:1

·Jas pop-uiacões
Em segunao H.1.;:ar .

..;aso áe

Cabera

recmcos . ..::conõmtcos e .tundtcos a serem arendtdos oetas emoresas mteressadas

oetroleo.

~eus

<::.xportaçào Jo

~

ctenvados e do g:Js narural. çsrabelecendo aue o exerctcto dessas

-.ativ1dadcs pelas empresas mtcressadas obedecera

as

dirctnz.cs do Conselho

Nactonal de PoliUca EncrgClic::t ~ CNPE.

.:1

O Capitulo - IX trata t!a PETROBRAS. ~ocredade de:

]0°0 Ja oroàucào de petroleo OU !J3S 11atur.1J. pt:rmmda a Sua redução para 5°'0.
renao -:.•m ~:ama os nscos :.oeolo~'lcos. as expecrau\as de produção e outros

ccouonua mtsta qlle dctCm a i.!:<.clusmd.J.dc do ~:xcrcJcio das attvuiadcs
abrang1das pelo monopólio da l:Jnião no sctor petrolífero c que. após il emrnda

ri:uores pemnentes

em vigor desta lt:i,. f.i~lo-.i em car.itcr de li'I-Te compcttç:ào com outras empresas.
Pelo novo proJeto.

J.

carecia do royalry. pre-.1sro no contrato

(!ln função das condições de mercado.

.Je conce::;sáo. r.lue repres.emar : 01J 0::1 produç.:io . .:orrespondente ao montante

mmmo ro.:I'enao
~soeC!IÍCarios

110 ;:- l''

jo m.

-17.

sera dismbutda

oe!alct :t"- 090. de lS. t2.39

se:~,-"llndo 05

cntC:nõs

{art . .!~)

Os arttgas 61 c 63 do proJc~o. ma.n~êm o _c_o~t~o_lc :J.Ctouano

da PETROBR.ÁS pela União. atrtbumdo-lhc_ c j,s suas 5ubs1dí:irias • .:1 faculdad~

para fonnar cousàrcios com empresas nactona.ts ou

cstr.o.n~;ctras.

O an -IQ amd.a orevê que. da parcela do valor do royalty

0 proJeto obriga. ainda. a PETROBRAS.

~J.Ue exceaer a cmco por c::nto da produção. J.emre outras desunações. :!5%
~eráo

dtstnbutdos ao MmJsteno da C1ilile1a

programas d..:: .::J.mparo

J.

~

7'c:cnoJog~a~

para íinan.ctar

pesqutsa ctenntica e .:lO Jesenvoh1memo tecno16g:J.CO

t~aJS maritirnos

e gã.s natural.

.1phcaoos a mdU.sma. do petroleo

:.l. cotlSiliUt~·

uma

subsidiána com atnbmções cspec1ficas de operar ~ constnur seus dutos.

e cmbarcaçõcs para

transp~rtc dc__ pctrOlr:_o. ~c:_u_s deriyados

ficando facullado a essa 5ubsidi:iria assocmr-sc lrulJOntari~ente

ou minonlariamente, a outras empresas.
RessaJta-::;e. :anda . ..:m
\orae~tc

o otsposto

no~

1'' Joan

~spectal.

p::1ra J.5 regtóes

~erre :!

Fil1almente,

-l'i que .:stabei~c::

110

Capitulo X dcstmado ils disposições linats c

transltón.o.s são definidas as regras do projcto de tr.JJ.lSiç.iio e. ainda. diretrizes
para o equacionamento de pendências de n<tturcza financcrra de interesse da

PETROSRAS c da União.
~
,_· .~t:ct;.~ ....

I •' Do total Jt.:

;· ...·~tH.l!Ol.!t:.t.

-,:rao

r~·cursos

.miiCJ.dOS

Jc.'Sttn::r.dos

~o

\1imsteno ó

no mmnno ,mare:11a oor cemo ..:m

Perante esta cotmssão. não íOr.un apresentadas emendas. o
que dcmmlSti-a o ·cxcclcntC trã:b3lho dcscnvofvído pc!a C5.mara dos Deputados.
--esr)eClailnCnte pelO RCTato-r. o 'ICU!itrc D~Plitado c -ú:M:ittistro ~!IScu RcscndC.

rraduzo tal
·mcmo uc ..::.taa '>CZ mats. ·m·e$nr no t.:amoo Jo •:onhcctmenta Cientifico.

!~to

c,mto uma :lpro\':tc;lo t.1r.:11a ao pro1cto qui.!

vc1o da Cãm::tra que t'ór. pors . .:1. meu \cr.

constd~r::tâ.o

adcauado

----------------------------------
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l~rovaç:io de uma norma :-'!:;uiadora dessa t1eXlbtltzac:io no tocante .!:>

_l!!~c!_a_çie~ª-P_I~á_~_por esse monggQil.,:.

Bencdtta on Sllva. Deputados f-cdcrõl:S, Deputados
pennmr uue

Uma delas se retere

supressão do § lo do art. 47 que.

::t

'ontOrmc cttaao no document~ que me lot enuer:.'Uc ··.:scanc"ra '' pns.nbJJJ.dadr;_

pr01e1o ..:e :-.:1 e:n tela . .i:! tOrmz. :usta e

1)

!:smdu;ns. Prcfeaos e Yl.!rcadorcs, propondo algumas modificações no projeto.

-.-m-oresJs :meressaaas .::n

~'utras

-itscnrnmacócs ,,u

i:J.vorectmenros.

possam

~n\·esur

co~ente.

110

setor.

·em
~em

[aú-i.o. juntarneme com

:!.

:-->ETROBR.\5 . .:m rc-gune co:tcÕrrenct<ll abeno

Je. w• ..:mpre.sas iflle operem na Bac1a d.: Campos. na Bahra c noiVo Grande
Jo Sorte.
pagarem os

outras

11m

t:

IO~·o

llQCJa.s

.~f!.dtmr:mtares

.--\o

do U!rnt6rto nacronal ', não

I!Stabeiec~~

prc\.1Stos. <t!eg;;mào ··nsm:i geológrcos"

1nvesumemos :\traves de
Consuitando os or!Pos competentes. tomei conhectmento de
que

:::1

~s

cntenos

~me

mio nonear o exerctciO

dessas n_ovas a:t\:tda~es.. -~ proJ_e_!~ -d.~ l~t. busc_o_L!__ ..:~_Il_t'J}_l,ljar ~_arr~ç~o de

Gacta Je Cornpos .:: uma das arcas que menos nsco geoióg:tco

merc:~ao

po1s constdero InJUSta a cobrança de um mesmo percentual para a exploração

nscos geológicos pOIS ticanam cm desvantagem as empresas que tivessem que

d~

H::tb_;IJh_o . ..:o mo. mmOen:t. u aa coq-tpeuvtdade do Pa1s

::-uemacton:l!
Certo cir: que. '::}ma ::tpro\'ac.io

Entenao ser correto o cnteno adotn.do no refendo paragratO.

t<Jnto de arcas com &,'Tandcs nscos gcológtcos quanto de áreas com pequenos

tiO\ OS

c-=:lncom!ncta. llp!ca d.J econom1a de mercado.

porem scmore preoct!pado cem a preservação dos mteresses nactonais. não so
o.mpilando c merc::tdo
·1o

apresentam. dat vtr a ser remunerada com o percentual maxtmo de royalty

!t\TC

d~ste

pro.1eto. u Brasli d:.ra

um salte· em dtreç.io ao ::;eu crescimento económtco . .:alocando-se lado a iado.
no cenano mtemactonaL .;om os demats p:uses a:.te ::tdotam

:1

economta cr::

merc:J.do aberro nesse sc:tor. somos. no memo pela sua apro\'ação

efetuar matares mvesumentos e aplicar medidas de sct:urança, com cettez:a.
mats

onerosas~

-o--proJelo
Outra preocupação da bancada refere-se ao valor e ao prazo

do imcto do pagamento das participações cspeetats previstas no art. 50 quando
ocorrer ··grande t•oilma! d..:- produção" ou de "'grande remab1irdade"

atende,------mrriliem.

aõ~-priliCipios:

- -\1;1

constitucionalidade, juridicidade e â boa técnica legislativa e cotllrário :"ts
emendas apresentadas perante esta Comissão

Na
Saia das (<Jmtssões. r::m

regtào da Saem de Campos. em função das dtmensões dns reservas, e q_ue
•)Correra um grande numero de pamctpaçõcs csoccmts que o Governo. atraves
..:a A:--:P .. naubnav~tmeme. :~ra o ma10r mteressc ~·::1 o.rrecncar. Ç.-:1da _c_;;~.so.
~:mcro.mo. !cra ~uas ~scocc:itctoaaes. nao ~abç:naQ ~.;:r_pr~:ti-~0.!+9. ~m_j;~-_;;_:;.â~

.ktaUt:J.memo d..:Y~ ric::rr ct';::_:::Qntn_g_c_ ~ua rc~~~e_maci_Q_

Prer'eno \lU .\lumcmto tio R:o ll~ J:ln~l!O L:.:tz Po.mu Cundl!. ~91!_ctrap._o_o_r,J),le -~
~..:de

d::t.

,.\~P 51!1::1 n:Jau~.:lo.

C:Jndc= . .-\le~ou que

J

s..::dc d:J.t>ETROBRA.S Jp._e_la,_

.;, dJscostcio oue rc:.'Ula o assunw esta msenda no paragrafo
nmco ao J.ri

J

saber •

PARECER SOBRE AS EMENDAS OFERECIDAS PELO
SENADOR JOSAPHAT MARINHO AO PLC 06. DE 1997

. \rt -·

::~der.:u

e escraonos ..::..::nrr.:us _n::t. _Ctdau!!.

tmdaa~s

o.ümtmstr;:mvas

'•)mente ;:oJ.ra

m -·

·.1

~.:rt!Hos

_tl_o_j~_IQ_I.l!!_.l_;meJro__

EMENDA N' 1
~1\1~.

illdtctanos Entendo

:uenat!:! tusra rc:\'lnOIC:lcao

•s e-scmono::; ccntr:ltS

p<Jóendo mstmar

rc~'lcn;:us

sc~;io

Uú

tJ.i como s.: t:nconrra

Prcreno. uma \<!Z oue

red.!~do ..._,

~stabelece

que
Art. A rmportação ce petróleo. de seus
aenvaoos e ce gas raturat cevera- ser fett~cerrr-c·arater complementar a
oroáUção r-ac1onat ;enoo :-esoonsaotlldade ca ANP e ao Mintsteno ce
:r.austrta e Cc.T.erc:o a lniC:attva cas meo1das necessanas oara cotb1r o acuso
do oocer eccr:orr.rco e as orancas aes1ea1s oe ccmercto.

no Kto ue JJ.nt:trCI

\'OTO
lU\'emo
::err.mmoo

.1

,:J.

i::nenu.a \ ·,msmuctonal

;1.::--xtothz::tcao Jo monopoito \!0

A emenaa n" ~ ao noore Senaaor Josaonat
Martnno oretenae •ncu.:tr Lm arttgo com a seguinte reoacáo

;::::trolt:o.

.,_,

•l 95.

~.::_;z:-s-;_ nece_::;~an;t.~

Senaaor -::·..:e amrr:o n2o
__o.Y.EU~Qmos_

se~

E murto 1ouvave1 a ::::reoc:..~oacao co •ustre
so cete mas ae tocos rcs crasuetros e oatnc:as
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O Proreto. ~ntretanto. ;a contempla
preocuoaçao ao estaoetec:::er "o ar1. ao oentre a$ atrtQULÇÕ_g~_da ANP. a ce

tal

r.ovo ccncesslonano atenca aos :eouJSitOs :!:!cmc:::s.

'XIII - F1scattzar o aaeauaao fum:tonamento

do Sistema NaCional oe Estoqu_e_s_ ~e_ C~mQusUve_ts e o C~.:Jmpn_mento co Plano
Anual ce Estoaues EstrategtCOS cte Comt;USIJVetS.
Que iraiã Oãrt~4° da L~t
"~

ce

8176. oe 8 ce revere1ro oe 1991

"Art. 25. Somente oocerâo coter cor.cessáo cara a
~.xo~~càq

1c

::-~··; ... r:·

.:. .;.N!?
-·~::;::::::::

'S\..: :·~":e- :.;a:é

.oroc~.;câ.o...:<e_.c~e.tr.~~ c~ _gas natural o:s emoresas oue

ao Proreto. também estabelece:

Ao iUSttftcar sua

an:. ~ .. :
::;u::.:·::~E5

e

atenoam ços

·eourS1tos-re<:nfcos e-ccr.omtcos e·JUrtoacos est.abetect::::-::l·s oe1a ANP-

O art

.... ar.-:1:-:ts:~.;;:tvo :.;:;

econom1COS e JUrldiCO!>

----€stacetecloos t:e!a ANP -:::mforme o crev1sto no art. : : •

_:_:_::;:~_;____;_:_,-.,.-::e_~_;:7:.e_n_;_;; __:;;-ª_~:ç:_·-::.:e-

:a :·::::::-; ::::-::;::n:céi_
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Observados esses dOis pontos centra.ts da proposta de: regulamentação. ê
oportuno comentar. em linhas gr:r.us. os demals aspectos da estrurura do PLC n° 006, de
1997

O Capnulo I estabelece os ob.tenvos para as poiitic:tS

nactOIWS

voltadas

ao aprovo:iwm:_nto das_ fo~tes ~e :na:!?a..:..s pol_ir.c_as nac1cmus _serão pro_posra.s_ p~lo_
Cõnselho :--t3Ctonai-de PolÍtiCa Ener~eOc3:-cUJ-ã cn~ç~~--;bj~to do C~itulo- II. As
politicas naczonats e medidas especificas proposw pelo Consc;:lho VISarão: promover o
aproveitamento racional dos re--Utsos energê:ticos do Pais: assegurar o suprimento de
insumos energettcos ás ireas m:us remotaS ou de dificii acesso no Pais: rever

_ _E_~~~am~e .:r.s __ ~~--~~~~~- 3J'!ica~--ã:~-~iy~~- regi~ d~_ P~:
c:smbe.lec:er diremzes para programas especificas como os de uso de gis natural. do
âlcool. do carvão e da energ~a termonuclear: e estabelecer diretn.zes para a importação
e exportação de perroleo e seus derivados.

O Capirulo III trata da nrulandade das Jazidas e do monopólio da t:nião
sobre o setor pettolifero. repenndo o que estabelece o tex.to consntue1onaL em seus
amg:os :!O e 177. sobre a posse das Jazlcta.s de petroleo. gás narural e outros
hidrocarbonetos :lutdos e:usternes no remtono nactonal e sobre o exerctco das
anvuiades ençlobadas no monopoho estaw ao perr01eo. plenamente mmnao nesta
propOSIÇão. A Seção [I deste: captruio fornece defmiçóes tecrucas para os termos
uallzac:ios na proposição ieg:tslanva em pauta e que proporctonam entendimento m:us
claro ~ prec1so das regras que ballZafio as anv1<iadcs do setor perrolifero no Pais.

PARECER N" 373, DE 1997

Da

COMISS.i.O

DE

ASSUJ.."TOS
ECONOMICOS. sobre o Projeto de Lei da
Câmara n~ 6. de 1997 (n" :!..142196. na Casa de
Origem!. que "Dupõe sobre a po/iuca
ttne,..z:f!!rrca nacmnal. /JS anvrdades relauvas ao
monopdlto do pt:!rróleo. rnsmuz o Co~trelho
,Vacwnai de f'rJ!itzca Energiuca e dâ outras
prowdimc1as ·

O Capirulo l\" rrata da cnação. a orgaruzaçào e a definição de ambmções
da ,;gtncta :-\actonai do Petroleo. ::nltarqma vmculada ao MiniSierio de Minas e
Energia. que tem por fmalidade a regulação. contrataÇão e fisc:aiizaçào das ati.vidades
econõnúcas mtegrantes da mdúsma do petróleo.

.-\ ANP tem papei centr.tl na efetivação da fleXlbilização do monopOiio
do petro!eo. Isto fica plenamente: eV1dente ao se ressaltar as seguuue~atnbuições:
a) garannr o $Uprunenro de denvados de petroleo em todo temtório
nac:tonal:

RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA

[- RELATQR[Q
Por tructanva do: Poder E:tecunvo e :ltraves da Mensagem

n~

639i96, o

ProJeto ae le1 1.1.n. de 1996. foi _enc3Itllnhado ::t_Cimara dos Deputados. em 5 de

Ju!.bo de l996 Essa uuctatrva decorreu do novo panorama CXlStente cm conseqUência
da flex.~bilizaçào estabelectda pela Emenda Consnrucaonal n° 09. de 9 de novembro de
t995.

,.; Corrussâo Espectai. mada especificamente para analisar a referida
propostçào. ceve como relator o Deputado Eliseu Resenae. O parecer do Relaror. sob a
forma de subsnrum:o. foi apro\·ado no ;imbuo da Comissão em I t de março de: !997
O ~ubsnnmvo tia C l.lmlSsão Espectai. em sua Redaçào Final. foi aprovado em
plenano em 19 de março de 1997

Rea:btda no Senado ~m .:! l de março Jc: ! 997. a propostçào foi
L'llCtalmente aprectada na Conussào de Consnrutção. iusnca e Cidadania que aprovou
parecer favora\'el do Rel.:ltor. Senador Hl."GO :-..A?OLE:\0. c:m 4 de junho de !997
'\'a mesma data a propostç:io e remenda a Conussão de Assuntos Econfumros.
A proposta uuctal do Poder Execunvo. embora alterada dentro do
processo de dts::ussào e \"Ctaç:io na Cãmara dos Deput:tdos. não foi descaractenzada.
Os pontos ~.:entrats foram mano.dos e. em dtversos ::.spec:tos. aperfci~adcs pela
tructanva dos parlamentares .. ~ cnacão da Ag:6ncu. :-.;'actonal d.o Petróleo_ lANP).
proposta pe!o c:xecunvo. como orgào executor dtreto do monop6Ho e encanegado da
regulação e tisca!tzação tias·ac.V1dades econótrucas a ele relactonadas. absorvendo e
$ubsnrumc.io a) funções do Departamento :--.:actonal de C "'mbusavc:ts. está manada no
proJeto aorovaao pela Cimara dos De?Utacios. i.) (\mseiho :-..'actona! de Politica do
?etratco. preseme na proposta onunda do execum·o. fot substuuido por um Conselho
;-.iactonat de Polinc.:r. Enet;!etlc:l. no proJeto aorovado pcl.:r. Câmara dos Depuucios
!:.sse C0nseiho. nnculacio a ?restd6ncta çl;1 _R!!puoi_tc:l e _p_restàtdo pelo Ministro das
\11nas e Enen;ta. <J.o tratar das questó~s energ:enc:.:r.s como wn todc.> t::rn atnbwçóes bem
roa.ts amplas ao que aquelas uuctalmeme proposras

h) prote!'ler os uueresses dos consunudores quanto :1. preço, qualidade e
oferta dos produtos:
c) delimitar blocos para efeito de concessão:
d) elaborar os editais e promover as hcttações para as concessões na atea
de expioração. desenvolvimento e produção de: pettóleo:
e) cdebrar os contratos de concessão:
[) awonzar empresas ?nvadas na anvidade de refmo. processamento.
rr.mspone. unpcrução e e:tponaçio. c:om base na iegxslaçào:
g) arbitrar o valor das tanfas dutovtârias:
b) fiscahzar a 1ndlis01a do petróleo:
1) aplicar sanções admlmsrranvas e pc:curuânas:
j) mdicar ao Prestdente da Republica. para t1ns de desapropnaçio, âius
ne~:essanas a màústna do petr61eo:
k) onwuzar e manter o acervo das informações e dados tecnicos
reianvos ils an'Vldades da znàUstna do pet:roleo {consolidar tnformações das empresas
rdanvameme .1 reservas nactonllls.l. Jâ que a lei constdera essas informações
~strategt-=as como parte dos recursos petroliferos nactorws. ttcando a Petrobras
obngada a rransier:ir as miormações e dados que dispuser sobre as bacw sedimentares
braslieiras. ~
l) subsnrurr o Depan:a.rnento .'\actonai de Combusnvets (DNC) na
tiscahzação da dtstnbutç.:io e revenda de combusnvets

; ~~p sera di.ng1àa. .:m regune de colegtado. por uma Diretona
..;omposza de um DiretoNieral e quatro Diretores. Os membros da. Diretona serão
nomeados peio Prestdente da Republica.. apos a]JTOvaç:io dos respecnvos nomes pelo
Senado. Os membros da Diretona ..:wnpnrão mandatos de qumo anos. não
..::omctdentes. :-\o fmaJ do mandato, cu uma vez exonerado do cargo. o ex-Diretor da
.--\.:\'"P ficara tmpedtdo. por um penedo de doze meses. de prestar servtço a empresa
tntegrante da 1ndllsma de petroieo ou -de dtsmbwçâo.
"l"a Seçào !II do Capttulo iV são defuudas as receuas e o acervo da
AgC:ncta :-..'actonaJ do Petroieo. A ..;_'\,"p sera mannda pelos recursos decorrentes do
pagamento por ocupação ou retençào de :uea por parte das empresas. :tl6n de parcel.l
uos rm:autt'.l r dez por c::nto da produc:io 1 e o chamado "bõnus de assLnarura·· (preço da
concessão fixado no edttall
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A reguiarnentac;:ão das am'ldades de ex.piorar;:ão e produção e tratada no
.-\o reaJ:i.rm.ar seus direuos de e:cploraçào e produção de petroleo e gis

narural em todo o lemtono nactonal. a Uruão reassume o controle sobre todas as
bactas sedUnentan:s brastiettaS. :-.leste Capmllo são. atnda. definldas as DOI'tUS gerais
para as anV!cLJ._.. de e:cpiorac;:ào e produc;:ão ero novas ãreas. disciplinado o
procedlmento de licitac;:3o e esnpuladas as condi$Ões b:isicas dos contratos de
concessão A A..\JP devera definir os re:qmsitos t6rnicos. económ.tcos e Juridicos a
,;erem e:og~.c.os das empresas pn:rendenres as concessões. .\ concessão ..unplica na
oiJngação de explorar um bloco por sua conta e nsco. bem como a de prodUZll'
petroleo ou gas naturaL sendo sua propnedadc: os bens rc:sultant~ dessa. ati.vidade.
pagos os tmpostos e obngações conttatuaJ.s respecnvas. O conttato de: concessão.
pasm·el de traruferêocza quando auronzada pela A.i.'l'P. e COilSlderndo extinto caso a
empresa. ao temuno da fase de exploração. não twer efetuado nenhuma descoberta
comerctal
J,.o mesmo tempo em que resguarda direitos da Pettobcis em relação ás
.:ueas de produção e efenv.a exploração e:ustenres quando da promulga~YiO da lei. o
PLC n~ 006. de 1997. I!Stabc:lece prazos para a demarcação de blocos e campos cOin
:J.U'Ittd:J.de de produção p:!.ta celebração de contratos de concessão. Caberi
A.NP
mamer ou não os dtreuos da Pc:trobras em casos àisnntos. devendo. em qualquer
mpotese. -::.:tda uma dessas anVJdades ser c:aduzlda em contratos semelhantes ao de
qualquer outra empresa.

a

:-;a Seção III do Capzrulo \' são estabeleczdas as condiçiSes a serem
observadas nos ed.trats de l:cnação. Do edital constarão:
a\ o bloco ob.1eto da concessão~
b) o prazo da fase de exploração~
c) os mvesnmentos muumos:
d) oS rc:qws1tos de pre·qualificaçào:
e) as pamctpaçóes governamentais:
f) a pamctpaçào dos superficiarios:
g) a relação de documentos: e
h) o pagamento das desapropnações ou semdões.
O JUlgamento da hcitaçào. rrataao na Seçào IV do Capiru.!o V.
a proposta mats vantaJOSa. segundo cntenos objeovos. c:stabeleczdos no
edn.al. s~mo como cnterio de: a_vahaçào os segu.mtes Itens·
a 1 programa de trabalho e propostas de exploração.
bl prazo:
.::) vo!u.m~ de tn'o!esnmentos:
d) cronograma í15tco~financ~tro: e
e) pamcapaçócs go-..·emamcnws.
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A liDportaçâo e exportação de petroleo. )eus dem'acios e gás natural.
reguiados no C.:J.piru!o \ lii do proJeto de let em pauta. poderão ser realizadas por
qualquer empresa ou consorciO de empresas. medzante autonzação da Ag6tcza
~acional do Petróleo. Esta aowiade obedecera diremzes estabelecidas pelo Conselho
:-.racional de Politica Enc:rgerica
O Capitulo IX discorre sobre a Pc:ttobrás. empresa de econonua mista
Ultegrante da Admitustração Fedc:r.ú Descentralizada. que tem por objenvo o exercicio
de todas c.s acividades abrang:tdas pelo monopôlio da L'niào no setor petrolifero ...l.S
atividadc:s econômicas desenvolvidas pela Petrobras mio rr..a1s o sc:rio com a
e:o::clustvidade conferida pela Lei n~ :!.004. de 3 de ourubro de 1953. mas em cariter de
livre concorri:ncza com outras empresas. :Vfantendo o controle actooãno da União
sobre a Petrobr.is. o projeto de lei proporczona a estatal mru.or fle:ttbilidade de atuação.
pcnnitinda.lhe. e is suas subsídiárias. fonnar consórcios com empresas nacioruus ou
c:st:rllngeuas. na condição ou não de lider. para o exercicío de anvidade rel:a.cionada
com seus objetivos. :-..'os tennos do proJeto de lei em pauta.. a Pettobtâs devera
consriruir uma subsidiãria com a atribuição especifica de operar e coostrwr seus dutos.
temunais maritimos e embarcacõc:s para transporte de pc:troleo. seus derivados e g:1s
nanual.
Finalmente. no Capitulo desnnado as dtspOSICÕC:S finais e transtt6rias são
definidas as ro:gras do penedo de rran.stção. Estabelece. atnda.. o Capitulo X diretnzes
para o equaczonamento de pendências de narureza fmanceU"a d~ mtere:sse da Petrobnis
ed.a Uruão._
Ao PLC n" 006. de 1997, foram submendas. no âmbito desta Comissão.

as emendas n• 06 e 07. de autona dos Senadores SELLO P.A..R.GA e JOSE ROBERTO
.o\RR.UDA. respecovameme.. \ emenda n~ 06 propõe a supressão dos Capindos I e H
do Projeto. Justifica o autor que a Politica Nactonal de Energta deve ser tratada em
proposição própria . devido_ Sll:!_.~e~evãncta e_ abrang:en_c~a. _..1,. emenda. n~ 07 propõe
recrar do Panlg:rafo Cnico do art. ;o a expressão " t:- escnt6rios central.S na cidade do
R.ío de Janeiro ....l..rgW:nenta o autor que. sendo Brasdia a Capttai Federal as Agências
~actonats e órgãos reguladores devam. aqui instalar suas sedes.

E o relatório.

1denot1cól!a

A empresa estrangetra vencedora de concorrencza dc:veri consntuir-se
!el'!aimente no Brasti para assinar o conttato de: concessão. Em caso de empate.. a
lt~ttacão sera dectdió.a em favor da Petrobras. quando esta concorrer não consorctada
com outras empresas.

li- VOTO
A parnr do novo cenano estabeleclÓO pela Emenda Consntuciocai o." 09.
de -9 Ge no\fe-móro de [995. o--PLC õl~ 006. ae '1997. regula todaS as ativiaad.:S

'lrmculadas ao monop6lio do p'!ti'Oleo. Ao mesmo tempo que se permite o acesso de
qwusquer empresas tnteressacias em rnvc:sar no setor. são propormonadas a Petrobnis
condições de plena aruação.
~anndo o monopólio da Cnião sobre o pettoleo. o projeto disciplina o
se1or para üma nova fase. T c:ndo anng:ido a marunciade. a mdUstna do petróleo passa a
contar com os mstrumc:ntos que ~arão novos mvemmentos e mteraç.ão

O projeto espectftca as parrictpações govema.menws rc:btivas aos
contratos de exploração e dxa o lim.tte maximo para os royalue.s em 10% (dez P,or
.::ente I sobre :a prodllção de petroleo e gas natural. ad.aucda a posstbilidade de redução
desse percentual para ate S'"" (cmco por cento). tendo em vtsta os nscos geoióg~cos. as
e:tpectam·as de proauç.:i.o e OUQ'OS fatores pernnemes.

~qwlibrada. entre o Estado e a micianva pnvada.

As anvtdades reiactonada.s com o refmo de petroleo e proces.samen.ro de
estão dzsczplmad.as no Capnulo V1. em que se preve a compete:ncia da ANP
~ detimr os reqmsnos tecmcos, eoonómicos e ;undicos a serem atendidos pelas
é:moresas mreressad.as em tmplantar ou amphar rednanas. Es:.-s anvtdades serão
e-:.erctcas merilante lutOrtZlC:io. nas cond.zções defirudas nos contratos respc:cavos.
Sera pemunda a rransierénc1a da autonzaçào. desde oue :l?fOvada pela ~''P.

A emenda n• 06. de autoria do Senador BELLO PARVA. propõe: a rellr.lda
dos Capuulos I e II do Pro;eto em pauta. Os Capnulos tratam. rcspecnvamente. dos
pnncipzos e objenvos da Politica Energ:erica '-:'ac1onal o: da cnação do, Conselho
Sacaonal de Politica Ener2enca <O:PE). ;..io momento em que são estabelectdos novos
~aradig:mas para o seiOT do perroleo. componente f.mdamental da macnz energetica
na(:tOnaL o± plenamente ;usnficã.vei que se proponha a cnação do CNPE. com as
ambwções estabeiectdas no art ~" do ProJeto em pauta..\ farufestamo-nos. portanto.

O Czp:rulo \ 1[ regula as anVidades de ttanspon:e de petroleo. seus
denvaaos e gas n:~.rur:U. Qualquer empresa consntutda sob as leis brasileiras. com sede
e aanurusrracao no Pats. poaera receber autonz.:u;:ão da .J.,.SP para COnstl'Ul1' lnStalaç.ões
;: et'eruar qua.loller modaltdade de:; transporte de pell'oleo. seus denvados e gàs natural.
se.ra para oeJ!Uunento 1ntemo ou :>eJa para exportação. Sera facuftado a q!..L!.Iquer
:nterc:ssaoo o uso dos dutos de IJ':tnSporte e dos. lemuna.Js mannmos ex.tstentc:s ou a
serem conS1I'U!Oos. meal:l!lre remuneração ao ntular das mstalaç:ões

contraries a emenda n• 06

~natural

Com a regulamentação estabelecida pelo PtC n" 006. de 1997, o Pais
tnStrumentah.za-se para entrar no próximo rruiêruo em conchções de competir. lll31S
eferi•lamente. no mercado intc:macu:mal do petroleo

.-\emenda n, 07. de amena do Senador JOSE ROBERTO ARRUDA. propõe
l.ltc:nção do Paragrafo wuco do art...... durunand.o a dtspostçào de se tnstalar os
~scnronos centrats da A.\:P na ctàade do Rio de J.lnetro E:nbora Sua Ex~:elêncta lenha
uma disposição apen"eiçoadora do proJeto. trata-s~ meramente de uma questão
- redUZida a tnstincta adnurusmnva. Tal aJUSte tmphc;ma lazer o proJetO retornar a
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Câmara Jo$ Deputados. atraSando $Wi aprovação c: sanção c:e10 ?resldente ._iJ_
R.eoubl1ca por um -pc:nod.o unponderavel
\Ião cre-J.o que a emenda. não oostante reconheca a sua r:1cronaudad<!.
possa JUSnticar wna reaberrura de dJ.scussão do projeto como u:n toc!o. Desse moao.

somos. de: pareter d.esfavoraveJ aemenda n" 07.
O proJetO atende aos pnncipros da consnrictonahdad.e. ;rdicidade :: a
boa recruca. leç.rsiaava e nos pOSICionamos favcravets. no mente. a sua ap.-ovação.
e contrano ás emenda-s.
Sala das Ccrmssóes. em
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::::- ::::s:err:a r:ut::J\Ea'1o
:. -::;t;e a r=e!:-m:o:-zs ;.:m os s-eus
:nerese.:: e::::::::~::.:s. :::Je c:x::eré-: esiai e;t~ c-=~rraaJcão ~:-;-: o:J"".;as
-e-mcr:=sas ::·.; :-;:;:::::o ::.::::n 2.5 -::·J:nn.;a;s c;~emzes c;.;e !..!m cevemo
-=~~~<:c:-~e!!t-= ~_:;::te oe~e:e--:_~~;:teme,'"lrar $~<:ry_es. ::o CNPE
uma ein~:-c:s3 s;.:cs:olana--:-c:-:ce ã-P~"~Z"C::i:-as-ccsSa ser !1ialOmilna. 0 ~.;
r:-·nnomai!a . 3g:ra c:..··;--;- ma1s ~no~:~aénaa. c cue favorec'e:a a i1vre
c::ncorrénaa. Ao ser c;orovaoo c :resérrre P:-oreiO Ge Lei. estar-a o
Congre::so Nacc-tat ca;;ao a autc!iZ2cão refe!'!oa no rnaso XX do arr
2.7. a a Ccnsun.m:ic Feaerat. O ~a:-er...er é- ccnrrano.
~ -e._v~anSê.c

EMENDAS
Q parecer enC-:.J~t-c.-se na :Jane crmaca1 ao Retatório.

EMENDA 7
!dem .

. Prestdente

EMENO.;s
As 1nfc:-macóes a cue aí!..lde o are 22. :.ãc se resmngerrr ãO' fun
exauSIVO ce e<.aoo:-ai eatta1s ae- ~·atac:ão e Tirmar os contratDs ae
_?_nc;eE~O. I_::;_i§i_!~~5!_~_§_ª~Q'l ~_!!l_q_QlQ_ 09 -~!~~~

-a nacãc. E:--:auamo -os !iif&esses- ão oã.ts eStáVãiü reore!ernados nã
Petrooras.. s. tats mtmmacóes oevenam ser annaaaas. No mamemo
em oue a 1e1 o;a ccts orgãos aue cassarão a te( a resoonsaoibdaae
::re cen'zo C:)tlt!:c :C~Pe e !ecr.tc:c-regwaaor :ANP) ae aeasões
estrateg1cas socre 2 tndUsma co peuoleo no Brasrt. ;orna-se
aosotUiameme ~rr:orescm::nvet oue a guarda cesse acervo naue com
?;:A~R~E:=C,;;E;rR:;_;;S::,Oc=B>!R>!E"-"i'"'S"'E='-'"'~"'E';:N;';O~AS;:;;,O~FE'="R'-E"C"'ID"A""S.:;;..,o"-'-P.:L,C'-'-':l,;o'-'.""·=~.um oesses aots érgãa;s. iTIDtmen:e a ANP.
DE 1997
Não e orec:so tazer reterénaa a uma Let oara aue e1a sea cumonda
A FetroC!i3S estara tota.Jrnente cooena oeta Lei ae Patentes sernore
COMENDA'
aue seus mrenos ae oroonedade !nrelecruat eswerem em auestão.
J Jlustre .S.enaaor Josaona;: Mannno aese!a. cor essa emer:ca. oue a
Por o•Juo !ado.- pai_ ~~- cu~_§_~ ~con!}a_iil_ emen9aS ternanoo
rftoortacâo ae oerroreo renna ca:cner ~erameme c=:-r-:memer.tar ;:.
oroaUZir :.llTl pacote r~aco e amarraao ae ocngacôes. c }Uste
:Jrocucão ~élCIOnal. E:-n seu emenatmerno. ::. _lmp_o!Jõcao._oo.aer=
_.pagamento á Petrocras- oetas ;iiformacões depenae."'a de anenos
coorrumzar wncorrénaa aesteat. -~m cestavor ::-s ::íOOutPres_
estabefeodbS bela ANP.-ss.a atnbu11:ii.O o-teXtO- Ora em exame
.3 lhe comere. O ~arecere carnrano. ·
naaonats.
Cremos ot:e o pierto Já esta atenotdo r.o 1noso V do amgo zo.~_ :lO
croJeto. aue contere ~ CNPE essa attbutcão. O ai1. 60 r~~org;.__ o
-EMENOA9
:JUe contem o art _ . . estabe!ecenao aue auatoUer -oounca c e
Pare::e-!ios etano e- ~:1mscuuve cue o re:ao ao ar"C: :s- não fere o
..:""M.o.co.:;Q ca....JJ,;l~~VJQ.a_q~-~~ .;:_-.,,Ta.~:...~_--=· c.xuaciio co
,mponacões que '!enna a ser tmotemernaca· ~eSPJ.J1Qlf:-;:_g-a._
-:-:ner.o _ç_~:;: 5:;;; -~c:~tru_,.P-o$'-JPS.Q;Q~ w;;--:ª_ v~-~:wa.Io.o. c_ oem c~
ngorcsamente. as atremzes ao Conselho. O parecer e cano ano.
..;e ~er ;::r._ ·::curse -;aruiat :ara se ~ranstcrmar r;um c:ocu10
-:...onomtcc. ~ocre o ::.ua1 se rP=uzoa ~rna sene ce cceracóes cue

COMENDA 2

c: :moon:anre ressartar aue a ransterenaa oe concessâQ .SQr71~_.s-ª
aara rne<JJai-ne autonzação exoressa e- oreVJa oa ANP NO oroono

an. 29. ousa emenoa cuida em sucnmtr. o oaragraio úmco comem·o
remea1o cara comoater e 1mpectr tranSl'eíenaas ::;ue COS§afil
con11aurar curta da !e ou do tnteresse económiCO napq.."l_aJ,_t;.'@,tnQ.Q.
aue Õuatcruer transterênoa se,a sucmenda ao órgão ;egutador e
fiscattza.cor.
Supnmtr o aisposltiVO reorarana a flex:Jbitidaoe r:ecessana para
srtJ.Jações em que a substrtutcão ao conc:ess!onano se aé em funcã:o
oa cononutoaae cu aa. melhona ao setVlCO. cortamo em favor co
1nteresse ouchco. O oarecerecornrcmo.
EMENDA 3
Note-se cue somente decots ae venaoa a c:oncorrênaa · tem o
venceaor a otmoacão ae tnstatar.se como emoresa masnetra. Os
ates pratleacos rieSse 1ntenm serão reanza.aos cela empresa-matriZ.
Parece-nos aue. entre outras sttuaçóes. essa exemottftca. a
necesstaaae ae. peo menos. aammr a amrtraC€''11 tntemac:o~at cara
a sorucão oe cornrovers~as. O parecer e conu--aiio.

COMENDA4
~ão so a Petrotlí.IS. toaas as emcresas aue exercerem auvJaaaes nc
âmtltto oa maUsma ao oeuoleo e oue vennam a_ ser aJc::anCC!QaS :_:-~~
e que ora se aoreaa ooaerão 1moonar e exoonar. Bastara oue :::
~presa este!a autonzaaa pe!a ANP e se suoorctne as 01remzes ao
:NPE ~ara reauzartaJs ooerac:óes ae comerao. Não nos ç~~ tt.;g_
. .;esse -':aSO - Seja necessano atstJngutr a P-etrooras ;;e -:u;:ras
~rnores3s.

J carecer e cc!'lrrano
~:'11ENDA5

-. oongatoneoaoe ce a Petroo:-as wnsmutr suo:SIOE<lna c:::;ra c:::erá: c:.:
,:~nsUtJ:r seus autos v1sa asseQUrar ::ue !..!:-T:a e-ret!va
··r-:er::-:e:-o~:::.:.:.::

--:ilvotver-an--:-·:, lVes:~;Tié_:!"'.t9S_:_ -ce- _t::ona(_~ _:raOç.tr::o~- _Gr3r-:ZS ·a -esse

_.::aoalnO. : ..:::roc:..rro s .-~c ::3" OiSD_cs;cic_ o; oo=t..::acão. cara o
:.onsumo r.e.otam:e -~_;qamerto ce cE-T..errmnaao õrecc. ~!..! cara a
-;:<eor~~c.

:: --:!.Je :-:-:~:1c:a a :Jatanca c;::;.e:c:a~ e oetmr.e aocut:-:~r no

. .e-xre!lor o;.;.ros_t:~cc:..ttos~c.ue. =~r ~a vez.. :amnem trâa oenenciar a
.....:.ooulac:fia. ;:orm.:2 es:arão a sua c:sccsJcão. ;:ara o consumo.
Não r.ouvesse tars 1nvesumemos~ o oromr.o 5er!a um oroauto ~:norte~.
sem 'JSO ~ sem ·Jtltl!dace· -=conôrr::ca :ara a oooulaeã.o.
Cbnsecuentememe. e narutat e c=t'eti cue _i:Lm:ciaüto aa lavra seta
.croonedade de cuem a.(eanza~
C aroao · 177 •Ja ConsuttJJcáo não ::~nrrana : arr:- -:75 nem- mstrtui.
_--.:ma_~::uacão ce -::-:.c:ucénaa r-..affi' c c-errc1eo E: c gas ;,arurai. O
::arecer e o:o:1uar.o.
a'v~ENDA

iO

:..Jme-s-;- aae semente. .aenots. ae venaoa a concorrénaa :em o
..-enceoo:- a o~Jr.gacaa oe· Enstalar·se ca;no emcresa oras11eira~ Os.
atos oratcaoos ;.esse \nténm serão reãnzaoõs rea emoresa-mamz...
ParEce-nos ::ue~ enrre-· ouu-aS - srruã.c:i5es: -essa- €:xemci.1ica.:. a
neces.s1aaae ce. ~lo ~enos. aammr a arottraaem Entemao:cnal para
-a--s01ucão ae co:ruoversras. ·c carecer e co:-rtíc!no
2"MENDA
,J

art '32

::::~'t{_éi:_!ü:Eüa

a~se-owra

__

onr&.rameme oue a Petrocras ;;áo cooera ser

~ i:"§Q_S~P.f~C-~ _q'ª'_ ªW{9;5- __ _---:9_

..;t.=;cem;r.:e:IK:

;a -;:r.c:--esa..

8J@_t_1t0.

_5~ do ~~~-

::onior:-ne ;eus :meresses

e- sua

-~leg_@._Qe_~õ_§§fci:.:J ;-;-om~_®_,_~__Q~J!9- cort2Ilto_.__u_~~-- _s~_~_a_
.x::orre:- e•.oer·.~..!a!~eme o al.:e suoõe a emenoa ao :tustre Senaaor •
- S'".O --e;----:-~cz ce <=;:;vcs ---==:sa aeaSc."ü :::;ececera r-"!a:s a aner.os e

.amaç:e:'!s

;::::::c:;:-7'en~e

ernn:-es.ana1s c::

::::..~e

.::n succsto crotero oe

~IT'f_?!1Z?ç?9_ ca t'~rocra!f_
de.T'-=:~s.

: :-:. .::

=:-c~ncave~

::-:a;

~Jieataa

?r:::Msona em

te:
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EMENDA 12
Obvrameme a norma crotcittva estabeleada pela Medida ProvtSêria
'10. i481 não esta sendo revogada. O fato ae constar ce MP não
:ama: uma regra maJS t:aca ou menos coerctrva ao Ql.le- outra.

exs:erne em 1e1 perrnanerne.

:) cit €2 assegura · ··~!rameme aue s .Oetrocras ,-;fu _"COCJérã_~ ser
p:n~at!Z2aa. A transrcrénc:a ce aLNos. :--.o entanto. ~era: ao ll_vre

Jtscemtme!'lto ca emoresa. ::.:Jnrol"f'r.e ~eus <:'lteresses e sua
~s!J"at:egta ae tnsercéo no men:::.::oo. E óbvio. r::onanro. cue - :e v1er a
:co;rer evenrüaimeme o cue

suoó~

a emenoa ao nustre· Senaoor .

SiO e. venca ae anvos - E-Ssa aeasão ooeaecera maJS a-attenO$ e
·:arnaçen~ tioJcamerne emcresana1s ao oue •Jm Suoosro omretÕ-Ce

:nvaozacao oa Petrocras.

t..dema1s. não e recomencâveJ atar Med1da ProVlSona

::e:manente. o care--er e contrano.

errÍ

le
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Petrobrãs saore os campos que se enc:orElrem em efetiva croaucã.o
serão rattfir::acos. Onde· tennam :õ.!CO reanziãas cesCClDenaScomercats ou promoVJaos 1nvesnmernos na exptoracão. ::ocos os:
drertos aa Petrobrás serão manndos. O cue hã de tme!iaente- r.o

~mo ~Q-~_a ~~~-~o fatQ_Qe_~_Vena®

~caca_~~. exptoraçãc. deso::JtJerta desenvaMmerno. prooução

e ~çao .

na mesma medida vão-the senao assegurados

os ~ sobre a concessão. O d'tsposrtivo na verdade oonga a
~a ~pnr u!1}3 e@Pa ~- m~ a ~umte._Jsto ~- só a
PetroO!as pocle 1ogar fora os dite!!OS que a lei lhe garante.
Por outro lado. a delimnação de blocos e uma das resconsacilidades
<:la ANP , com!l expilcila_ o !l;ll<lgrafo_ úDtCO do ar!. 23. Não se trata
portante. de algo que tenlla ficaao ao sabor oa sorte. sem c:ontTote do
- ínteressenacional.
Q i~-~~~t?IÍ·---ª-~_cja __Vl_g~Q~_lei._l~o_
:.lllY'~ !!;JAN~_go CNPE, r~CeaJaslaCO lemprar. AQ_Ç}I_EE__
11'lCtD'Tlbe. também. o zelO petaS estOQues estrategtcos. coniorme o
tnoso V do art ~.

EMENDA 13
.
O cenit ao·.rerino·ae oeuoieo no Srasu é uma st!J.Jadc encessada:
1\luaa-10 ex1gtra amss1mos 1nvesn:nernos. r~ e uma oues$0~qe _çunc
oram. E orectSo. portante: 01scor·ce-flex1b!tidaoe nâ -~Õ
aesses reswtaaPs. em tuncao CC equdibno ecooófnco,
Não e ;mposstvet que o Brast seyl obngaco a ~~Oãsoüna.
OCvsamente o mercaoo :ntemo tem que ser atendido. mas Ísso não
poae stgnriicar '•P.nda ou co:neccaHzação 1ntema que avilte os preços.
e não remunere as reftnanas.. Isso sena desasD'OSo para a ~
Permmr que eta .exoorte. ao
jXXE: SÇ'Ificar uma
rna~utenção co preço em nives axnpativeis · cem o subSidia a
outros aerrJaOos. ,\'laJs amaa: a preoenc:a do CNPE e do Orgão
reguJador tem par fim lazer= auea llOiitca de ~ não
~e consmua r.em em um aume!ttQ leSIVO dos prec:os ao cOnsurmc:ior
•ntemo nem nem uma cesvaiCX'IZ2Cão aue rrMabdtze a croa.x;:ão.
o moso v do art Z'.. por sua vez. assegura l1aQtJilidade auamo à
preservacâo dos es!.OQues estrntegtCCS. lá que essa passa a Ser uma
atnbu!Cã.o orecio:..:a. ao CNPE.

e:onacmo.

ooarecer~

êMENDA 14
O ilustre Senaaor :.Uao Alcárnara aeseja. por essa emenda. que a
·moortacão oe petroleo tenna carc!ter meramente complementar' a
procucão naCional. Em seu emenatmerno. a 1mpor13Ção podera
oportumzar ::bncorrénaa aesteal. em aesfavor dos procMores
"laoonaJS. geranao aesemprego e desanvaç:ão de intimeras

atMdaoes.

Cremos que o oterto Jà esta atenaldo no 1noso V do arngo ~. -do
prcJeiD. aue comere ao CNPE essa att1bll1Ção. o an. eo reforça o
cue comem a .an:
estabe!eee."lao aue_ qualauer pctitica ae
1m;::xxtaçôes. aue •;enrur a ser :mPiemernaaa restr'IJ'19D'-se=a.
:,gorosameme. .:s GJremzes oc Cc:;se1no. O :arecer e carltFaffó.

=··

EMENDA15

an. :2 ·não se resmncem ao fim
-axoustvo oe e!aoorar eartats ae ~1atacão e Tirmar os Cc:maros ae
con~são. I.SIS Jnt'ormaçóes são um pammón1o ao oaJs. perrencem
a nacao. E:nauamo os Interesses ao oars es!a\lam reoresemaoos na
Petrotlras. :a tais 1nrormacóes cevenam ser aonaaaas. No mamemo
em aue a le! c:na c01s orgãos cue cassarão a ter a resoonsabtlidade
de centro coutlco tCNPE) e técntco-regutador rANP) de deasões
e~ICaS .:::ocre -a- -tndúsma do petr6teo no SrasEl toma-se.
absolutamente !mcresanctveJ oue a guarca aesse acervo t.aue com
um cesses -ooJS orgãos. mormente a ANP.
Não é creaso l'a.zer rererénaa a uma Lei para aue ela seta a..unpnd-A Petrobras estara totalmerne cocena pela Lei de PateÍnes sem~'
Jue 5eus atreitos ae orocneaaae tnteleetUal es!IVerem em questão.
Por outro 1aao. ;:xJr rna~s aue ~e:- aoonnam emenoas tefitãtldo·
proauzrr wm pacote= feo1ado· e amarraao ae obngaç:óes. o Justo
pagamemo a Petrooras Petas tnfonnacóes deooncera de anérios
estabelece os oe~a ANP. Essa atnbuu:áo o textO ora em exame
Jaihea::rnere. O parecer e ccmrano
As Jntarrnacóes a aue a1uoe o

EMENDA 16
Os arts. 32 . :3.3 e 34 oferecem uma solução de eaudibrio para os
proc!emas que esta emenoa cretende comgir. TOdOS os a!l'ertos ca.

Por tim. cabe ressartar oue !actas as concessões· ser.:io

aas

cagas~

~arna::::acóes

esoeoa1s e co cónus ce êSStnan.ua. E
obvio aue !oca area que vter a ser ccr.cec1aa cara emoresa onvaoa e
-aae- -rirlenna -.srco -evenrualmerne Q:J!e!o ae ·nwesumernos -em
oesautsa e prosoeccào. se-JO-a """:ectame ·-m caaamemo aue
remunere as Jnvestlmemos reanz:aaos. ~-Jão navenao ·cerca Para o
<::üa\1€5

paJS.

O parecer é comrano.
EMENDA <7
O argum~ canndo r.esta emenca - a ce cue a 111obngação ce
prodUZlr e algo bom para o aumemo cas reservas esmnégiCaS.pode. em um futuro não murto ctstarne. arrostar" uma reaOC!ade·
rtri.Jndiai de sUbstituição JaPtOa e reoennna ce mamz. energética.
(por razões econômlças ou amotentalSI e a súbita. deSValonzacão
das·reservas brasnenas.. A canruncão oas cuas 'fases e· a obrigaÇão.
verncaL do· mesmo roncesS!Onano vtsam· awmernar· a proouç:ão:. a
aferta·e os esto::lues estrategrcos. que· toram ooteto ae tão ac:enruaoa:

pieo:::uPaça.õ erri· õutras emenaas

·

·o~pan;ceréccntr.3fio~-~--~

EMENDA 18

O ilustre Senaa:or José Eduarco Outra dese,a. por essa: emenca ..
que a imp:i!'ta.Cão ae :JeUOteO ~enna cara:t.er meram~
COfT1;Jfementar a- produção naoonal. Em s&.J enrendimentc.
a

írilpõflãçã.O poãerà:-oçx::ifnJniZarcono:::;rrénoa des!eai. em desfaVor dos
produtores naaonaiS.

-crernos·quel:)plélfir-ra.-esta-aterrafdO r.o 1naso V dO arugcr zr.. CC'

projeto. qüe cõrifêre aõ CNPE esSa atioultãO. O art. 60 r~ o
que contêm o .art. -?'.. ~o- que Oaalcuer política~ ae·
i~ que- -venha-----a- s-er·---~mclemernaaa restrn'1gtr-se-á
~ âStlit!!ti!Zes---aõ CanselftO.
O penil do reíino de petroleo na Brasu é uma srtuar;ão engessada
tW.Idá-io. eagira attisslmos ntvesttmerrtos. não e uma questão oe curte"
prazo. E preciSO. portanto. diSpor de flE!Xlbilidade na adrmnislraçáo
desses resultados. em função do equJiibna económco.
Nao é-<mpdSSivel que o BrasJI S"'3 otxigaao a exportlr gasolina
Obviamente o mercado 1ntemo tem que ser at.endldo. mas 1sso não
poOe significar venda ou comeraallzação Ultema que avdte os preços

e- não remunere as refinanas. Isso sena desastrOSO para a PetrOOr.is:
Pemutir que ela eJ<pOrte. ao conttarto. pooe significar uma
manutenção do preço em nive!s compatives com o subsidio a
outtCS denvados. !'v1ais ãUlda: a presença ao CNPE e do órgão
regulador tem por fim fazer com oue- a. potftica.ae exoon:acões- não
se o::msntca nem em urrr a,umerno tesrvo dOS: preços ao consumJdor
·memo nem r.em uma ce..·~vcnanzacão cue ~rMactnze 2 crcoucão.
O inoso V do arr. :.".. ;Jor sua vez. ;ssegura. trciCUtncace cuarno 2
oreseNacâO aos esmoues estrateglCOS. 1a cue essa cassa a ser uma
ambutc:ão creooua ao CNPE.
O carecer e cornrano.
EMENDA 19
"1\"''bngaroneaade ce a Petroé"ras consutt.ur sumsiOJo3na cara ooerar ou
~:::on~trtllr seus autos VJsa ass~u~ _aue uma erewa Jrno!emernacào
e expansãõ ao SISrema Ctl!Ovtâ.rio -;à aue a Petrecras tertfos seus
1nteresses espeaficcs: que poaerão estar em cornractcão com auuas:

----------------------------------------------------------------------------------
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empresas· ou mesmo com as eventuais díretnzes aue um aovemo·
democraticamente eteito deseJe; imclemernar. atravéS do CNPE
Uma empresa subsidiária. onde• a Petroorás possa ser majoritária ou.
minorttária ·. agirá com· mais independêncta. o aue iavorecerá a livre·
concorrência. Ao ser aorovado o creseme ProJeto ae Le1 estará ·o
Congresso Nacionai dando a autonzaçãO"reierida no Inctso
do arr.
37; da:Constituição Federal. O parecer é. contrário.

Xx

8111ENDA20
A lei que resultar do presente: ProJeto constituir-se-a na autorizacão:
legisiativa. exigida. pelo artigo 37 da· constituicão. Para. um c:áso.
distinto· do que é enfocado no art 64, isto é, pará o caso de constituir·
subsidiária para a atribuição específica s de operar e eonstruir seus:
dutos. :erminais marítimos e emban:açães para transporte de;
petróleo. a autonzação é da. por exemplo. no art 65. O parecer é
contrario.

EMB..JDA2.1
A obngatonedade de a Petrocras constituir subisidiária para operar ou
construir seus dutos VISa assegurar que uma efetiva Implementação
e expansão do sistema dutoviário , já que a Petrobras tem os seus
interesses específicos. que poderão estar em contradição com outras
empresas ou mesmo com as eventuais díretrizes que um governO"
democraticamente eleito deseje Implementar. através do CNPE
Uma empresa subsidiária. onde a Petrobras possa ser majoritária ou.
minorttária . agira com mais independência. o que favorecerá a.livre
concorrênCia. Ao ser aprovada o presente Projeto de Lei. estará o
Congresso Naaonal dando a autorização reierida no maso XX do art:
37, da Constituição Federal. O parecer é contrario.

8111ENDA22
É importante notar. como diz. o artigo 69. que havera um período deo
tranSição. de 36 meses. Nesse período. aos reajuSJes e:revisõesodos
aenvaaos básicos ae petróieo e ao gas I<atural, praucaaos oe1as
reíinanas e palas umdaaes de orocessamemo . es1arão amca
debaiXO de diretnzes definidas oeios Ministérios da Fazenoa e de·
Minas e Ener01a. Ora. é visível aue " r1essa tranSicão - as ambuicões
da ANP não serao exercidas n~ sua Dlentrude. {razoável. portantO.
aue não se submeta ao Senado um 01retor aue oerrnanecera oor um
penoao mu1to curto. com ooaeres Iim11aaos. A auàiênaa ao Senaao.
nesse caso. sena uma demasia. O parecer é contrario.

JOSÉ SERRA, Presidente
.JOSÉ FOGAÇA, Relator
LEVY DIAS
EDUARDO SUPLICY (vencido)
JOSÉ EDUARDO OUTRA (vencido)
FRANCELINO PEREIRA
VILSON KLEINÜBING
NEY SUASSUNA

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

JONAS PINHEIRO
BELLO PARGA
FREITAS NETO
GERSON CAMATA
LÚCIO ALCÂNTARA
ONOFRE QUINAN
BENIVERAS
WALDECK ORNELAS
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concluem os pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria, daí por
que concedo a palavra ao Senador Teotonio Vilela Rlho, Relator da matéria na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, para dar parecer sobre o Projeto. .
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente da
República, mediante a Mensagem nº 639, de 1996,
encaminhou à Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei nº 2.142, de 1996.
O Presidente da República, mediante a Mensagem nº 639/de 96, encaminhou à Cãiria!CI-dos Deputados o Projeto de Lei nº 2. 142, de 1996. Essa iniciativa,
justificada dentro do novo panorama existente em conseqüência da flexibilização do monopólio do petróleo,
estabelecida pela Emenda Constitucional nº 9, de 9 de
novembro ·de 1995, procurava estabelecer as novas
referências para a indústria petrolífera no País.
Na Câmara dos Deputados, foi criada Comissão Especial para apreciar especificamente a referida proposição, comissão essa que teve como R-ela~
tor o Deputado El!seu Resende. A matéria recebeu
inicialmente 284 emendas. O primeiro parecer do
Relator, consubstanciando um considerável número
de emendas que adotou, total ou parcialmente, teve
como conclusão o substitutivo aprovado no âmbito
da Comissão de 11 de março de 1997. A esse substitutivo foram oferecidas ainda 260-outras emendas
que, apreciadas pelo Relator, originaram um segundo substitutivo, resultado de exaustivas negocíaçõ~
es, demonstrando uma ampla discussão da matéria de
que participaram diversos segmentos da sociedade:
produtores e consumidores de energia, investidores e
fabricantes de equipamentos, trabalhadores e empresários do setor. O substitutivo da Comissão Especial,
em sua redação final, foi aprovado em plenário da
Câmara dos Deputados em 19 de março de 1997.
Acompanhei de perto o trabalho da Câmara
dos Deputados, particularmente, a ação do Relator,
Deputado Eliseu Resende, com quem já tivera oportunidade de trabalhar em conjunto na aprovação da
Lei nº 8.631, que mudou radicalmente o sistema elé~_
trico no Brasil com enormes benefícios para o País.
A tramitação do projeto na Câmara consolidou
em uma proposta única diversas proposições, materializadas em 6 projetas de lei de iniciativa de parlamentares, além da originada do Poder Executivo, que recebeu mais de 500 emendas. A tramitação pennitiu que
se atingisse um resultado que reflete a importância da
energia e a preocupaÇão com·o~desenvoiVimento do

País, a partir da construção de um modelo energético voltado para a melhoria dos serviços em geral
que beneficia diretamente o consumidor.
Foi com esse- espírito, sem dúvida, que a Câmar_a dos_ Qeputados apreciou a matéria, aperfeiçoando-a. É bom frisar que esse trabalho não se
restringiu apenas a análise técnica de frias opções.
Não, pelo contrário.
Tive oportunidade de acompanhar e até mesmo de testemunhar a realização de uma dezena de
audiências públicas, onde todos os setores interes--sados no tema, das mais variadas e divergentes corLentes de opiniões, puderam expressar o seu ponto
de vista. Muitas dessas opiniões, inclusive, foram inc&orporada§ ag_J~JlliUln<tlu:l_gnt.~ <~provado pela Câmarados Deputados, culminando com um trabalho
sério, completo e democrático.
Pennitam-me os senhores relembrar também o
que se passou na área de energia nos últimos anos
no Brasil, com sucessivas discussões em tomo do
melhor m_(lºE!IQ de_!Tl.alri~J1!1Ell9ªt[~_para o País.
Desde o final da década passada~n~ _Q_e~<:>r~~r des.:.
ta temos insistido na" necessidàde de formulannos
uma_ política ·naC:ionaJ_c!~eT!E!rgia_giQb;ãli;::ªoJ!L~ ªQ~mesmOTempo -regional,-que -p-repare-o País para a
inserção na economia mundial, mas que leve em
consideração as melhores opções de geração, conservação E! USO elE! J1oergja ªdequados a cada realidade-regional deste nosso imenso País.
O modelo energético autoritário e centralizador
há muito estava esgotado, exaurido, não apenas pe·
los equívocos e distorções que provocou na economia
brasileira mas também pela impotência de responder
aos desafios e exigên~ias dessa mesma economia. O
modelo estava esgotado pela absoluta impossibilidade
de oferecer a certeza econômica, a segurança política,
a estabilidade social e estratégica. Falo com a segurançade_ quem dedicou parte importante de seu tempo
e de seu mandato à questão da energia.
Estive nas minas de carvão do Rio Grande do
Sul, nas de xisto em SantCI_ Catarina, nas grandes
usinas hidraeiétricas; nas- termoelétricas, nas pequenas centrais e na.s usinas nuCleares, nas reservas de
_g~ 11ªt1,1ral_oa Amazônia, nas plataformas marítimas
de petróleo da costa brasileira. Conheci experiências
bToériergéticiis. Portàrlto,conneço realidade brasileira: em sua tentativa de transfonnar a natureza e obter
dela urri rrieio ambiente economicamente viável e mais
eficaz na geração de energJaPéira a população.
No decorrer de vários anos e durante a realização de muitos seminários, congressos, audiências
públicas, conferências em tomo do tema, pude as-

a
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sistir a um gradativo amadurecimento de algumas
idéias, de alguns princípios, que hoje vejo consolidados nas novas leis que regem o setor energético
brasileiro. Alguns encontros discutiram política de
preço; outros, de gerenciamento de matrizes energéticas e fontes de energias alternativas. Em todos.havia o desejo de chegarmos ao melhor modelo de desenvolvimento de fontes energéticas voltadas para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Para mim, esta relação é indissociável: a opção
por um modelo energético original, diversifiCado, criativo e descentralizador é a opção por um modelo de desenvolvimento econômico também descentralizador,
gerador de renda e capaz de distribuir equitativamente
essa renda. Um modelo não existe sem o outro.
Srs. Senadores, voltando à tramitação do Projeto em análise, quero assinalar que, em 21 de março de 1997, a proposição foi recebida no Senado,
passando denominar-se PLC n2 006, de 1997. Lida
em plenário, foi despachada para apreciação nas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), de Assuntos Econômicos (CAE) e de Serviços de Infra-Estrutura (CI). O PLC ·n2 006, de 1997,
foi apreciado inicialmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovou em 4 de junho de 1997 parecer do Relator, Senador Hugo Napoleão, favorável ao projeto e desfavorável às
Emendas de n2s 01 a 05, do Senador Josaphat Marinho, e ao substitutivo global apresentado pelo Senador José Eduardo Outra. Na mesma data, a proposição foi remetida à 'Comissão de Assuntos Econômicos, que iniciou sua discussão em reunião realizada
em 24 de junho de 1997.
Na Mensagem nº 720, de 1997, o Presidente da
República, com fundamento no art. 57, §6", inCiso 11, e
§72, da Constituição Federal, convocou o Congresso
Nacional para Sessão Legislativa Extraordinária no período de 12 a 25 de julho. No conjunto de matérias incluídas para apreciação pelo Senado Federal durante
essa convocação, estava o PLC n2Q06, de 1997.
Em reunião de 8 de julho de 1997, a COmissão
de Assuntos Econômicos aprovou o Parecer do Relator, Senador José Fogaça, favorável ao projeto e contrário às Emendas apresentadas pelos Senadores Bello Parga, José Roberto Arruda, Lúcio Alcântara e José
Eduardo Outra. Após análise pela CAE, estava previsto o encaminhamento da proposição para exame da
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
- ·- - --

a

Na sessão de 09 de julho de 1997, entretanto,
foi lido e aprovado, ·nos termos do arts. 336, alínea
b, e 338, inciso 11, do Regimento Interno do Senado
Federal o Requerimento n2 482, de autoria do Sena-

dor Elcio Alvares, Líder do Governo no Senado Federal, e outros Líderes, propondo a tramitação em
regime de urgência do PLC n2 006, de 1997.
Com essa decisão, o projeto veio para esta Comissão de Infra-Estrutura para apreciação, cabendo a
mim, por determinação do Presidente da Comissão, o
nobre Senador Freitas Neto, a apreciação da matéria
O relatório foi distribuído aos Srs. Senadores.
Portanto, como sei que o tempo é curto, passo à leitura do voto do Relator:
li-VOTO
No limiar de um novo século, em um contexto
mundial globalizado e dinâmico, o Brasil procura
criar condições que maximizem suas potencialidades. A utilizaçao racíonal de seus reeursos naturais,
preservando o interesse nacional e promovendo o
desenvolvimento do País, é um compromisso que
está sendo resgatado junto à sociedade.
Uma nova realidade foi estabelecida quando da
aprovação da Emenda Constitucional nº 09, de 9 de
novembro de 1995. E o PLC n2 006, de 1997, objetiva
regular as atividades vinculadas ao monopólio da
União sobre o petróleo no novo contexto. É mantido o
monopólio da União sobre o petróleo e o controle da
Petrobrás pelo Estado. É o compromisso cumprido.
A indústria do petróleo, dinâmica e forte, necessária para enfrentar a competição em uma economia
globalizada; passa a contar com instrumentos que garantirão novos investimentos e a interação equilibrada
entre o Estado e a iniciativa privada. O acesso de
quaisquer empresas que estejam interessadas em investir no setor é proporcionado, enquanto são garantidas à Petrobrás condições de plena atuação.
_ . Com diretrizes estabelecidas para uma Política
Energética Nacional, definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, será possível promover o
aproveitamento racional de todas as fontes de energia e o uso mais adequado para cada aplicação. A
questão energética ganha nova dimensão. Um Con_§eJhQ _interminis.ter@l, ligado à Presidêoç[a da República, que escute a sociedade e planeje as ações governamentais é um grande passo para viabilizar novas alternativas energéticas que levem em conta as
peculiaridades regionais, a descentralização econômica e o bem-estar da população.
As ações desse Conselho, apoiado em agên-cias re,gylªdor.as,_represeritain uma importantíssima
mudança no nosso atual modelo energético. Vamos
assegurar a qualidade dos serviços prestados ao consumidor, garantir energia para o desenvolvimento da
economia nacional e liberar o Estado - seus recursos
financeiros - para aluar com maior ênfase em outros
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setores vitais, como Saúde e Educação, sern que
ele perca seu papel fiscalizador na área energética.
O País passará a contar com os instrumentos,
oriundos da regulamentação estabelecida pelo PLC nº 6,
de 1997, que lhe permitirão competir mais efetivamente
no mercado internacional do petróleo. Garante-se, finalmente, o desenvolvimento energético do País com a proteção do meio ambiente e do interesse do consumidor.
O projeto atende aos princípios da constitucionalidade, juridicidade e à boa técnica legislativa e
nos posicionamentos favoráveis, no mérito, a sua
aprovação, bem como pela rejeição de todas as
emendas a ele oferecidas, seguindo idêntico posicionamento das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Económicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- sr-s e Srs. Senadores, o parecer é pela constitucionalidade, ]uridicidade, boa técnica legislativa e contrário às emendas apresentadas às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econõmicôs.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 124 do Regimento Interno, as emendas apresentadas perante a Comissão não serão
objeto de deliberação do Plenário por não terem sido
acatadas pelos colegiados respectivos em seus pareceres, sendo, portanto, consideradas inexistentes.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da disCussão.
Sobre a mesa emendas que serão lidas pelo 1
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

São lidas as seguintes:
EMENDAS (DE PLENÁRIO)
Oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 6, de 1997 (nº 2.142/96, na casa de origem)
Que dispõe sobre a política energética
nacional as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional
do Petróleo e dá outras providências.
EMENDA Nº 1-PLEN
Dê-se ao inciso X do art. 8º do Projeto de Lei
da Câmara nº 6, de 1997, a seguinte redação:
"X - estimular, promovendo a ampliação dos
investimentos, a pesquisa, o desenvolvimento e a
adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento."

-Justificação
É imprescindível resguardar o interesse nacional
pela ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e pela adoção de novas tecnologias.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997- Senador Sebastião Rocha, PDT - AP.
EMENDA Nº 2-PLEN
Acrescente-se ao art. 82 do Projeto de Lei da
Câmara nº 6, de 1997, onde couber, inciso com a
seguinte redação:
• - exigir programas de produção para
os campos de petróleo e gás natural, obedecendo técnicas racionais que evitem a produção predatória."
Justificação
A produção predatória dos preços acima d~ capacidade tecnicamente recomendada, reduz~ndo
drasticamente a vida útil de um campo de petroleo,
representa uma prática anti-econõmica para a busca
de retorno de investimentos a curtíssimo prazo, contraditória com o iJ.proveitamento racional das reservas e os interessesâos ·cónsümidóies nacionais.Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Sebastião Rocha, PDT- AP.
EMENDA Nº 3-PLEN
Suprima-se do art. 19 do PLC nº 6/97 a expressão: ... convocada e dirigida pela ANP.
Justificação
Em sua íntegra o art. 19 do projeto em tela dispõe que: As iniciativas de projeto de lei ou de normas administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes económicos ou de_consumidores e
-usuários de bens e-serviços da indústria do petróleo
serão precedidas de audiência pública convocada e
dirigida pela ANP. Destarte, depreende-se em primeira análise deste dispositivo que o início do processo legiferante relativo às normalizações do setor
de petróleo dar-se-á sob a tutela e gerenciamento da
Agência Nacional de Petróleo, por meio de audiências públicas convocadas e dirigidas por ela.
Ora, entendo haver em supracitado dispositivo
um excesso no poder regulamentador de tal agência, que ultrapassa sua esfera de competência e invade as atribuições de competência legislativa do
Congresso Nacional, preceituadas em todo Título IV,
Capítulo I da Constituição Federal.
De taLforma que submeto aos meus pares esta
emenda que suprime do texto inadequada expressão,
que como alertei incumbe à uma agência poderes que
a Carta Maior delega ao Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Pedro Simon.
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EMENDA N2 4-PLEN
Altera-se a redação do art. 22 e seus parágrafos 1º e 22 , nos seguintes termos:
•Art. 22. O acervo técnico constituído
pelos dados e informações sobre as baéias
sedimentares brasileiras é também considerado parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à Agência Nacional
do Petróleo - ANP - a sua coleta, manutenção e administração, com a finalidade exclusiva de elaboração de editais de licitação e
de contratos de concessão.
§ 12 A Petróleo Brasileiro S. A - PETROBRAS encaminhará à Agência Nacional
do Petróleo as informações e dados de que
dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, na forma do disposto no caput deste artigo, excetuando-se as informações relativas ao processamento e interpretação de
dados geológicos e geofísicos e respeitando-se os limites definidos na Lei nº 9.279/96
(Lei das Patentes);
§ 22 A Agência Nacional do Petróleo
estabelecerá os critérios para o ressarcimento à Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS de todos os custos efetivamente incorridos por ela na obtenção destes dados
referidos no parágrafo anterior, observando
o disposto 'no art. 117 da Lei nº 6.404/76 (Lei
das Sociedade Anónimas)."
Justificação
A Lei das Patentes, aprovada pelo Congresso
Nacional em 1996, após longos e acesos debates,
visa assegurar às empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico o direito de
propriedade sobre informações resultantes desse
trabalho. Infelizmente, poucas empresas brasileiras
têm podido investir nessa atividade, preferindo, na
maioria dos casos, importar pacotes tecnológicos
desenvolvidos n0 exterior, pagando para tanto elevados preços sob a forma de rayalties, comprometendo a nossa balança de pagamentos.
As poucas empresas brasileiras que investem
nesse campo são as estatais, particularmente a Petrobras, a Telebras, a Eletrobras e a Embrapa, empresas que mantém avançados centros de pesquisas, nos quais investem maciçamente, visando reduzir nossa dependência tecnológica. A Petrobras,
por exemplo, investe anualmente 1% de seu faturamento em pesquisa tecnológica, o que eqüivale a
cerca de R$250 milhões/ano.
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O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados fecha os olhos a esses dados ao obrigar a Petrobras a transferir todos os dados de que dispõe
para que a ANP os disponibilize às demais empresas que virão participar das futuras licitações, ignorando o princípio do direito à propriedade intelectual,
garantido na legislação em vigor. Adicionalmente,
obrigar a Petrobras a transferir essas informações
sem qualquer critério, o projeto sujeita os administradores da Petrobras aos rigores da lei, por infringir o
disposto no art. 117 da Lei nº 6.404/76, que disciplina os poderes do acionista majoritário.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Lucio Alcântara.
EMENDA N2 5-PLEN
Dê-se ao art. 22, a seguinte redação:
Art. 22. O acervo técnico constituído pelos dados e infonnaçôes sobre as bacias sedimentares brasileiras é também considerado
parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP, para fins de elaboração
de editais de licitação e contratos de concessão, a sua coleta, manutenção e administração.
§ 1º A Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, transferirá para a ANP as informações e dados disponíveis sobre as bacias
sedimentares brasileiras, assim como sobre
as ·atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo ou gás natural, excetuandose as informações referentes às interpretações geológicas e geofísicas destes dados, e
ressalvados os dados e informações protegidos pelo direito de propriedade intelectual nos
termos da Lei nº 9.279/96 (Lei das Patentes).
§ 2° A ANP estabelecerá critérios para
o ressarcimento à Petrobras de custos relacionados com os dados e informações referidas no parágrafo anterior e que venham a
ser repassadas à ANP, com fiel observância
ao disposto no art. 117 da Lei nº 6.404/96
(Lei das SA).
Justificação
Os parágrafos 12 e 22 do art. 22, dispõe que o
acervo técnico constituído pelos dados e informações sobre as bacias sedimentares brasileiras serão
administrados pela ANP, e por conseguinte, a Petrob~as estará obrigada a transferi-lo para a ANP, asSim como as atividades de pesquisa, exploração e
produção de petróleo ou gás natural, mediante o ress~rcimento tão somente dos dados e informações que
Vierem a ser utilizados pelas -partes interessadas.
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O CBmP. do projeto d'" regula.TJentaçib :."b
análise é a abertura do setor ao regirr.e ce concorrência aberra,. inclusive com c aparte de empresas
estrangeiras. E prática corrente por todas a,; empresas do mundo que os dados interpretativos, que configuram-se como propriedade intelectual protegidos
pela Lei de Patentes, sejam retidos pelas fontes responsáveis pelo desenvolvimento destes acervos do
conhecimento técnico e cieniífico. No case particular
do Brasil, estes dados foram desenvolvidos pala Petrobras com recursos públicos ao longo do período
de monopólio estatal do setoL
Consideramos necessário que estes dados interpretativos permaneçam sob a posse da Petrobras
a fim de preservar as suas vantagens competitivas,
tendo em vista que a empresa travará uma disputa
concorrencial de mercado com as empresas pn·.;adas. Consequentemente, estas informações não deverão figurar entre as que serão objeto de licitação,
dado que éontinuaram sendo elemento integrante do
processo de produção ou desenvolvimento pela Petrobras. Advogamos também o entendimento que a
ANP deve ·ressarcir os custos relacionados com todos os dados e informações repassados-pela Petrobras à Agência, não tão somente aqueles que vieram a ser utilizados, devido ao fato que o acervo que
será transferido à ANP e as empresas privadas incorporam investimentos em pesquisa que compõe o
custo global destas informações.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra. - (PT - SE) Líder do
Bloco de Oposição,.
EMENDA N° 6-PLEN
Dê-se ao § 2° do art. 22 a seguinte redaçao:
"Art. 22..................................-·-···--··

§ 2º. Não será permitido à ANP brnecer, mesmo a título de remuneração à Petrobras, dados e informações referidos no parágrafo anterior e que possam vir a ser tJtilizados pelas partes interessadas."
Justificação
O dispositivo proposto no projeto retira do Brastl
a possibilidade de tratar o assunto petróleo - considerado como matriz energética da atualidaàe - como
matéria estratégica para o nosso desenvolvimemo.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares
EMENDA Nº 7-PLEN
Dê-se ao art. 23, a seguinte redação:
"Art. 23. As atividades de exploraçà:• . .;esenvoMmento e produção de petrci!eo e gas
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natu"al serão exercidas, mediante contratos
·de: ·concessão, precedidos de licitação, na
forma estabelecida nesta lei, excetuando-se
a Bacia de Campos, localizada entre os limites geológicos do Arco do cabo Frio, ao Sul,
e do Arco de Vrtória, ao Norte, onde a contratação destas atividades, até 31 de dezembro de 2010 será feita exclusivamente
com a Petrobras."
Parágrafo único A ANP definirá os blocos a se. rem objeto de contratos de concessão, obedecendo
]i_ parâmeitros ~ta~~ecidosj:i_!lla~CNPE que gararl='
tam a manutenção de níveis mínimos das reservas
nacionais.
Justificação
O art. 23 do projeto estabelece que as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e de gás natural serão exercidas mediante
contratos de concessão precedidos de licitação, cabendo à ANP a definição dos blocos que serão objetos de contratos de concessão, sem qualquer parâmetro para a delimitação dos blocos.
A Bacia de Campos con_stitui-se na maior res~rva petrolífera brasileira e encontra-se totalmente
mapeada, identificada e explorada pela Petro. bras.Dianté cesta realidade não se justifica que a atividade de produção seja concedida para uma empresa privada que investiu absolutamente nada em
pesquisa e prospecção. O aperte das empresas privadas deve ser dlrecionado para as áreas que necessitem da alocação de recursos novos que superem os limites de ínvestimentos do Poder Público.
Em síntese. ..somQs_ de_9pinião que nas situações em
que não há risco não se justifica a adoção de novos
contratos de concessão.
Por isso, apresentamos a proposta de manter o
princípio estipulado pelo projeto, excetuando de tais
atividades aquelas localizadas na bacia sedimentar
de Campos, cuja contratação será exclusiva com
empresas de controle acionário majoritário da União,
em face dos argumentos colocados acima, e devido
ao fato que a Petrobras detém capacidade tecnológica, operacional e financeira para promover o desen'!Oivimento e a produção desta área em condições
favoráveis aos interesses do país.
Por último, queremos chamar a atenção para a
necessidade de estabelecer parâmetros para a delimitação das áreas destinadas às concessões. Ao
iJOsso ver estes parâmetros devem ser condicionados à manutenção de níveis mínimos de reserva que
seriam objeto de deiinição do Código Regulador Fe-
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deral. O espírito desta proposta é proteger as reservas brasileiras contra a produção predatória, que
pode provocar conseqüências desastrosas, como a
dependência de importações de petróleo e derivados
em momentos de preços desfavoráveis, comprometendo assim a competitividade do país no contexto
da economia globalizada.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra, (PT - SE) Líder do Bloco de Oposição
EMENDA N2 8-PLEN
Dê-se ao Parágrafo único do art. 23 a seguinte
redação:
"Art. 23 .•......•..........•...•....••.....•.......•......
Parágrafo único. As atividades referidas neste artigo não poderão ser autorizadas· em áreas de atuação da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. •
Justificação
Não é justo que, tendo a Petrobras ao longo de
sua existência paraticado investimentos volumosos
nas atividades de exploração, desenvolvimento de
produção de petróleo e gás natural, possa ceder,
mesmo em processo licitatório, suas áreas de atuação, notadamente ·aquelas que se sobressaem pelo
seu franco progresso, como a Bacia de Campos.
Preservando estas áreas, estamos assegurando uma resposta aos investimentos em que estimulamos a nossa estatal a continuar a exercer
com toda sua capacidade operacional novos projetas que impliquem no aumento da exploração e
demais atividades relacionadas ao petróleo e ao
gás natural.
Além disso, qualquer outra empresa que venha a se instalar, por exemplo, em áreas de produção de petróleo no mar, certamente que entrará
em desvantagens em comparação com a Petrobras que dispõe neste setor da mais avançada tecnologia do mundo.
Sala das Sessões. 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N2 9-PLEN
Dê-se ao Parágrafo único do art. 23 a seguinte
redação:
"Art. 23 ........•...........••.................••.•.•.....
Parágrafo único. A ANP definirá os blocos a serem objetos de contratos de concessão, os quais não poderão atingir os que se

incluam nas atividades de Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobras."
Justificação
Não é justo_que, tendo a Petrobras ao longo de
sua existência praticado investimentos volumosos
_nas atividades de exploração, desenvolvimento de
produção de petróleo e gás natural, possa ceder,
mesmo em processo licitatório, suas áreas de atuação, notadamente aquelas que se sobressaem pelo
seu franco progresso, como a Bacia de Campos.
Preservando estas áreas, estamos assegurando uma resposta aos investimentos em que estimulamos a nossa estatal a continl,JaJ a exercer com
toda sua capacidade operacional novos projetes que
impliquem no aumento da exploração e demais atividades relacionadas ao petróleo e ao gás natural.
Além disso, qualquer outra empresa que venha
a se instalar, por exemplo, em áreas de produção de
petróleo no mar, certamente que entrará em desvantagens em comparação com a Petrobras que dispõe
neste setor da mais avançada tecnologia do mundo.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador AntoniC' Carlos Valadares.
EMENDA N2 10-PLEN
Dê-se ao Parágrafo único do art. 23 a seguinte
redação:
"Art. 23..................................................
Parágrafo único. A ANP definirá os blocos a serem objeto de contratos de concessão, excetuando-se o da Bacia de Campos,
no Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades continuarão a ser exercidas pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras."
Justificação
Neste caso, o da Bacia de Campos, seria contraproducente para o Brasil entregar uma área a outra empresa ou empresas que nada tenham investido, como fez a Petrobras que aplicou, na referida
área, desde a década de 70, recursos da ordem de
20 bilhões de dólares.
Além disso, nenhuma outra empresa que viesse a se instalar na Bacia de Campos terá os avanços tecnológicos obtidos pela Petrobras ao longo de
_suas _ativ!cl_ades [JIC!ticadas na exploração de petró. leo extraído do fundo do mar.
Por outro lado, investimentos de riscos nesta
área nenhuma outra empresa fará, uma vez que a
mesma está totalmente mapeada e explorada pela
Petrobras.
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Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.

'Art. 177. Constituem monopólio da
União:
I -a pesquisa e a lavra das jazidas de
petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos:

EMENDA N2 11-PLEN
Dê ao caput do artigo 24 a seguinte redação:
•Art 24. Os contratos de concessão
deverão prever duas fases independentes
em termos contratuais: a de exploração e a
de produção. •
Justificação
O artigo 24 do projeto em questão definem que
os contratos deverão prever as fases de exploração
e produção que serão contratadas conjuntamente.
A independência destas duas fases em termos
contratuais, permite o aumento dos investimentos
em pesquisa, na medida que aumentam o espectro
de empresas que podem participar da exploração,
mas não .tem estrutura suficiente para proceder as
fases de desenvolvimento e produção. A conseqüência natural deste procedimento é seguramente
o aumento dos níveis das reservas de petróleo e gás
natural.
Consoante com a análise desenvolvida, estamos apresentando a alternativa para que os contratos de concessão sejam independentes para as fases de exploração e produção, suprimindo desse
modo os dispositivos que definem as obrigações do
concessionário, com base no princípio da concessão
vertical.
.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra, (PT-SE), Líder do Bloco
de Oposição
EMENDA N9 12-PLEN
Altere-se o art. 26, dando-lhe a seguinte redação:
'Art. 26. A concessão implica, para o
contratado, a obrigação de explorar, por sua
conta e risco e, em caso de êxito, produzir
petróleo e gás natural, devendo o contrat_o
de concessão definir as participações lega1s
da União, bem como os encargos relativos
ao pagamento de tributos. •
Justificação
Ao contrário do art. 176 da Constituição Federal, que trata dos demais recursos minerais do s~b
solo brasileiro, o art. 177 não transfere ao concessionário a propriedade sobre o petróleo e gás natural
extraído do subsolo.
De maneira enfática, o texto constitucional determina:

§ 12 A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste
artigo, observadas as condições que a lei
estabelecer. •

É bastante claro o mandamento constitucional.
Apenas a realização das atividades ~oderá se~ con:
tratada com empresas estatais ou pnvadas. Nao ha
no texto do art. 177 qualquer referência á transferência da propriedade do petróleo e do gás natur~l ap~s
extraídos como ocorre com os demais bens mmera1s
do subsolo.
O art. 176 é uma regra geral, aplicável a todos
os minérios. Diferentemente, o art. 177 é uma regra
específica, valendo apenas para o petróleo e gás natural.
Esta emenda busca, portanto, restabelecer o
princípio do monopólio constitucional da União, ausente do projeto originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
EMENDA Ng 13-PLEN
Suprima-se no art. 26 a seguinte expressão:
'Conferindo-lhe a propriedade desses
bens, após extraídos. •
Justificação
Este artigo na prática quebra o monopólio da
União em relação ao petróleo (Art. 177, inciso I) que
estabelece in verbis:
"Art. 177. Constituem monopólio da União:
1 - a pesquisa e a lavra das jazidas de
petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;•
Portanto, justifica-se a supressão proposta, permanecendo o artigo com a red~
ção restante que não compromete o dispositivo constitucional acima mencionado.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N9 14- PLEN
Suprima-se o art. 29 - transferência de concessão.
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Justificação
Este dispositivo fere o art. 175 da Constituição
Federal, uma vez que somente através de licitação
pública é permitida a transferência de serviços públicos. No caso em tela, transferir, por exemplo, contratos de áreas de atuação da Petrobrás mediante "prévia e expressa autorização da ANP", não atenua a
inconstitucionalidade e a ilegalidade da proposta.
Além disso, a Petrobrás poderá ser forçada a sair de
uma área onde vem investindo para dar lugar a uma
outra empresa que nada investiu e ainda assim passa a exercer o comando da atividade exploratória
sem se submeter ao processo de licitação.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N2 15- PLEN
Suprima-se o art. 29.
Justificação
A transferência de contratos de concessão somente pode ser feita mediante nova licitação, conforme disposição constitucional, contida no artigo 175
da Carta Magna.
A presente emenda, ao propor a sugestão deste artigo do projeto, procura evitar que se dê ao futuro órgão regulador das atividades petrolíferas, autoridade para a qual não está constitucionalmente investido.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - José
Eduardo Outra '
EMENDA N2 16 - PLEN
Dê-se ao artigo 29 a seguinte redação:
"Art. 29. É permitida, mediante licitação, a transferência de contrato de concessão que tenha sido ganho por empresa privada para exercer atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e
gás natural.•
Justificação
Este dispositivo fere o art. 175 da Constituição
Federal, uma vez que somente através de licitação
pública é permitida a transferência de serviços públicos. No caso em tela, transferir, por exemplo, contratos de áreas de atuação da Petrobrás mediante "prévia e expressa autorização da ANP", não atenua a
inconstitucionalidade e a ilegalidade da proposta.
Além disso, a Petrobrás poderá ser forçada a sair de
uma área onde vem investindo para dar lugar a uma
outra empresa que nada investiu e ainda assim pas-
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sa a exercer o comando da atividade exploratória
sem se submeter ao processo de licitação.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.
EMENDA N2 17- PLEN
Altere-se o inciso X do art. 43, dando-lhe a seguinte redação.
•Art. 43 ............................................... ..
X - As regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua
execução, inclusive a conciliação e a arbitragem."
Justificação
O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados para este inciso prevê a arbitragem internacional
para solução de controvérsias.
O próprio texto do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados define no seu art. 39, inciso IV
que as empresas que vierem a ser detentoras de
concessão para a exploração de petróleo e gás natural no Brasil terão de assumir ·compromisso de,
caso vencedora, constituir empresa segundo as leis
brasileiras, com sede e administração no país."
Os contratos resultantes das licitações efetuadas ela ANP serão então celebrados entre um órgão da Administração Federal (a ANP) e empresas
regidas pelas leis brasileiras, legalmente instaladas
no Brasil. Neste contexto, torna-se inoportuno estabelecer que haverá um árbitro estrangeiro para solucionar questões entre um agente governamental brasileiro e empre_sas_brasileiras ou entre duas ou mais
empresas brasileiras.
Em termos práticos, é impensável que, numa
controvérsia entre empresas francesas ou entre
estas e o govémõ-francês, venha a ser requerido
um árbitro brasileiro. Os problemas internos de
uma nação são sempre resolvidos interna corporis". Este é um princípio universalmente aceito entre povos civilizados e nações soberanas. Qualquer coisa diferente disto seria uma intervenção
intolerável.
Esta emenda procura recuperar o princípio da
autonomia decisória das instituições nacionais na
gestão dos interesses da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Lúcio Alcãntara.
EMENDA N2 18-PLEN
Suprima-se

sox do arf 43.

a expressão "internacional" do inci-
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Justificação
Submeter à arbitragem internacional a solução
de controvérsias de interesse exclusivamente naCional, resulta em abrir mão de importante instrumento
de defesa dos interesse de empresas e do Estado
brasileiro.
'
A prática internacional não autoriza a aplicação
do modelo proposto no projeto, visto que a maioria
dos países, ao celebrar contratos com empresas estrangeiras para a prestação de serviços no seu território, prestigia a autoridade nacional, ao estabelecer
que o foro para solução de controvérsias é do país
contratante.
A Petrobras, ao celebrar contratos no exterior,
aceita e reconhece a legitimidade do foro desses
países nessas situações.
Além disso, é o próprio projeto em exame
quem determina que apenas empresas estabelecidas de acordo com as leis brasileiras, com sede em
nosso País, poderão assinar contratos com a ANP.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 19-PLEN
Inclua-se no art. 54 o seguinte parágrafo único:
"Art. 54.................................................
Parágrafo único. A transferência de titularidade a que se refere o caput do presente artigo não se aplica à Petróleo Brasileiro S. A.,- PETROBRAS, conforme o disposto no § 32 do art. 2" da Medida Provisória
nº 1.481.
Justificação
O art. 54 permite, que uma refinaria do porte
da Replan (Paulinia-SP), com tecnologia de ponta,
processando atualmente 340.000 barris de óleo por
dia, possa ser privatizada com uma simples autorizaçãodaANP.
,
Isso contradiz a própria orientação governamental expressa na MP nº 1.481, (modificando a Lei
nº 8.031/90) que há mais de 4 anos vem sendo re~
ditada! Pelo § 32 do art. 2º dessa MP a Petrobras e
também todos os seus ativos, não podem ser incluídos no Programa Nacional de Desestatização
(PND).
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
EMENDA Nº 20-PLEN
Inclua-se parágrafo único no art. 54 do projeto,
com a redação a seguir:

"Art. 54..................................................
Parágrafo único. A transparência de titularidade a que se refere este artigo não
será aplicada no caso da Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobras."
Justificação
Este artigo autoriza a Petrobras a transferir
para terceiros a propriedade sobre importantes ativos, como suas refinarias, por exemplo, o que, na
verdade, significaria a privatização da empresa, sem
avaliações, sem eleições, ao arrepio da Lei nº
8.031/90, que disciplina o processo de desestatização em nosso País.
Ademais, aMedida Provisórian 2 1.481, em seu
-art. 22 , § 3º, que modifica a Lei nº 8.031/90 e que
vem sendo reéditada há mais de quatro anos, veda
a inclusão da Petrobras e de todos os seus ativos no
Programa Nacional de Desenvolvimento (PND).
Esta emenda busca, portanto, preservar a
orientação governamental, incluindo no projeto um
parágrafo que exclui a Petrobras da autorização expressa no caput do artigo.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA Nº 21-PLEN
Inclua-se no art. 56 o seguinte § 2º, renumerando para § 12 o atual parágrafo único:
"Art. 56_, .. , ..............................................
Parágrafo único. A transferência de titularidade a que se refere o parágrafo anterior não se aplica à Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, conforme o disposto no § 3º do
art. 2º da Medida Provisória nº 1.481.
Justificação
O art. 56 permite que instalações ae transporte
marítimo e dutoviário da Petrobras, como o Oleoduto
São Paulo- Brasília (OSBRA), construído segundo
os mais modemoscritérios -de- projeto e responsável
pelo abastecimento de importantes mercados como
interior de-São-Paulo, Triãngulo Mineiro, Goiás
e Distrito Federal,-possa-ser privatizado com uma
simples autorização da ANP.
Isso contradiz a orientação governamental, expressa na MP nº 1 .481 (modificando a Lei nº
8.031/90) que há mais de 4 anos vem sendo reeditada! Pelog 3º do art:-2ºaessa !V'IP~ Petrobras e todos os seus ativos, como por exemplo seus terminais e dutos, não podem ser incluídos no Programa
Nacional de Desestatização.
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Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
EMENDA Nº 22-PLEN
Inclua-se no art. 56 o seguinte parágrafo 2º, renumerando-se para parágrafo 1º seu atual parágrafo
único:
"Art. 56 ..................................................
Parágrafo único. A transferência de titularidade a que se refere o§ 12 deste artigo
será aplicada no caso do Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás. •
Justificação
Este artigo autoriza a Petrobras a transferir
para terceiros a propriedade sobre importantes ativos de seu património, como seus dutos, terminaisde carga e descarga e embarcações, o que, na verdade, sigoificaria a privatização da empresa-sem
avaliações, sem leilões, contrariando a Lei -nº
8.031/90, que disciplina o processo de desestatização.
Ademais, a Medida Provisória nº 1.481, em seu
art. 2º, § 3º, que modifica a Lei n2 8.031/90 e que
vem sendo reeditada há mais de quatro anos, proíbe
peremptoriamente a inclusão da Petrobras e dos
seus ativos no Programa Nacional de Desestatização (PND).
Esta presente emenda procura, portanto, preservar a orientaçãl) governamental, incluindo no projeto um parágrafo .excluindo a Petrobras da permissão contida no§ 1º do artigo.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.
EMENDA N 2 23-PLEN
Dê-se ao artigo 60, a seguinte redação:
"Art. 60. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no
artigo 5º poderá receber autorização da ANP
para exercer a atividade de importação e exportação de petróleo e seus derivados, de
gás natural e condensado.
§ 1 Somente será autorizada a exportação de petroleo e gás natural produzidos
em território nacional após_ o atendimento
das necessidades do mercado interno.
§ 2º Na ocorrência da situação prevista
no parágrafo anterior, será assegurado às
empresas ou consórcio de empresas, me-ri~
cionados no caput deste artigo, que tem por
objeto a exportação de petróleo e gás natu-

º
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ral, o direito de comercialização de seus produtos no mercado nacional a preços vigentes no mercado internacional.
§ 3º A importação de derivados de petróleo será autorizada em caráter complementar à produção nacional, sendo responsabilidade da ANP e do Ministério da Indústria e Comércio a iniciativa de medidas necessárias para coibir o abuso do poder econômico e das práticas desleais de comércio."
Justificação
O artigo 602 do projeto dispõe sobre a competência da Agência Nacional de Petróleo para autorizar as importações de petróleo e derivados por empresas regidas pelas leis brasileiras.
É fato que o mercado dispõe de um parque de
refinóocíóso aã ordem de .25%-a-30"7; dá-produÇ[o
- mundial. o custo ae- i.Jmáreffnarià economicamente
viável coloca-se em tomo de 2 bilhões de dólares.
Na hipótese do BraSil- riã.o estabelecer limites para
as importações, sem sombra de dúvidas não receberemos um tostão de investimentos para a construção
de refinarias no país.
Por outro lado, se o nosso país abrir as comportas de maneira indiscriminada para as importações de petróleo, os congressistas que estão votando
este projeto serão responsáveis pela indústria do desemprego em nosso país, e estaremos contribuindo
para a evasão fiscal, já que os derivados de petróleo
não pagam impostos de importação.
Diante deste arrazoado, mantemos a sistemática de autorização para importações de petróleo e
derivados pela ANP, desde que limitadas à complementação da capacidade de produção e de refino
das unidades instaladas no país.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra (PT-SE), Líder do Bloco
de Oposição.
EMENDA N2 24-PLEN
Altere-se a redação do art. 61, dando-lhe a seguinte redação:
"Art. 61. a Petróleo brasileiro S.A. Petrobrás é uma sociedade de economia
mista, vinculada ao Ministério de Minas
Energia, que tem éomo objetivo a pesquisa,
o desenvolvimento, a lavra, a refinação, a
distribuição, a importação, a exportação e o
transporte de petróleo proveniente de poço,
de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocar-

304

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

EMENDA Nº 25-PLEN

bonetos fluidos, bem como, quaisquer outras atividades correlatas ou afins.'
Justificação
Essa definição contida no PL nº 2.142/96, originário do Poder Executivo, está melhor formulada do
que a aprovada pela Câmara dos Deputados.
·
A diferença reside no fato de o texto aprovado
pela Câmara ter excluído a Petrobras das atividades
de importação, exportação e distribuição.
Retirar a Petrobras das atividades de comércio
exterior representa, na verdade, retirar de seu acionista controlador - a União - um importante instrumento de política económica. A comercialização de
petróleo, seus derivados e gás natural movimenta,
anualmente, recursos da ordem de R$ 25 bilhões. A
ausência de uma empresa estatal desse segmento
reduz as alternativas de controle público sobre os
fluxos financeiros, com importantes reflexos sobre a
balança comercial e nível de reservas cambiais.
Ademais, a Petrobras tem sido nos últimos
anos uma ·das maiores compradoras individuais de
petróleo no mercado internacional. Em razão de seu
volume de negócios, desfruta de posição privilegiada, sendo capaz de negociar contratos em condições mais vantajosas para o país.
Todas as grandes empresas de petróleo são
integradas "do poço ao posto". Sua participação no
segmento de distribuição tem um claro objetivo empresarial - o de compensar os riscos das atividades
de exploração e produção, notoriamente de risco
muito mais elevado.
O atual mercado nacional de distribuição é majoritariamente privado, sendo que 40% desse mercado são controlados por empresas estrangeiras: O
equilíbrio e a competição nesse segmento são assegurados pela presença da Petrobras, através de sua
subsidiária, a Petrobras Distribuidora S.A. (BR), res7
ponsável por 36% do mercado, aluando em todo o
território nacional, sendo, freqüentemente, a única
empresa do setor presente nos pontos mais longíquos do país, como as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Retirar a Petrobras das atividades de importação, exportação e distribuição torna-la-á menos
competitiva como empresa, aumentará nossa vulnerabilidade pela redução da capacidade de controle dos movimentos de capitais e inviabilizará a
garantia de abastecimento em todo o território nacional.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra.

Suprima-se o artigo 63, renumerando-se os demais.
-Justificação
O artigo 63 autoriza a Petrobras a constituir
subsidiárias, até mesmo em condição minoritária,
com empresas nacionais ou estrangeiras para cumprir as atividades de seu objeto social. O disposto
neste artigo permite que a Petrobras poderá transferir seus ativos operacionais e a tecnologia acumulada para uma subsicliária que vier a ser criada, que
por sua vez poderã repassa-los para qualquer uma
das grandes multinacionais do setor que esta subsidiária estiver associada.
Além de inconstitucional, o artigo 63º abriga
uma intenção capciosa que contradiz com a garantia
de manutenção do controle da Petrobras pela União,
expressa de maneira categórica no artigo anterior.
Na verdade é um artifício que vias privatiza a Petrobras em parcelas, dependendo de um simples ato
administrativo do tecnocrata que estiver no comando
de uma das subsidiárias que forem criadas.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra, (PT-SE)- Líder do Bloco de Oposição.
EMENDA Nº 26-PLEN
Suprima-se a seguinte expressão do art. 63:

·ou não"
Justificação
A emenda supressiva tem o objetivo de assegurar à empresa estatal brasileira a sua condição de
líder nacional no setor do petróleo, pois caso o artigo
original seja aprovado o destino é tomar a Petrobras
uma empresa de segunda classe, podendo vir a prejudicar o seu crescimento e provocar a sua privatização.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares
EMENDA Nº 27-PLEN
Suprima-se o art. 64, renumerando-se os demais.
Justificação
Sem dúvida trata-se de um expediente flagrantemente inconstitucional, dado que a transferência
de ativos operacionais para subsidiárias exige, por
força dos incisos XIX e XX do art. 37 da Constituição
Federal, a autorização legislativa.
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Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra - (PT - SE) Líder do
Bloco de Oposição.
EMENDA N° 28-PLEN
Suprima-se o art. 65, renumerando-se os.demais.
Justificação
O 65 obriga a Petrobras a constituir subsidiária
com atribuições específicas de operar e construir dutos, terminais matírimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, podendo-se assoriar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
Sob o justificativa de atrair caprtais externos
para novos investimentos que ampliariam a capacidade de transporte do setor, o relator claramente
manifesta a renúncia de uma importante vantagem
competrtivá para a Petrobras, qual seja o controle do
transporte de petróleo bruto e derivados que propiciam elevados lucros no mercado internacional.
Sala êlas Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra. (PT - SE) Líder do Bloco de Oposição.
EMENDA Nº 29-PLEN
Suprima-se a seguinte expressão do art. 65:
"ou minoritariamente"
Justificação
Esta emenda,tem como principal objetivo evrtar
a privatização da Petrobras.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares
EMENDA N2 30-PLEN
Altere-se o art. 74 e seu parágrafo único, passando-se à seguinte redação:
"Art. 74. A Secretaria do Tesouro Na~
cional procederá ao levantamento de todos
os créditos e débrtos recíprocos da União e
da Petrobras, abrangendo as diversas contas de obrigações recíprocas e subsídios, inclusive os relativos à denominada Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instrtuída pela Lei .
n• 4.452, de 5 de novembro de 1964 e legislação complementar.
Parágrafo único. Até que se esgote o
período de transição, o saldo credor desse
encontro de contas deverá ser liquidado pela
parte devedora, ficando facultado à União,
caso seja a devedora, proceder a sua liqui-

305

dação pela quitação de tributos federais e
vinculados. •
Justificação
O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece que no encontro de contas entre
a União e a Petrobras sejam levados a crédrto da
União os dividendos que porventura tenham sido pagos a menos pela empresa à sua controladora após
o advento da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A). Ocorre
que nos exercícios em que essa prática foi utilizada,
coube sempre à União, em ato jurídico perfeito, através de seu representante legal, presente às Assembléias de Acionistas da Petrpbras, abri mão desse
direrto, em favor dos investimentos da Companhia.
Por outro lado, permitir que a União qurte seus
débrtos com a Petrobras com títulos, como prevê o
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, é injusto com a empresa, de vez que os dispêndios incorridos pela Petrobras e que deram origem à eventual dívida, foram fertos com recursos de seu caixa,
impedindo-a de aplicá-los em investimentos produti-

vos.
Sala das Sessões 16 de julho de 1997.- José
Eduardo Outra
EMENDA N° 31-PLEN
Dê-se ao art. 75, a seguinte redação:
Art. 75. Na composição da primeira Direteria da ANP, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor Geral e dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal,
com mandatos respectivos de três, dois e
um ano, e dois Diretores conforme o disposto nos parágrafos 2º e 3° do art. 11.
Justificação
O art. 11 do presente estabelece que os membros da Diretoria da ANP serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado
Federal, para cumprir mandatos de quatro anos não
coincidentes. Entretanto, a pretexto de implementar
a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o art. 75 determina que na composição da
primeira Diretoria o Diretor Geral e dois Di retores serão nomeados pelo Presidente da República, por intermédio da indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia.
O teor desta disposição final contraria de maneira grosseira o espírito do projeto que submete o
processo de composição da ANP à prévia aprova-
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ção do Senado Federal. A primeira gestão da ANP
constituirá a sua estruturain!ititu~ional Qrg;IDj~-ªcio
nal e procederá os primeiros ates regulatórios do seter. O argumento da não coincidência de mandatos
não serve de maneira alguma para justificar a dispensa ou o adiamento da utilização do crivg_do·senado para a composição da primeira Diretoria da
ANP. Sendo assim, defendemos que o Senado Federal aprove as indicaç_ões do Diretor Geral e de
dois Diretores com mandatas "tampões' reduzidos
para garantir o sistema da não coincidência de mandatos.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador José Eduardo Outra, (PT- SE) Líder do Bloco de Oposição.
EMENDA Nº 32- PLEN
Inclua-se onde couber:

diárias, que não seja de forma majoritária, abriria no
futuro por certo uma porta para a venda da Petrobras, como aconteceu com a Vale do Rio Doce.
Saladas SessQ6s, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares
-EMENDA N2 34-PLEN
Inclua-se, onde couber:
'Ar!. . A Petróleo Brasileiro S/A- PETOBRAS permanecerá explorando, com exclusividade, as áreas onde a pesquisa e a
-lavra daSjãzJaasae j:Jetroleo e gás natural e
outros carburetos fluidos estejam sendo por
Ell~_exploradas na data da vigência desta
lei."

- -- - -

Justificação

Esta emenda visa garantir a permanência da
Petrobras como empresa estatal, pois permitir-se a
sua associação no Brasil, mesmo através de subsidiárias, que não seja forma majoritária, abriria no futuro por certo uma porta para a venda da Petrobras,
como aconteceu com a Vale do Rio Doce.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares

A emenda que ora apresentamos ao PLC nº
6/97 visa garantir regras sobre matéria que consideramos consensual: a permanência da Petrobras nas
áreas anteriormente conquistadas, haja vista o compromisso assumido pelo Presidente da República,
Sr. Fernando Henrique Cardoso, em carta encaminhada ao então Presidente do Congresso Nacional,
Senador José Samey. Naquela missiva, referindo-se
ao assunto disse o eminente Presidente da República:
"1. a Petrobras não seja passível de
privatização;
2. a União não contrate empresas para
a pesquisa e lavra em áreas que tenham
produção já estabelecida pela Petrobras,
áreas essas que, permanecerão, observadas as normas do novo modelo, com a citada companhia estatal;'.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. -Senador Antonio Carlos Valadares.

EMENDA N2 33- PLEN

EMENDA N2 35-PLEN

'Ar!. Para o estrito cumprimento de atividades de seu abjeto social que integram a
indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais só
poderão associar-se a outras empresas majoritariamente.
Parágrafo único. A Petrobras e suas
subsidiárias poderão associar-se, no exterior, majoritária ou minoritariamente a outras
empresas.'
Justificação

Inclua-se onde couber:
•Art. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integram a
indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais só
poderão associar-se a outras empresas majoritariamente. •
Justificação
Esta emenda visa gatantir a p_ermanência da
Petrobras como empresa estatal, pois pemitir:-sea
sua associação no Brasil, mesmo através de subsi-

Inclua-se no Capítulo VIII artigo com a seguinte
redação:
•Ar!. Somente Será autorizada a exportação de petróleo, seus derivados e gás
natural produzidos em território nacional,
após o pleno ãtenâimento-das·necessidades
do mercado intenio-:Parágrafô-uriico: Em caráter excepcional, será autorizada a exportação de petróleo produzido em território nacional, desde
quetaT operaçao envolva a permuta por outro tipo de_ petróle() produzido no exterior,
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jJara atendimento das características do parque refinador nacional ou o perfil da demanda do mercado interno."
Justificação
A liberação das exportações de petróleo, seus
Jcri,;a.uos e gás natural constitui-se em grave ameaça ao suprimento nacional.
As aluais reservas brasileiras de petróleo são
suficientes para o abastecimento interno durante os
próximos~ anos, mantidos os aluais níveis de produção. A permissão·pa:ra exportação, resultará na
redução desse prazo, possivelmente com a aceleração da produção por meio de processos de exploração predatória. Isto nos tomará, a médio prazo, de~
uenllentes de importações, a preços seguramente
ma1s elevados que os hoje praticados.
Saia das Sessões, 16 de julho de 1997.- Se,,adcr Lúclo.Aicãntara.

EMENDA NQ 36-PLEN
Inclua-se no Capítulo VIII artigo com a seguinte
redação:
"Art.
A importação de petróleo, seus
derivados e gás natural se dará em caráter
complementar à produção nacional, cabendo à Agência Nacional do Petróleo a adoção
das medidas necessárias ao efetivo cumprimento do disposto neste artigo."
, Justificação
A liberação da importação de petróleo, seus

deri'.<ados e de gás natural sem o devido controle

a ará ensejo a- da:m:Ys importantes à indústria nacionaL

A importação de petróleo poderá levar ao desestimulo da produção nacional, inibindo a pesquisa,
com a consequente redução das encomendas de
bens e serviços às empresas aqui instaladas. Em
paralelo. com a redução da atividade industrial, ocorrerá um agravamento do quadro de desemprego,
particularmente nos selares de produção de bens de
çapiial. serviços de engenharia e montagem industrial. Cabe ressaltar que a indústria de petróleo é
responsável pela geração de 1 ,5 milhão de empregos diretos e indiretos em nosso País.
A importação de derivados, por outro lado, resultaria na transferência para cá da aluai ociosidade
-jo parque refinador internacional, estimada pela imprensa espectalizada em 15%. O aluai parque de refino nocional tem atendido a contento a demanda
;JOr denvados e encontra-se em plena expansão, devendo atingir até o ano 2000 a capacidade instalada

307

de 2 milhões de banris por dia. A importação de derivados resultaria na desativação de parte deste parque, com perdas inestimáveis para a Petrobras, aumento do desemprego e mais desequilíbrio na baiança comercial.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão o projeto e as emendas em tumo
único. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, confesso que pensei
duas vezes se iria discutir essa matéria ou não, pois
já sabemos o resultado. Foram apresentadas várias
emendas nas duas Comissões pela qual a matéria
· passou, mas, como estamos no Parlamento, faço
questão de deixar registrada a minha posição, até
porque ela ficará registrada nos Anais da Casa.
Fui informado de que existe uma revista fazendo matéria sobre a TV Senado e de que Senadores
da base governista reclamaram que os Senadores
da Oposição estão falando demais para aparecer na
TV Senado. Deram o exemplo absurdo de que levamos seis horas para votar a Lei das Telecomunicações, como se matéria dessa importância, com 216
-artigos, discutida em regime de urgência, por si só
não justificasse seis ou mais horas nesta Casa, independente da existência cfa rv Seimdo.
Portanto, afirmamos que cabe à minoria, como
único instrumento regimental de que dispõe, utilizar
o tempo que o Regimento garante expondo nossas
posições.
Quando da votação da Lei das Telecomunicações, fizemos questão de registrar a diferença entre
a deliberação que o Senado tomaria num aspecto
muito semelhante, que é a questão do afastamento
dos diretores da agência reguladora. Dizíamos que
votaríamos de uma forma na quinta-feira e de outra
na terça-feira, o que ocorrerá. Fizemos um destaque
para a emenda na quinta-feira passada e a argumentação do Líder do Governo para convencer os
Senadores a não modificá-la é que iria ser encaminhado um projeto de lei para corrigir as diferenças.
Quer dizer, estamos votando um projeto de lei e a
alegação para não ser feita qualquer modificação é
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que vamos depois fazer um outro projeto de lei para
igualar os tratamentos.
Quanto ao mérito da matéria, primeiramente,
queremos registrar que mais uma vez esse projeto embora eu particulannente registre que ele está melhor, na minha visão, que o das Telecomunicaçõestambém contém alguns dos aspectos que criticamos
quanto à discussão da emenda das telecomunicações
que diz respeito às prerrogativas do Congresso Nacional.
O projeto cria o Conselho Nacional de Política
Energética, mas, logo a seguir, estabelece que a
composição e as atribuições do Conselho serão definidas pelo Poder Executivo. Quer dizer, nada impede que nesse Conselho Nacional de Política Energética que vem a ser criado pelo Executivo seja criado
um conselho semelhante ao Conselho Monetário
Nacional, que é apelidado de Conselho, mas é formado por' três Ministros e toma deliberações que deveriam ser atribuídas pelo Congresso Nacional e que
poderá também vir a ser desse Conselho Nacional
de Política: Energética.
Outra crítica que fazemos e que ocorre igualmente na Agência de Energia Elétrica e na Agência
de Telecomunicações- que volta para a Agência de
Petróleo -, baseia-se na chamada transitoriedade.
Durante esse período, caracterizado pela primeira
Diretoria da ANP - que era da Anel e que, por sua
vez, era da Anatei -, esta não foi submetida à votação no Senado Federal. A alegação sempre era de
que existia um período transitório e que o mandato
seria menor. Entendemos que a transitoriedade, ao
contrário de ser um argumento para dispensar o crivo do Senado, deveria ser aquela em que se reforçaria a necessidade de esses diretores serem submetidos à aprovação desta Casac Estamos mudando
uma cultura e uma realidade anteriores em que a
execução, tanto de serviços de telecomunicações,
de energia elétrica e de petróleo, era feita diretamente pelo Estado, que agora passa a ser um ente regulatório.
Neste País não temos cultura reguladora. Exatamente por ser um período de transição e a substituição de uma realidade para outra - muito mais
complexa - é que havia, ainda mais, a necessidade
de essa primeira diretoria ser submetida ao crivo do
Senado Federal.
Apresentamos uma emenda na Comissão de
Assuntos Económicos e na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, estamos a reapresentá-la
aqui no Plenário. Não temos ilusões com relação ao
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resultado da votação, mas fazemos o que precisa
serleno.
Segundo aspecto: o projeto prevê que a Petrobras deverá fornecer à ANP todas as infonnações
que ela acumulou ao longo desse período de monopólio do petróleo. E aí, mais uma vez, queremos estabelecer o que são informações e dados físicos,
que são aqueles relacionados ao fato de a Petrobras
ser a úriica executora do monopólio do petróleo durante muitos anos. Então os dados de perfuração
dos poços, dos perfis elétricos, dos perfis físicos naturalmente serão cedidos à ANP. Agora, existem os
dados interpretativos, que são os que foram acumulados não pelo fato de a Petrobrás ser a única operadora do monopólio, mas pela competência e pelo
trabalho dos técnicos da Petrobras.Aiguns desses
dados, inclusive, como acontece em todos os países
do mundo, obrigatoriamente teriam de ser protegidos
pela Lei de Patentes, que foi aprovada recentemente
nesta Casa. No entanto, o projeto prevê que todos
esses dados, tanto os físicos como os que são resultados de interpretações, têm de ser entregues à
ANP, sendo que esta vai pagar apenas por aqueles
que vierem a ser utilizados.
Também fizemos uma emenda nessa direção,
separando os dados físicos dos interpretativos. Sabemos o resultado que ela terá, mas reafirmamos a
importância de um assunto para se tratar principalmente em uma empresa como a Petrobras.Reafirmamos que essa emenda tem a ver com a realidade
da política do petróleo em nível internacional.
Apresentamos outra emenda que procura resgatar aquilo que estava na carta do Presidente da
República encaminhada ao Senador Ronaldo Cunha
Lima. Todos estamos lembrados que o Senador Ronaldo Cunha Lima tinha a intenção de modificar o
Parecer que veio da Câmara. S. EJr' mudou de idéia
em razão de uma carta-compromisso que o Presidente da República encaminhou a ele. Um dos pontos dessa carta-compromisso não foi cumprido, o da
lei complementar, porque estamos votando uma lei
ordinária.
Outro ponto importante refere-se à Bacia de
Campos, que já foi amplamente explorada pela Petrobras.Os investimentos de perfuração, de exploração e, muitas vezes, de desenvolvimento já foram
feitos pela Petrobras. Se toda a argumentação da
flexibilização do monopólio do petróleo é no sentido
de atrair capital, atrair investimentos para ampliar as
nossas reservas, vamos trazer investimentos para
pesquisar na Bacia do Paraná, na Bacia do Amazonas, para pesquisar em outras bacias que não estão
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hoje em estágio avançado de exploração como a
mão e retirar com a outra, porque há artigo que diz
que a Petrobrás continua mantida como estatal, há
Bacia de Campos. Não faz sentido abrir para a conoutros que falam que a Petrobras pode vender seus
cessão a Bacia de Campos, que se trata de uma baativos e há ainda os que dizem que a Petrobras
cia já extremamente trabalhada pela Petrobrás.
É muito fácil extrair petróleo numa área onde a · · pode criar subsidiária, inclusive em caráter minoritário.
parte de maior risco, mais trabalhosa, que exige
Corremos, assim, o risco de que a Petrobras,
mais conhecimento, mais know-how já foi desenvolno futuro, transforme-se apenas no Edisi - o edifício
vida pela Petrobras. Se queremos trazer concorrênsede no Rio de Janeiro. Como já disse o próprio Rocia, repito, se queremos trazer investimentos para
berto Campos, a Petrobras poderá vir a se transforviabilizar o aumento das reservas de petróleo é funmar numa holding de papel.
damental que mantenhamos a Bacia de Campos
Estamos fazendo um processo de privatização
como concessão eXClusiva da Petrobras.
pior que o atual, por não haver licitação, leilão ou
Outra emenda, que chamei de liberal, na Coavaliação. Trata-se de um processo de privatização
missão de Assuntos Económicos, mas que, infe.lizem que se come pelas beiradinhas que nem mingau.
mente, não teve o voto nem dos liberais, estabelece
Isso pode acontecer - não estamos dizendo que vai
um modelo de concessão vertical, abrangendo a
acontecer-, uma vez que essa lei o permite, caso se
parte de exploração e a parte de produção.
tenha um Presidente da República com uma visão
Ora,.<) que acontece no mundo é uma separa-diferente da que tinha no ano passado ou se o atual
ção na concessão, do ponto de vista do contrato, enPresidente da República venha também nesse astre a parte de exploração e a de produção. Por que
pecto,
como já em diversos outros, mudar de opinião
acontece i~so? Porque existe uma gama·muito granem relação a esse assunto.
de de empresas de médio porte com estrutura sufiSr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, apreciente para participar da concorrência na parte de
sentamos outras emendas, e, em função de o tempo
exploração, mas sem estrutura para participar da
- não permitir que façamos referência a elas, vamos
parte de produção. Se separarmos as duas partes
pedir destaque de algumas - não de todas, mas pelo
no contrato de concessão, significa que um número
menos de umas quatro, as principais.
muito maior de empresas poderá participar da fase
Encaminho, pois, o voto contrário ao projeto no
de exploração, o que vai contribuir para aumentar as
seu
todo,
até por não ter nenhuma expectativa de
nossas reservas.
que essas emendas sejam aprovadas; se o fossem,
Ora, todo o discurso do Governo, tanto em re- possivelmente votaríamos a favor.
lação a essa matéria quanto em outras, não é o disMuito obrigado.
curso de aumentar a competição para garantir um
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
aporte maior de recursos e o aumento de nossas re-Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
servas? Então, por que não separar esse contrato
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
em duas partes, de modo a que várias empresas na-Concedo a palavra ao Sr. Josaphat Marinho.
cionais de médio porte possam participar da concorrência, no que diz respeito à exploração, mas que na
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
prática estarão alijadas, caso o contrato inclua tam"
discutir.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores,
bém a parte de produção?
votei contra a emenda constitucional que mudou a
atual Carta para alterar a política do petróleo e a
Sem dúvida alguma, como é do conhecimento
condição de seus órgãos. Esperava, entretanto - sede todos aqueles que militam na indústria petrolífera,
gundo compromisso que se tomou público, do Presia parte de produção exige uma estrutura muito maior
dente da República, que a Petrobrás seria resguarpor parte da empresa que vier a concorrer. No endada como órgão do monopólio -, que, na lei a sotanto, mesmo essa emenda liberal não foi acolhida
brevir, essa condição fosse efetivamente respeitada.
pelos nossos liberais da Comissão de Assuntos Eco·Perante a Comissão de Constituição, Justiça e
nómicos.
Atendendo à campainha, vou concluir, Sr. PreCidadania, ofereci cinco emendas. Como acontece
sidente, mas quero levantar apenas um outro aspeccomumente nos prQjetos originários do Governo, toto, referente aos arts. 63, 64 e 65: o projeto estabedas foram recusadas. Como ocorreu com a de Telelece que a Petrobras é mantida sob controle estatal
comunicações, também não as reno•tei neste Plená- esse era um dos compromissos do Presidente da
rio, dentro daquele fundamento de que já não estou
República. Mas esse projeto pretende dar com t.rma
em idade de atitudes inúteis.
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A impressão que tenho e que todos têm é de
que as emendas renovadas serão sumariamente recusadas. Basta que se atente em que o parecer da
Comissão de Infra-Estrutura, ao invés de ter sido lá
apreciado e discutido, foi apresentado neste Plenário, mostrando que a importância do assunto não foi
suficiente para que se desse o devido tempo a seu
exame.
Não repetindo as emendas, quero assinalar
que argúi a inconstitucionalidade de várias das disposições do Projeto. Como a matéria vai prosseguir
e não renovei a discussão, vou limitar-me, até pela
estreiteza do tempo, a apontar algumas coisas que
me parecem surpreendentes.
.
Diz-se - e ainda há pouco o fez o nobre Relator da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura que está resguardado o monopólio da Petrobras.Ora, .Sr. Presidente, o art. 26 deste projeto diz
assim:
"A concessão implica para o concessionário a obrigação de explorar por sua
conta e risco e, em caso· de êxito, produzir
petróleo ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses
bens após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e
das participações legais ou contratuais correspondentes. •
Quer dizer, a União, por meio da Petrobras, só
é titular do bem até a hora em que o concessionário
produzir. Ocorrendo a produção, tudo passa para o
concessionário. É, portanto, uma ilusão a argüição
de que está mantido o monopólio para a Petrobras.
Por outro lado, o projeto declara no art. 22:
"O acervo técnico constituído pelos dados e informações sobre as bacias sedimentares brasileiras é também considerado parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua coleta, manutenção e administração."
Mas não é tudo. O bom mesmo do projeto está no§ 12 .
§1
A Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, transferirá para a ANP as informações e dados de que dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como
as atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas em função da exclusividade do exercício do monopólio até a publicação desta lei."

º-
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Quer dizer, tudo o que a Petrobrás levantou,
pesquisou, obteve,- reuniu - pouco importa o valor tem que ser transferido para a ANP gratuitamente.
Onde está a garantia do monopólio tão enfaticamente prometida?
Não tenho assim, Sr. Presidente, por que me
demorar na tribuna. Não atormentarei a sua paciência. · ·
·
-· ·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª é motivo de muita satisfação para o Plenário
e, em particular, para mim.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ocupo a tribuna apenas para ressalva de consciência.
Declarei nesta Casa, antes que se iniciasse a
discussão das reformas constitucionais, que estava
seguramente informado de que o Senado seria órgão de registro das decisões da Câmara. Impugnaram-me, protestaram, muitos alegaram que tal não
ocorreria a não ser por culpa do Senado. Até aqui o
Senado não pôs uma vírgula nas emendas constitucionais apresentadas pelo atual Governo. Vamos,
provavelmente, fazer algumas modificações no projeto da Previdência, não por nossa força, mas pela
conveniência do Governo. Porque o Governo não
obteve na Câmara a votação do seu agrado na reforma da Previdência, essa vai ser aqui modificada.
Não é, portanto, o prestígio do Senado; é a conveniência do Poder Executivo.
Deixo aqui a minha ressalva. Esperei que pudesse dar alguma: contribuição não ponderável, modesta, mas sincera, à melhoria do projeto. Esperei
que pudesse rever o que fere a Constituição. Não o
consegui. Fica a minha ressalva. É, pelo menos, a
tranqüilidade do dever cumprido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em defesa do Senado, tenho a dizer a V. Exª e à
Casa que o Senado está produzindo muito na aluai
legislatura e, em particular, nesta convocação extraordinária. V. Exª, acompanhando o trabalho desta
Casa, há de fazer justiça ao Senado e aos Senadores. Conseqüentemente, ao final desta sessão legislativa terei o prazer de dizer que os Srs. Senadores
podem se orgulhar do Senado a que pertencem, e o
Brasil, do Senado que tem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Já que V. Exª
deu uma explicação em função do que eu disse, permita V. Exª que esclareça que não atingi a quantidade dos trabalhos do Senado. Estou me referindo à
qualidade de determinadas decisões.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A qualidade do Senado não é dita por V. Exª; é
dita pelo povo brasileiro.
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Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srl's Senadoras, vem hoje
ao plenário projeto de lei que visa a regulamentar a
emenda constitucional que flexibilizou o monopólio
do petróleo.
Por ocasião do exame da matéria na Comissão
de Assuntos Econômicos, tive oportunidade de apresentar algumas emendas, infelizmente não acolhidas
e de parecer contrário do nobre Senador José Fogaça, aprovado pelo Plenário da Comissão.
Gostaria de dizer que minha preocupação é no
sentido de aprimorar o projeto - pelo menos na minha visão - e ative-me a alguns· pontos que me parecem importantes.
Em primeiro lugar, tento alterar a redação do
art. 22, §§ 1º e 22 , para preservar o futuro da Petrobrás e respeitar a Lei das Sociedades Anônimas e a
Lei das Patentes.
O nobre Senador José Fogaça, na Comissão
de Assuntos Econômicos, quando deu parecer contrário, alegou que a Petrobrás é da União, é do Governo Federal. Mas o é em termos: a União é controladora, acionista majoritária, mas há acionistas minoritários. Nós, que votamos aqui a Lei das Patentes,
que representa grande esforço do Brasil no sentido
de se modernizar, se inserir na economia internacional, não podemos-desconhecer que essa lei existe, e
que amanhã esses direitos poderão ser respeitados,
afetando acionistas minoritários, que irão ingressar
na Justiça para fazer valer os seus direitos naquilo
que foi produção intelectual e que demandou grande
esforço de pesquisa, padronização de técnicas e
tecnologia por parte da Petrobras.Essa é a razão da
nossa emenda.
Em segundo lugar, uma emenda que altera o
art. 26, para distinguir os bens minerais, como distinc
gue a Constituição, no art. 177, ao tratar diferentemente o petróleo como monopólio da União.
Sempre ouvimos aqui, fém todas as discussões, que não se estava quebrando o monopólio da
União, que a União continuava com o monopólio sobre a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e
gás natural e outros hidrocarbonetos. Então, oferecemos uma redação ao art. 26 de acordo com a qual
o contratado teria a obrigação de explorar por sua
conta e risco e, em caso êxito, produzir petróleo e
gás natural, devendo o contrato de concessão definir
as participações legais da União, bem como os encargos relativos ao pagamento de tributos. Ou seja,
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o petróleo continuaria da União, como a Constituição
estabelece em seu art. 177.
Em seguida, o art. 43. Ora, não entendemos
como todas as regras que devam solucionar controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução
- inclusive conciliação e arbitragem - tenham foro
-internacional. Isso nos parece descabido. Voltando
ao parecer do Senador José Fogaça, na ocasião em
que ofereceu parecer contrário a minha emenda, dizia S. Exª que as empresas que viessem a concorrer
a uma concessão desse tipo seriam empresas estrangeiras; então, teriam direito a um foro internacional. Ocorre que, se vencerem a concessão, transformar-se-ão em empresas nacionais já com o conceito
modificado, de empresa nacional, como fizemos na
emenda que alterou a Constituição. Como entender
que são empresas nacionais, se o foro continua no
exterior? Parece-nos, também, que é uma demasia,
porque, se se tratasse de empresa estrangeira, ainda se poderia, de alguma maneira, justificar.
Por fim, a que$tão da transferência da titularidade. Há um compromisso expresso do Presidente
da República no sentido de não privatizar a Petrobras.Por outro lado, a Medida Provisória nº 1.481,
suficientemente reeditada, veda completamente
essa privatização. Se admitirmos a transferência de
titularidade a que se refere o parágrafo anterior do
art. 56, o que pode acontecer é que a Petrobrás alienará, de acordo com seu interesse, refinarias e outras plantas industriais e poderá se transformar rapi_®mente naquilo que o próprio Deputado Roberto
Campos já chamou, uma holding de papéis. Quer
dizer, ela será uma holding de papéis sem nenhuma planta industrial, porque ela poderá transferir
essa titularidade.
Nessa ocasião, em uma discussão na Gomissao de Assuntos Ecoriômicos, o Senador Fogaça
censurou o fato de eu ter apresentado uma emenda
fazendo citação em um projeto de lei a uma medida
provisória. E dei razão a S. Ex", porque achei que
era uma deficiência técnico-legislativa. Depois, percebi que eu estava muito bem amparado pela Emenda Constitucional de Revisão nº _1 , de 1994, em_ seu
72 --sobre-oque-integra -Fundo Social de
Emergência- item 11:

art.

o

•A parcela do produto de arrecadação
do imposto sobre propriedade rural, do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do Imposto sobre Operações
deCrétiito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários decorrentes das
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alterações produzidas pela Medida Provisória n° 419 (... )."
Portanto, se laborei equívoco, o fiz espelhado
na Constituição e na Emenda Constitucional de Revisão n° 01 de 1994.
Em todo caso, quero atentar muito mais para o
mérito, visto que as minhas propostas são no sentido de aprimorar o texto. Acredito que o Brasil tem
realmente que se modernizar, que se adaptar às
transformações que estão ocorrendo no mundo
todo, na economia, nas relações entre países; mas,
creio que é oportuno submeter essas propostas ao
debate a fim de que elas, se aceitas, possam contribuir, de alguma forma, para aprimorar o Projeto de
Lei ora em apreciação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(BLOCO/PSB - SE. Para discutir. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, começo esta minha fala revivendo um episódio acontecido no âmbito .do Senado quando da
deliberação sobre a emenda da quebra do monop_ó-_
iio da Petrobrás.
Naquela ocasião, algumas emendas foram
apresentadas na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e, tamb~m. no plenário, preservando a
privatização da_ Petrobrase garantindo que a empresa continuaria atuà.ndo nas mesmas áreas em que
estava explorando o petróleo.
O assunto sensibilizou de tal modo esta Casa
que o então Relator daquela Propostad~ Emenda à
Constituição, Senador Ronaldo Cunha Lima: Olf~
der do PMDB, Senador Jader Barbalho, participaram
de audiência com Sua Excelência o Presidente da
República, em nome do PMDB, que insistia na preservação dos direitos da Petrobras.S. Ex"s foram ao
Senhor Presidente da República manifestar a preocupação do Senado com a possível quebra desse
direito.
Relator e Líder do PMDB consegl!iram fazer
chegar às mãos do Senador José Samey, então
Presidente desta Casa e do Congresso Nacional,
uma carta do Presidente da República que, para
mim, não representa apenas um documento histórico mas um compromisso com o Senado Federal, o
compromisso de um homem público, da mais alta
autoridade executiva deste País. O Presidente Fernando Cardoso assumiu, peremptoriamente, um
compromisso que se resume no seguinte: a Petro-

e
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brasnão será passível de privatização; a União não
_çontratar_á empre§9~Qar-ª-pesquisa e lavra em áreas
que tenham produção já (:;5tab-etecida pela Petrci~
bras, áreas essas que permanecerão, observadas
as normas-do·n-ovo-modelo, com a citada companhia
estatal.
O Presidente da República foi muito claro: não
só os Senadores da oposição como os do Governo
acreditaram que isso era um assunto superado e
nele não se falaria mais nem de longe; não se des-confiava,
lapor-detrás da serra, que a Petrobrás, de forma transversa ou indireta, pudesse ser
objeto de uma privatização não consentida pela
Congresso Nacional, disfarçada, imposta numa lei
- que estamos votando hoje à tarde.

nem

Sr. Presidente, não vou acusar o Presidente da
República porque nessas horas pode até estar faltando a SuaExc~lê!l_<:_ia um assessor para adverti-lo,
Presidente Fernando
apesar de eu acreditar
Henrique sendo um intelectual, um sociólogo, um
homem da maior sabedoria política e cultural, que
cita obras de autores do mundo inteiro, fala diversos
idiomas, jamais se esqueceria dessa carta.

que o

-Sr. Presidente, confio que o Senado· Federal,
procurando- até preservar o seu próprio nome - uma
vez que foi um compromisso público que assumimos
com o Presidente, e que este assumiu conosco apresente as emendas necessárias para que nada
disso venha a acontecer e que esta carta do Presi--dente-da República não perca o valor, que para mim,
tem muito, e jamais para o sebo, o lixo do esquecimento.
Sr. Presidente, se atentarmos para o que dis-põe o art. n° 23 e outros tantos artigos desse malfadado projeto, ao qual foram apresentadas, somente
na Câmara, 260 emendas, e, aqui, entre destaques
e emendas, mais de 120 proposições, verificaremos
que o Presidente do Senado tem razão: esta Casa
está trabalhando e cumprindo seu papeL
O que está acontecendo? Vamos colocar a Petrobrasem perigo, vamos colocar a Petrobrasao
deus-dará. A empresa não terá condições, pelo
aperto e pela pressão exercidos sobre ela, de sobreviver. Ou ela quebra, ou vendem; ou vendem, ou
quebra. É o que vai acontecer à Petrobráa.
A quem interessa, Sr. Presidente, a destruição
da Petrobras? Será aos países que já têm as suas
reservas praticamente consumidas, como os Estados Unidos, que, daqui a dez anos, não terão mais
pe_tróleo? seráà.o"Japão: o nosso querido e amigo
_Japã(), que só produzllovemfl~barris dos 5 milhões

que consome? Será o Canadá? Será a Inglaterra?
Será a Alemanha, que produz pouco petróleo?
Sr. Presidente, a meu ver, estamos cumprindo
com nosso dever. Não vou me referir a todas as
emendas que foram apresentadas por nossos colegas; todavia, que tem emenda, tem; que tem jeito,
tem; que devemos defender, a qualquer custo, o
nome do Senado, devemos; e devemos - e sou oposição - também procurar preservar a figura presidencial, seja a de Fernando Henrique Cardoso, seja
a de qualquer outro que ocupe o lugar, pois é uma
autoridade deste País.
Sr. Presidente, da forma como está posto esse
projeto, com todos os argumentos do Senador José
Outra, os quais assino embaixo, com os argumentos
dos Senadores Josaphat Marinho e Lúcio Alcântara
- dois Senadores pertencentes à base de sustentação do Governo·, está demonstrada a preocupação-de S. EX"s e de muitos outros com essa possibilidade de a Petrobrasficar tão "fraquinha", tão sem jeito
de continuar, que a solução será vendê-la, porque,
do contrário, ela quebraria.
O Presidente da República assumiu o compromisso de que nenhuma empresa entraria na área em
que estivesse aluando a Petrobras. Aliás, apresentamos uma emenda preservando esse direito. Ocorre,
Sr. Presidente, que o art. 23 estabelece que pode
haver interferência de outras empresas nas áreas de
atuação da Petrobrás, como, por exemplo, na Bacia
de Campos, onde a Petrobrasjá investiu mais de 20
bilhões de reais. Oe repente, o Governo pode fazer
uma licitação e entregar à iniciativa- priVaaa -essa
área, que foi explorada com tanto esforço, com tanta
capacidade e tanta competência pela Petrobrás.
As emendas estão aqui, Sr. Presidente, não só
as minhas, que somam quatorze, como também as
de outros colegas que têm objetivos semelhantes.
É meu dever chamar a atenção do Congresso
Nacional para isso, porque temos uma empresa viável, que provou por a+b sua competência para fazer
exploração nos lugares mais difíceis, que são as
áreas profundas de produção petrolífera, rivalizandose até com a Inglaterra, com os Estados Unidos e
com tantos outros países adiantados. A Petrobrasavançou muito na tecnologia de exploração de
petróleo em águas profundas, e o Brasil é hoje o primeiro país do mundo nessa atiliidade.
Por que, então, destruir um patrimônio material
como esse, vendendo a Petrobras, como já fizeram
com a Companhia Vale do Rio Doce?
Este é meu último argumento mista fala, Sr.
Presidente: será que o Governo, por não ter encón=

trado uma fórmula mágica, mais consentânea ou
mais consensual de vender a Petrobras, está fazendo isso de forma subliminar? O Governo lançou as
ações da Vale do Rio Doce no mercado e enfrentou
uma luta titânica para vendê-las. Ele quase foi derrotado nos tribunais, aliás, perdeu em algumas ações.
Quase não aconteceu a venda da Vale do Rio Doce.
Logicamente, a Petrobrasé uma empresa emblemática, é um ícone da história económica deste
País, é o termómetro do nacionalismo pátrio. Por
isso, como aconteceu todas as vezes em que se discutiu o monopólio do petróleo, certamente o anúncio
de sua venda despertaria no País uma movimentação talvez maior do que a que ocorreu no caso da
Vale do Rio Doce.
Então, de forma sábia, inteligente, •arrodeando
lã por detrás da serra", como dizemos no Estado de
-Sergipe, de forma subliminar, o Governo, mediante
projeto da Câmara e dele, que recebeu parecer no
Senado Federal, resolveu - o que faria mais cedo ou
mais tarde, seria mais uma questão de tempo - entregar a Petrobrás.
Temos o dever de salvá-la e a obrigação de
preservá-la, não porque aquele nacionalismo passado deva voltar a qualquer custo. Sabemos que o
mundo evoluiu, que as empresas se modernizaram,
mas a Petrobrasacompanhou essa modernização.
Tanto do ponto -de 1/ista tecnológico como do administrativo, a Petrobrasé um exemplo marcante de
competência, e isso deve ser reconhecido, com efu-são, nÓ senado. Fala~se, aqui, nas e,(_c~ê_nçias do
projeto e do Pa-recer do Relator, mas não se fala no
alvo principal da adoção desse projeto. Não se fala
nos serviços que a Petrobras vem prestando ao
País. Com o afastamento da Petrobras do mercado,
muitos projetes sociais serão abandonados, como
aconteceu após a privatização da Vale do Rio Doce.
No meu Estado, Sergipe, todos os planos e projeto
sociais já foram enterrados. Não se fala mais em
projetes da área social que tenham a participação da
Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, que interesse teria uma empresa privada, que vem do estrangeiro para cá, em procurar petróleo? Ela quer os dados e as informações,
enfim, o acervo que a Petrobrasdetém, que estão
embutidos neste projeto. O acervo da Petrobrastem
de ser entregue.
Assuntos que deveriam ser tratados de forma
estratégica, aqui, são discutidos como simples projetes que vêm para o Senado e para a Câmara dos
-Deputados. Os países industrializados consideram o
·assunto petróleo como tema de segurança nacional
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e estratégico, porque o petróleo, ao lado do carvão,
é que movimento o mundo.
Sr. Presidente, entendo que realmente o Senado Federal cumpre com o seu papel. Os Senadores
apresentaram as proposições e cabe à maioria decidir. Não vamos recriminá-la se não decidir a nosso
favor, mas a nossa obrigação é alertá-la para o crime que poderá ser cometido contra a Petrobras.
Outros projetes vieram a esta Casa e já voltaram para a Câmara dos Deputados em face do recebimento de emendas, como aconteceu com o Projeto da Previdência, em tramitação na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. AprésemeTalgumas emendas, algumas aceitas pelo nobre Relator,
e o projeto virá a este plenário e, depois, voltará
para a Cãmara.
. . . . ···Que mistério é esse? Quando se trata de projeto, cujo retomo à Câmara é de interesse do Governo, as emendas podem ser aprovadas, mas quando
se trata de projeto cuja celeridade interessa ao Governo e não há interesse em que volte para a Câmara, esse pr-ojeto sai do Senado e não volta nem debaixo de tapa; tem de ir para o Executivo de qualquer forma para ser sancionado, impondo a vontade
do Governo.
Ora, essas palavras não significam nenhuma
ofensa aos colegas porque, desde que assumiu a
Presidência desta Casa o Presidente José Samey e,
depois, o Senador Antonio Carlos Magalhães - eu
estou aqui desde 1995 e posso afiançar-, esta Casa
tem trabalhado, tém dado uma resposta positíva a
seus eieitores.
Portanto, este é o momento de transformamos
o discurso em realidade e que a prática não seja
apenas dar a palavra e esquecer, escrever um documento e esquecê-lo, porque o povo anota e a História não perdoa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT - DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não ocuparei mais do
que dois minutos do tempo precioso de V. E.xªs.
Quando, em uma carta enviada ao Presidente
José Sarney. o Presidente Fernando Henrique Cardoso assegurava que a Petrobrasnãos_eria priv_a_!i~
aa e que os espaços em que ela atuava seriam preservados. eu, que não havia esquecid() ainda que o
?restdente da República nos aconselhara a·esquecermos tudo o que havia dito, obviamentE!_ não poclia
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acreditar que sua promessa seria inesau!K:Vei. Su2.
Excl'!lência já a esgt,u~çeu tam.Q.érn.. ~_óbvio.
.Quero .lembrar apenas o seguinte: n<>. PéÇ!ina
10 da Gazeta Mercantil do dia 19 de junho. quando
o repórter que o entrevistava lhe perguntou de cnde
viria tanto dinheiro para custear os 42 projetes ql!e
compõem o Brasil em Ação, ou seja, o projeto que
alavancará o Real 11 e, com ele, Sua E:-:ceiência à
Presidência da República, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso respondeu: "Dinheiro não 1ai iaitar. O senhor deve se lembrar de que o petróleo pertence à União, e petróleo é dinheiro." Portanto,
aquele que havia prometido a incolumiaade da atividade da Petrobrase dos jazimemos de petróleo oue
essa empresa havia prospectado e nos quais estava
atu_antio. agora afirma que a União vai vender. sin:, o
petróleo cubado no Brasil.
Hebert Levy, antigo udenista, insuspeito. iá escreveu vários artigos em que tent<". alert:u "" r~líti
cos e o Brasil de que o petróleo cubado vai ser obje_to_de_ venda por parte do Governo FederaL O petróleo pertence à União, petróleo é dinheiro! Assim, a
Petrobrasserá a única empresa de petróleo no mundo a não ter petróleo para explorar. porque petróleo
:.é. dinheiro, e o petróleo será vendido. P?.lavras do
Presidente Fernando Henrigue Cardoso: palavras
que contradizem frontalmente as suas promessas
anteriores,_ em umprocesso estranho em que. 20 invés de figurar na nossa Lei Maior essas direuizes.
aceitamos uma reforma epistolar da Constituição,
primeira vez na história do-mw1<JO.
cí.áedif~

.pela

E

:rnQ.s~nela.,

É o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, à página 1 O da Gazeta Mercantil do dia 19 de
junho, quem afirma que o petróleo pertençe <- Uni?.o
e que ele será vendido. Petróleo é dinheiroi
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mr:galhê.Ss)
-Com a palavra o Senador Ron:aldo Cunha Lin 1R.

O SR. RONALDO CUNHA LIM'\ (P!v108 -- f'8.
sr-s e :3fs. Senadorés, este instante nos convida a uma rellexê.o soare
o Brasil e nos oferece instrumentos para "-~<~tnina a
oõnjonturamundral. Temos obrigação de. com muito
esmero e cercados de cuidados, criar :Jerspe.::IivRs
para desabrochar o desenvolvimento que i ,,y;s<?.s 1i·
quezas naturais prometem.

.E...ara-dl$Çu1i[J:=_-~r;_Pre~ídent~.

Examinaremo-s hoje o PL 06/97. que aJs:JC:8 <;obre a nova política nactonalâe exproraCci:..,-~·F-1'?.tró
leo. Nesta Casa, tivemos a honra ce m!:et:>r
moposta de emenda à ConstltufÇao que Rire;'C'.~,~. ~~-~
_t..1agna _para permitir, por-interrnétii:J . ,,
Q
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mentalidade econõmica, o ingresso da atividade privada nesse ramo econõmico.
Para elaborar o parecer, fizemos questão de
ouvir opiniões de todos os segmentos interessados
na atividade petróleo. Com efeito, foram interessantes as ponderações dos petroleiros - por suas entidades representativas; do Governo - por seus órgãos
e entidades; do empresariado nacional e estrangeiro;
e, notadamente, da comunidade científica e intelectual do País. Interessou-nos tanto a discussão da
matéria, que, em diversas oportunidades, estivemos
em assembléias, fóruns e reuniões onde havia uma
discussão acerca da exploração do petróleo.
Foram momentos salutares que nos traziam a
história como exemplo à atividade contemporânea.
Nunca podemos esquecer os anos 50 e a campanha
•o petróleo é nosso•, tampouco olvidamos a necessidade de mitigar as atividades do Estado empresário para engajá-lo num compromisso - inclusive de
natureza constitucional -de resgate da dívida social.
A ausência, de uma política social de contornos nítidos, foi e é um grande problema nacional.
Como um recurso natural esgotável e de substituição difícil, o petróleo é uma fonte vital à prosperidade de qualquer país. Com este entendimento, levantamos nossas temeridades relativamente ao futu··
ro. Mostramos a exaustL: .Jos recursos, em ó:eo, da
quase totalidade dos países da comunidade européia, e, por isso, o interesse das nações daquele
continente na exploração de nossos recursos. Mesmo as alternativas energéticas postas em prática
não atendiam, com a segurança desejada, a demanda.
Levantamos dados históricos - inclusive com
acontecimentos recentes - que mostram o quanto é
disputado o acesso ao petróleo. Quantas guerras já
foram iniciadas impregnadas de óleo, justificando célebre frase do estadista francês Clemence3.u, que dizia: "uma gota de petróleo vale uma gota de sangue•.
Por outro lado, surpreendeu-nos a capacidade
tecnológica da Petrobrasem explorar nosso petróleo
em águas submarinas e de buscar respostas à nossa auto-suficiência. Temos pela nossa empresa de
petróleo um amor nacional, tanto que dissemos: Petrobras- habilitá-la para a concorrência e não debilitá-la para a sucumbência.
Lembramos nossas reservas estimadas em 10
bilhões de barris, incluindo as provadas, as prováveis e as possíveis, enfatizando que o trabalho da
Petrobrasindicava um crescimento no fornecimento
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que buscava desafogar as importações e, como resultado, minorar o déficit do balanço de pagamentos.
Consentimos com o argumento da necessida·
de de mais investimentos no setor, desta feita à conta de capitais internacionais de riscos, mas não descartamos a debilitação dos recursos da Petrobraspela influência da política governamental, exageradamente instável.
A cartelização do setor petróleo em todo o
mundo é preocupante e não causa menos transtornos que o monopólio estatal, aliás comum nos países que dispõem de reservas que lhe garantam uma
maior projeção de futuro.
Assim, ao acatar argumentos favoráveis à
abertura do setor à exploração privada, ponderamos
pela manutenção da Petrobras, não apenas como
mais uma empresa no setor, mas - e principalmente
- como uma prova de capacidade do Governo brasileiro de responder a quaisquer eventualidades que a
conjuntura econõmica internacional venha a ence-

nar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, guardamos dos encontros um certo sentimento de susto
pela responsabilidade que, inexoravelmente, a história nos imputaria. Daí é que, em audiência com o
Senhor Presidente da República, na companhia do
Líder do PMDB nesta Casa, Senador Jader Barbalho, conseguimos a formalização de um compromisso cuja execução se discute neste projeto que agora
examinamos.
O compromisso, levado a termo em carta ao
então Presidente desta Casa, Senador José Sarney,
resumiu-se a três pontos fundamentais: a manutenção da Petrobrascomo empresa governamental no
setor, significando dizer que a mesma não será passível de privatização; a preferência em favor da Petrobrasnas concorrências onde as propostas sejam
colocadas em igualdade de condições; a manutenção das áreas já em fase de exploração pela empresa. Além desses compromissos, o Presidente respondeu a nossa ponderação no sentido de que a legislação que viesse a regular a nova disposição
constitucional tivesse natureza de lei complementar
porque refletia o pensamento da maioria absoluta do
Congresso Nacional.
Respeitadas vozes do Senado Federal e representações classistas e acadêmicas falam, com razões, acerca do resultado prático do compromisso firmado, ao analisar o projeto em curso.
Construímos, perante a Comissão de Justiça,
parecer sobre a viabilidade de uma lei complementar
vir a regular disposição constitucional, mesmo que a
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Carta Magna não reclame tal status normativo à regulação. Assim entendemos em razão da natureza
integrativa que tem a legislação complementar para
uma compreensão sistémica da Constituição.
Neste particular, ao constatar que o projeto não
nos chegou como lei complementar, cremos que as
razões, inclusive de gênese pretoriana, foram mais
fortes à formação do juízo legiferante do Presidente
da República.
Nos demais aspectos, consideramos mais ou
menos ajustadas as nossas pretensões com as disposições do Projeto, sem desprezar algumas considerações levantadas que acendem críticas as suas
disposições. Por isso, apresentaremos destaques visando suprimir expressões constantes do art. 65,
bem assim para conter o ímpeto ab-rogatório do art.
83, ao tempo em que guardamos coerência com
nosso parecer.
No que diz respeito à manutenção da empresa
sob controle estatal e com atividades diretas no seter, o art. 62 é expresso, e os cuidados que os analistas demónstram, data venia, merecem alguns reparos.
Não há permissão constitucional para que uma
empresa pública venha a sair do controle da União
sem uma lei específica que assim determine. É de
linguagem comum a disposição do incise XX do art.
37 da Constituição.
Mesmo que se argumente com a possibilidade
da aplicação da Lei das Sociedades Anónimas para,
na falta de pagamento de dividendos, ocorrer a
transformação de ações preferenciais em ordinárias,
não consideramos constitucional tal procedimento. É
de exigência da Lei Maior uma lei específica em
cada caso.
Lógico que a Petrobrasque queremos no governo não deve limitar-se a uma holding que somente se exercita no papel. Diferentemente, a Petrobrasque queremos é a Petrobrasfortalecida para defender os interesses nacionais na concorrência.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço V.
Exª.
O Sr. Pedro Simon - Eu terminei perdendome. V. Exª proporá a revogação do art. 65?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Não, estou
pedindo destaque para uma expressão constante do
art. 65.
O Sr. Pedro Simon - Trata-se da revogação
do artigo?
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Estou pedindo destaque para uma expressão do art. 65.
O Sr. Pedro Simon- Que expressão?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - A expressão "embarcação".
O Sr. Pedro Simon -O resto fica? Só sai "embarcação"?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - O resto
fica.
O fato de a proposta Agência Nacional de Petróleo exercer poderes acima da empresa esperamos que não venha concorrer para debilitá-la. Facilitará uma compreensão mais abrangente, assegura o
Governo.
·Outras disposições, como as concernentes a
possibilidades de criação de subsidiárias - sempre
na forma constitucional - ou de transferência de ati-- -vos,-deverã.õser entendidi:is-nos- molaesâo rriérciido
regido pela nossa Lei Maior.
O art 42 do projeto sela outra parte do compromisso, notadamente aquele relativo à preferência
da Petrobrasnos processos licitatórios.
Destarte, Srs. Senadores e Senadoras, apoiaremos o projeto, não despidos de preocupações.
Elas subsistem, mas teremos dado ao País, quando
pouco, uma nova experiência que o futuro poderá,
em dado momento político, avançar ou mesmo recuar quando necessário.
Apresentaremos pedidos de ·destaque, como
antes dissemos, para evitar a revogação total da Lei
2.004/53 por duas razões fundamentais: uma, por
sua concepção histórica; outra, para que o intérprete
não seja levado a lacunas jurídicas que podem ter
respostas nas disposições sobreviventes da referida
.Jei.

De outra sorte, pretendemos suprimir a expressão "e embarcações" do art. 65, porquanto a Petrobrasjá dispõe da frota nacional de petroleiros - Fronape - que desempenha a atividade referida sem a
necessidade de constituir nova empresa, com custos
adicionais.
O momento é salutar à reflexão, como disse~ mos a-princípio, e, neste compasso, somente a história nos revelará o amanhã.
Muito obrigado.
_ _ _ Q SR._ PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO - PT.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo referir-me a dois aspectos do projeto
de lei que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
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institui o Conselho Nacional de Política Energética e
a Agência Nacional do Petróleo.
Um dos pontos retere-se ao que está disposto
nos arts. 63, 64 e 65, justamente o que permite à
Petrobras e suas subsidiárias formar consórcios com
empresas nacionais ou estrangeiras na condição ou
não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados na indústria do petróleo, que autoriza a Petrobras a constituir subsidiárias, contribuições específicas e operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo,
seus derivados e gás natural, ficando facultado a essas subsidiárias associarem-se J:!'lajoritária ou minoritariamente a outras empresas.
Muito embora a lei referente ao petróleo estabeleça que a Petrobras deve manter 51% de controle, esse projeto de lei permite que a Petrobras forme
consórcio na condição de líder ou não e forme subsidiárias, podendo ser majoritária ou não; portanto,
tomando-se minoritária.
Eu gostaria de comentar esse aspecto, Sr. Presidente, à luz das reaçães das autoridades económicas que têm feito comentários sobre a crise de diversas economias asiáticas e que tiveram repercussão,
nesta semana, sobre a economia brasileira. As bolsas de valores, sobretudo na segunda e na terça-feira desta semana, apresentaram quedas muito acentuadas, mostrando instabilidade, e muitas pessoas
estão com receio da condução da política económica
brasileira.
Obviamente, o que está preocupando é a situação de sobrevalorização da taxa de câmbio, a insistência das autoridades governamentais em se manterem com uma política de taxa cambial que está
sendo postergada pela insistência em não ter modificações, em função do ingresso de capitais externos,
seja para investimentos, seja para empréstimos.
Muitos desses investimentos têm-se caracterizado
pela compra de artigos de empresas estatais ou de
empresas brasileiras em geral.
A reação de autoridades à crise dos Tigres
Asiáticos tem sido a de que o Brasil está em condição melhor porque ainda teria muitos ativos a serem
vendidos. Os arts. 63 a 65 relacionam-se a essa
questão.
Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, aqui se
está criando a expectativa de que também as empresas do setor do petróleo poderão servir para a
geração de divisas. Qual é o risco envolvido nesta
atitude, assim como o filho de um pai que tenha posses resolvesse simplesmente estar vendendo aquilo

que deixous(;lupai_c;omo formade_estar sobrevivendo ou mantendo umpadrão de vida. Mas depois de
certo tempo esses ativosóa
neira uma nação, se resolver manter a política econgmica à custa da _g_eração de divisasque poderão
ser obtidas através da venda de ativos, está corren~
do o risco, uma vez exauridos os ativos que têm à
venda, de entrar em situação crítica, a exemplo do
que ocorreu com outros países.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de chamar a atenção para o fato de que os ativos brasileiros, que são
os ativos relativos à Companhia Vale do Rio Doce,
ao Sistema Telebrás ou, agora, os ativos referentes
às subsidiárias da Petrobrás, são finitos. E uma vez
havendo a venda desses ativos, a situação terá que
ser enfrentada de outra maneira.
Outro ponto, Sr. Presidente, que gostaria de
ressaltar, refere-se à Sessão VI, das participações a
que se referem os arts. 45 a 52, que falam dos bênus de assinatura âos royalties da participação especial do pagai11E!rrto pela ocupação ou retenção de
área, sobretudo dos diversos artigos que falam da
distribuição dos royalties. Observo aqui que está se
prevendo royalties no valor de 1O% da produção de
petróleo o1f gás-natural, havendo a possibilidade de
se diminuir isso para 5%, sendo que os critérios para
o cálculo do valor dos royalties serão estabelecidos
por decreto do Presidente da República, em função
dos preços de mercado do petróleo, gás natural ou
condensado, das especificações do produto e da localização do campo.
Há aqui uma complexa distribuição dos royalties para Estados, Municípios, para o Ministério de
Ciência e Tecnologia financiar programas de amparo
à pesquisa científica ao desenvolvimento tecnológico. Há a criação de fundo especial a ser distribuído
entre todos os Estados, territórios e municípios, mas
não se aproveitou a oportunidade para aquilo que
_existe em especial num dos Estados maiores produtores de petróleo e que criou uma utilização bastante
racionaLdQs I'QYllltie!> @c_qrr_entes dP..f3XJ:lloraçãode
recursos naturais e do petróleo.
Eu gostaria de referir-me a este exemplo que
aconteceu no Alaska, em 1976, quando se criou o
Fundo Permanente do Alaska. Aquele Estado havia
_descoberto grande reserva petrolífera e houve uma
grande discussão a respeito de como aproveitar
aqueles recursos, não apenas para a geração presente, mas também para a geração vindoura. O Governador do Estado do Alaska, JayHammond, propôs, então, que 25% dos royaii:ies -decorrentes da.
exploração de petróleo fossem destinados a um fun-

acabam:-

mesma ma-
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do que pertencesse a todos os habitantes daquele
Estado. A partir de 1980, 50% dos royalties foram
destinados a este fundo comum, que foi crescendo
de U$1 bilhão em 1980, para U$21,5 bilhões em
1997. Deste fundo foi sendo pago a cada residente
do Estado do Alaska, desde que ali morando hà um
1 ano, um dividendo, que primeiro foi de trezentos e
poucos dólares anuais e, neste ano, de U$1.200,00
anuais, equivalentes, portanto, a U$100,00 por mês,
por habitante.
Sr. Presidente, refiro-me a este assunto porque
estou preparando um projeto que vai ter uma parte
relativa a uma proposta de emenda à Constituição e
outra relativa a projeto de lei, justamente criando um
Fundo Brasil de Cidadania, baseado aproximadamente nessa proposiçã-o e-rrãoapenas para o petró~
leo, mas para toda a riqueza criada no País, de forma a gerar-se um fundo que venha a pagar a todos
os brasileiros uma renda de cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não havendo mais orador que queira discutir, ·encc
cerro a discussão e passo a palavra ao Senador
José Fogaça para dar parecer sobre as emendas
apresentadas.
Após o parecer do Senador José Fogaça sobre
as emendas, o Senador Hugo Napoleão dará parecer, sobre as mesmas emendas, pela CCJ.
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÓMICOS.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, necessariamente discutiremos aqui no Plenário. A discussão é positiva, é
importante, não vamos olvidar uma reflexão, uma
análise, um debate tão importante quanto esse.
Quero ressaltar que grande parte das emendas
apresentadas já o foram tanto na Câmara dos Deputados quanto nas duas comissões que examinaram
a matéria; a Comissão de Constituição e Justiça e a
Comissão de Assuntos Económicos. Portanto, não
se trata aqui de desprezar, não se trata aqui de marginalizar ou excluir emendas que já foram objeto de
debate, de discussão, de análise, de ponderações
claras feitas na comissão.
As emendas lá foram rejeitadas e aqui voltam a
ser apresentadas sem que isso seja considerado um
ato de desprezo, sem que nisso seja vista uma desconsideração, quero dizer que sou obrigado não só
a repetir a opinião que já formulei nas comissões, na
Comissão de Assuntos Económicos, como entendo,
Sr. Presidente, que do ponto de vista técnico essas
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emenda_s_estão prejudicadas, uma vez que foram rejeitadas na comissão.
------Creio que podemos fazer aqui uma análise sucinta, uma abordagem ampla para tentar compreender oª'çªm:e_dessas_e_mendas_e por que, no mérito,
nós <!_rejeitamos. Em primeiro lugar, não é nenhum
elogio gratuito, vazio, mas se trata de uma constatação, o projeto foi competentemente negociado, construído e elaborado na Câmara dos Deputados. Tratase aqui de um texto, tal como na Lei das Telecomunicações, que teve um resultado positivo, depois de
um longo proc~s~ d_e ela_i:J?!ayão e discussão.
O Deputado Eliseu Resende, como Relator da
matéria, conduziu o processo com sabedoria, inteli_gé_nçla_e_c_o_r!lpetência política, e o resultado, de certa forma, atende aos diversos questionamentos feitos à matéria.
Boa parte das emendas que estão sendo apresentadas já foram objeto de discussão na Câmara e
nas Comissões. Ressalto que, das 36 emendas
apresentadas, apenas três são novas, de plenário.
-As outras 33 já foram objeto de discussão, já foram
-objeto de apreciação e foram rejeitadas, embora
muitas delas sejam repetições umas das outras. É
mais ou menos o retomo ao mesmo tema por diversas emendas.
_
Faço aqui, então, esta observação inicial: o
projeto foi bem construído, bem negociado. Não se
trata de mantermos o texto da Câmara simplesmente para que a matéria não volte àquela Casa. Não!
Seria tão errado mantermos o texto só para que a
-" matéria não retorne à Câmara quanto errado é, no
meu modo de ver, modificarmos um texto que está
- bom, que tem conteúdo, só para que haja atraso, retardamento, obstrução da matéria.

É preciso ter critério equilibrado, de bom senso. Matérias que vêm bem construídas, com um
senso médio estabelecido com competência, como
foi o caso deste projeto na Câmara dos Deputados,
devemos mantê-las; ou ainda, temos o direito de
mantê-las. Matérias que venham alquebradas, desmanteladas, mal negociadas, mal engendradas, matérias que venham como o produto de uma péssima
- engenharia política,_ não_ só temos que rejeitá-las
mas também de reconstruí-las. É o caso da Emenda
Constitucional da Previdência. A Emenda Constitucional da Previdência é a prova de que, quando algo
é mal produzido na Câmara, tem que ser refeito pelo
Senado.
Não haveria lógica, não faria sentido, pois, mudarmos apenas por mudar, com o o objetivo puro e
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simples de retardar, de atrasar a apreciação da matéria e a sua entrada em vigor.
O ponto mais importante, mais insistentemente
atacado pelos Senadores de Oposição é relativo ao
papel da Petrobrase a sua configuração jurídica. Em
primeiro lugar, é muito importante ressaltar que a
Petrobras- e isso está taxativamente declarado e
dito em um artigo - não pode ser vendida; não será
vendida. É obrigação do Governo Federal, é obrigação da União manter o controle de 50% mais um das
ações com direito a voto na Petrobras.Portanto, o
controle acionário está inteiramente assegurado do
ponto de vista da União. A empresa não pode ser
desestatizada nem privatizada.
Outra coisa, distinta disso, é ela fazer, em algumas áreas específicas, como, por exemplo, na construção de um sistema dutoviário de transporte de petróleo ou de gás natural, uma associação com empresas privadas e disso resultar uma subsidiária na
qual a Petrobraspoderá ser majoritária ou minoritária. Por que isso é importante?
Reporto-me ao Presidente Itamar Franco, que
fez questão de mostrar que, como ato do seu Governo, dava um grande impulso à construção do gasoduto boliviano. Como, pela lei vigente, a única empresa que pode executar a obra é a Petrobras - porque ela é a única expressão atual do monopólio da
União -, o gasoduto está fazendo aniversário de 16
anos. Porquê?
Porque a Petrobrasnão tem uma cultura de gás
natural. No seu er'rtendimento, na sua estratégia de
empresa, o gás natural não é privilegiado.
Da mesma forma, o gasoduto argentino. O Rio
Grande do Sul, no Governo Pedro Simon, afanoso,
buscou até apoio financeiro do Banco lnteramericano de Desenvolvimento para a produção de um projeto. Mas a Petrobrasnão participou desse entusiasmo do Governo Pedro Simon. O resultado é que
esse gasoduto nunca saiu do papel.
Existisse esse gasoduto e uma área de fronteira no Rio Grande do Sul, onde se produz soja-e
roz, triplicaria sua produção pela existência de energia barata. A área que hoje é o centro industrial de
Caxias e o centro industrial da Grande Porto Alegre
explodiria em crescimento econõmico. Mas a Petrobrasnão mostrou entusiasmo, não se jogou no projeto com o mesmo afã, com a mesma força, com o
mesmo ímpeto.
Isso mostra que a Petrobras tem a sua política
de empresa, e essa política de empresa tem que ser
respeitada, tem que ser mantida, tem que ser preservada. No entanto, o interesse do País, o interes-
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se nacional, o int~~sse__estratégico_ da Nação _tem
que estar localizado num órgão público, que não
- seja empresa, némprivada nem estatal, que não tenha interesse de empresa, mas um órgão público
que pense estrategicamente o conjunto dos interesses nacionais; e um-órgão público que esteja sob o
controle d_o Congresso Nacional.
-É isso que, neste momento, estamos votando.
Estamos dizendo que o petróleo é, sim, importante e
estratégico para o Brasil. Nós estamos dizendo que
a indústria de petróleo ~tocla a poiítica efT1 tomQ
dela deve- ser controlada pelo Estado, pela União,
pelo Governo e pelo Poder Público. É assunto público, de intere~-ª~j:l~º'ico e_!_em d!;l~~tªr s_QQ_Q çontr9:
le público.
E assim as coisas se darão, mas não por intermédio de uma empresa que possui funções específicas de produzir, de concorrer, de tirar vantagem de
situações. Empresa tem que buscar lucro, tem que
dar lucro e, muitas vezes, pode não ser interessante
para a empresa investir em gás natural se o petróleo
lhe dá mais lucro. É óbvio! É natural!
Só que, para o País, é importante que certas
matrizes energéticas sejam desenvolvidas em determfnado momento. Por isso, o interesse nacional, o
interesse corpóreo do País tem que estar representado num órgão público, que, de preferência, não
seja uma empresa. E esse órgão vai se chamar
Conselho Nacional de Política Energética. Nós o estamos criando com esta lei, cujas diret~zes, cujas linhas básicas, cujas atribuições principais serão executadas por um -órgao por um órgão regulador: a
Agência Nacional de Petróleo - ANP.
De modo que aqui, quando se procura intensificar a defesa da Petrobrás, entendo uma certa atitude emocional, porque se parte do princípio da idéia
anterior de que a Petrobrás, além de empresa produtiva, importante, competitiva, tecnologicamente
avançada, sem dúvida nenhuma a mais importante
empi'esãaeste País;-além de tudo isso, também se-ria-o coraÇão estrategícoaa:pOlífíca-âe petróleo do
País, e não o coraÇão estratégico das grandes formulações, das grandes linhas de decisão. Isso tem
que estar num órgão público, e não numa empresa.
Quero aqui cha!Tii!I a at~q-~q~ :=;rs~S~na~
dores para o fato de que, a partir da aprovação dessa lei, esta Casa, o S§!_nado _Federal, será jogado
para dentro âa pOJftiCa-âe-petrófeo no -BrasTL Toâãvez que surgir um problema, uma questão, por menor que seja, na área do petróleo, a Nação se voltará para o Senado e perguntará o que estão fazendo
os Senadores, como hoje se volta para o Senado e
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pergunta o que estão fazendo hoje os Senadores
quando há problemas como o dos títulos públicos.
Da rnesma forma que nos compete hoje controlar o
sistema financeiro, o Banco Central, as instituições
financeiras públicas, as instituições financeiras privadas, da mesma forma no futuro teremos o papel de
exercer o controle público, em nome da Nação: da
política de petróleo definida pelo CNPE - Conselho
Nacional de Política Energética - e executada pela
Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque os
diretores da ANP serão nomeados pelo Presidente e
aprovados pelo Senado e, em caso de falta grave,
de improbidade administrativa, caso o Presidente da
República decida demitir um desses diretores, só poderá fazê-lo mediante a anuência do Senado. Caberá ao Senado julgar se houve falta grave, se houve
prática de improbidade, se há justificativa para a demissão de um diretor da ANP.
De modo que o Senado passa a ter uma responsabilidade sobre a política de petróleo muito
grande e muito diferente daquela que tem hoje.
Chamo a atenção para o fato de que os diretores da ANP que deterão o mandato de quatro anos,
nos primeiros três anos, nos primeiros 36 meses terão uma relativa independência. Por quê? Porque a
lei diz que nos primeiros 36 meses o controle da política de preços vai se dar por meio do Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda e do
Ministério de Minas e Energia. Em outras palavras,
significa uma coisa muito simples: ainda incidirá, por
um período de três anos, o controle político do Governo sobre esse órgão. E, nesse período de transição, haverá diretores nomeados para apenas um,
dois, três anos de mandato. Portanto, paraumpéríodo menor do que o normal estabelecido na lei. Neste
período de um, dois e três anos - nos primeiros 36
meses -, a independência desses diretores será muito relativa e limitada pelo processo de transição.
Ora, como são diretores com mandatos curtos, tran~
sitórios, e como o seu poder e independênCia- estão
reduzidos, não tem cabimento que nessa fase eles sejam aprovados pelo Senado. Mas aquele que tem apenas um ano de mandato, assim que terminar essa fase
de 12 meses, para ser reconduzido para mais quatro
anos- o que poderá acontecer-, ele terá que ser submetido a esta Casa. O que significa dizer que, passada
a transição, o Senado exercerá controle pleno, total e
absoluto sobre a Agência Nacional de Petróleo.

É muito importante ressaltar que a Petrobrasnão só mantém os postos que explora e as
áreas onde produz, como ela os tem inteiramente
assegurados em lei. A lei dispõe que estarão ratifica-

das e garantidas todas as concessões de exploração e produção que a Petrobrasdetém hoje.
A lei_ gá at~ p[i_l[ilégio~ PetroQr~~- Caso ela _
entre em uma nova concorrência, caso ela dispute
uma nova concessão, ela tem não só condições de
participar de consórcios, de integrar consórcios com
empresas nacionais ou estrangeiras, como ela,
quando participar_s()~inhade uma conco!Tência, tem
o privilégio do desempate. Havendo empate na concorrência, a Petrobrasprevalece sobre as outras empresas de caráter privado que com ela esteja concorrendo, o que dá à Petrobras, de fato, uma posição ainda muito privilegiada, o que tem sido objeto
de crítica por parte de muitos inv~stidores que pensam em aportar os seu;;; capitais no Brasil.
Quando se diz que a Petrobras pode constituir
subsidiária é porque ela poderá atuar em determinados setores, na condição de uma empresa muito
mais ágil, porque, na medida em que integra uma
associação de empresas em que haja condição majoritária de uma empresa: privada, ela adquire uma
capacidade competitiva, uma força concorrencial
económica enorme. Hoje, como empresa estatal que
é, está submetida à lei das licitações e com isso se
toma muito lenta, morosa, a sua capacidade de
competir se reduz em muito.
O que a lei está fazendo não é determinar que
a Petrobrasforme subsidiárias e se desmantele. Não,
é de pem1itir, de dar esse direito à Petrobraspara
que possa tomar-se-competitiva em algumas áreas
onde ela precisa dessa força competitiva. De modo
que, no nosso entendimento, isso é algo muito positivo para a Petrobrás.
A Petrobrasnão só mantém os blocos sedimentares que explora e nos quais produz como também
poderá participar de todas as futuras concorrências.
Há um dado da maior importância, que é preciso esclarecer aos Srs. Senadores: a Petrobrasé uma emRresa_j@_imRortante para o Brasil, tão fundamental
para nós que, ao ter asseguradas as bacias, as
áreas sedimentares e os blocos que hoje explora,
terá também que cumprir exigências, ou seja, a Petrobras, na medida em que mostra interesse para expandir a produção e capacidade para abrir novas
áreas, vai garantindo os espaços de maneira gradative.
É evidente que a empresa não poderia sentar
em cima de um poço de petróleo e não investir nele,
não expandir a produção, apenas exercendo o controle da área, não permitindo que ninguém ali entrasse. Não! A lei é sábia, é inteligente, porque diz que
"a Petrobrastem todos os direitos que conquistar
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pela sua capacidade de trabalhar e produzir" - o que
já mostrou ao longo de 40 anos no Brasil. Se ela
está num poço petrolífero, se conseguiu detectar ali
uma área economicamente viável e está disposta a
investir para expandir a produção e a oferta interna
de derivados de petróleo, automaticamente ganha
todos os direitos subseqüentes sobre as jazidas,
sem precisar de lei, sem precisar de autorização da
Agência Nacional de Petróleo, sem precisar de ratificação nenhuma.
Observe-se que o oposto também seria contra
o interesse nacional. Se a Petrobras pudesse se
manter não produzindo, obviamente isso não seria
aceitável do ponto de vista do interesse estratégico
do Brasil como Nação. De modo que a Petrobras
está protegida, garantida, preservada, defendida;
cuidadosamente foi esculpida a proteção jurídica à
Petrobras para ela não só continuar sendo a empresa que é, ·mas, sobretudo, crescer e se desenvolver
ainda mais. Penso que será um grande momento
para a Petrobrasno contexto da economia brasileira,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Quanto ao produto da lavra, no art. 176 da
Constituição está bem definido que o produto da lavra pertence a quem explora e produz, pertence a
quem o extrai. Por exemplo, a Petrobras, que é uma
empresa, no momento em que retira o petróleo que
está embaixo da terra - que, enquanto lá se encontra, não é da Petrobras, é do Brasil, é da União, é do
Gnuerno Federal -, transforma-o em produto econômico, em bem econômico, ou seja, esse petróleo
deixa de ser apenas um recurso natural para ser um
produto econômico. Ela, então, é sua proprietária e o
vende tanto no mercado interno quanto no externo,
de acordo com o seu interesse como empresa e pelo
preço estabelecido e nas condições fixadas pelo Governo.
Ora, se a Petrobrasfasse considerada não-proprietária das bens que extrai do sala, como a lei diz
que deve haver um encontro de contas entre a
União e a Petrobras, teria esta última de rever tudo
quanto deve à União desde a sua fundação e a sua
criação - nos idos de 1953, quando começou a operar no Brasil.
Não! De tudo que a Petrobrasextraiu do subsolo brasileiro não deve nada à União a não ser os impostos, porque é a proprietária da lavra e dos resultados das operações que realiza.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador José Fogaça, permita-me interromper V.
Exª para prorrogar a sessão por mais sessenta minutos.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se a Petrobras não ti. .ll'~.l>E!_essª_c9mpetê.Dcia, essa prerrggativa de ser
proprietária dos resultados da lavra, estaria hoje com
uma dívida incalculável em relação a tudo quanto
extraiu do subsolo brasileiro. Uma dívida incalculável
com a União, que, no encontro de contas que a lei
determina, jamais se completaria.
Vamos colocar, então, as coisas no seu devido
lugar. O produto da lavra pertence à empresa que
faz a exploração e os trabalhos de produção. É assim em qualquer lugar do mundo, é assim em relação a qualquer mineral, e é assim em relação ao petróleo. Nisso não há nenhuma quebra da soberania,
nenhum atentado à nacionalidade, não há nada de
antipatriótico; é assim com qualquer forma de extração mineral que se realize.
De modo, Sr. Presidente, que, com isso, considero que essas emendas, das quais apenas três são
novas, não estão graduando para cima ou aperfeiçoando o projeto, porque, felizmente, o trabalho realizado na Câmara dos Deputados foi importante, sério, de negociações claras, com resultados que politicamente atenderam às maiorias predominantes.
É possível que haja discordância política em
relação a esse posicionamento, o que é perfeitamente aceitável, mas esta é hoje a tendência, este é o
pensamento da maioria. Portanto, é assim que estamos procedendo: rejeitando as emendas que foram
repetidas tanto na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, quanto na Comissão de Assuntos Econômicos.
Diante disso, Sr. Presidente, encerro a minha
exposição, dizendo que o parecer é pela aprovação
do projeto e contrário às emendas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer é pela aprovação do projeto e contrário
às emendas.
Com a palavra o Senador Hugo Napoleão para
emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justi_
ça e Cidadania.
_ •
EM SUBSTITUIÇAO A COMISSAO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, já tive oportunidade
de oferecer o meu parecer perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, quando a ela foi
submetido o presente Projeto de Lei da Câmara.
Naquela Casa expus as razões que me levavam a aprovar a matéria ·e tíve a oportunidade de
-~ apreeiaralgumas emendas então oferecidas ao pro. jeto. Hoje, procurarei apenas pinçar três ou quatro
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:x>ntC': que me parecem importantes até para que
conste dos Anais a minha opinião, passando em seguida às 36 emendas que foram oferecidas perante
a Comissão, agora em fase de Plenário, como
emsndas de Plemi.rio, procurando mostrar em cada
uma delas os fundamentos que me levaram a tomar
as decisões que anunciarei a seguir.
·
Quando praticamente quebramos o monopólio
do petróleo, mediante proposta de emenda à Constituição de 1995, ocasião em que o eminente Senador
Ronaldo Cunha Lima foi Relator da matéria, ficou
clara a garantia à Petrobrás, como propriedade da
Jnião, da manutenção de 50% mais uma ação de
seu capital votante, ou seja, das ações ordinárias
com direito a voto. Essa é uma das circunstâncias
'Oxígidas por segmentos·cta· sociedade, inclusive da
própria empresa ou do conglomerado de empresas
Ga Petrobrás.
O segundo é que, em igualdade de condições,
a Petrobraspassaria - e espero que ·pa-sse .;;:;a-ganhar as concorrências que resultassem em empate,
o que dá margem a que essa sociedade de economia mista passe a ter preferência nesses casos.
O terceiro se refere à possibilidade de, na aquisição de bens e serviços, a Petrobras não se submeter ao processo licitatório normal e sim ao processo licitatório simplificado.
Outro ponto é que a pesquisa e a produção serão obieto de concessão, enquanto as demais ativi·.iades - o refino, o transporte, a importação e a exportação - serão 'objeto de autorização. Sabemos
·1ue a distribuição e a comercialização desde cedo
-,scaparam ao monopólio do petróleo no Brasil.
O terceiro ponto, aqui enfatizado com a preci:;ão de sempre pelo nobre Senador José Fogaça,
Relator da matéria na Comissão de Assuntos Económicos, é a criação do órgão regulador, a Agência
Nacional do Petróleo- ANP, à qual, em boa hora, o
Governo delega ou entrega o seu monopólio, para
que, como órgão independente que "'li regular a matéria, dê os destinos que tenha por finalidade aquela
orevista ou aquelas previstas no próprio PLC n2 06,
da Câmara dos Deputados.
Quarto e último ponto: devo considerar o passo
avante, o grande passo que estamos dando na matéria da abertura, por assim dizer, ou, para usar o
termo da atualidade, da flexibilização do petróleo,
porque, se não conseguimos até hoje ser auto-suficientes - oJa mesma maneira em que tive oportunidade de dizer, quando relatei na Comissão de Servi·~os de lnira-Estrutura o Projeto de Lei das Teleco!:1Unicações- vamos ter, como afirmava eu, a opor-

tunidade de que terceiros venham a se incorporar no
sistema com grandes vantagens, sobretudo em dois
pontos de vista: o a!>erfeiçoamento pela concorrência de bens e de serviços e, eventualmente, por que
não dizer, o barateamento ou a opção de melhores
preços dentro do mercado.
Eram essésosquatro pontos a-que gostaria de
me referir, de maneira sintética. Passo agora, como
é de minha obrigação, à análise das emendas submetidas à Comissão de Constih.JiÇão, JustiÇa Cidadania, na tarde de hoje neste p!enário do Senado
Federal.
- 7i., Emenâa-nº 1-;- modificativa, visa dar ao inciso
X do § 82 do projeto a seguinte redação:

e

"X - estimular, promovendo a ampliação dos investimentos, a pesquisa, o desenvolvimento e_a adoç-ªo de novas_ tecnologias
-na-exploração, produção, transporte, refino
-e processamento."
Quero dizer que o art. 49, I, letra d, do projeto
já contempla satisfatoriamente a necessidade de investimentos para pesquisa e desenvolvimento, pelo
que me manifesto pela sua rejeição.
Vou reproduzir ou repetir palavras do Senador
José Fogaça a fim de dizer que muitas das emendas
foram analisadas não apenas na Comissão de Cons-tifuição, JUstiÇa -crdadal1ia · como na de Assuntos
Econõmicos e de Serviço. Mesmo assim, minha obrigação como Relator é analisá-las uma a uma, mes-.
mo que de forma sucinta.
A Emenda nº 2 acrescenta ao art. 82 inciso,
com a seguinte redação:

e

•exigir programas de produção para os
campos de petróleo e gás natural, obedecendo a técnicas racionais que evitem a produção predatória."
Manifesto-me pela rejeição, em face do que já
dispõe o art. 12 , IV, do projeto.
A Emenda n2 3 suprime aexpre_ssffio "convocada e dirigida pelª A_fll_p'', no art. 19, quando se trata
do preparo e da elaboração de leis ou de projetas de
leis, no âmbito da ANP. Visa a emenda evitar que
haja convocaçao e díreção dos trábaíhos pela ANP,
sob o argumento de que fere a competência legislati-

va.
Entendo que a competência legislativa já está
preservada no mesmo teor do Título IV, Capítulo I,
da Constituição Federal e que não fere o Congresso
Nacional, mantém sua competência; afinal de contas, é um assunto de elaboração interna que só
pode dizer respeito -mesmo à convocação e por que
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não dizer à direção da própria ANP. Por isso, manifesto-me pela rejeição.
A Emenda de nº 5 visa modificar o art. 22, para
oferecer redação que determine que o artigo se destina para fins de elaboração de editais de licitação e
contratos de concessão, e inclui o artigo 1º, fazendo
referência à Lei de Patentes, mandando excluir as
informações que- a Petrobras - Petróleo- Brasileiro
S.A.- deve transferir à ANP sobre os dados disponíveis a respeito das bacias sedimentares brasileiras.
Devo dizer que, afinal de contas, o espírito do
art. 22 já é, exatarriente; pàrafins- para-efeito de
concorrência, de licitação e que, quanto ao seu§ 1º,
dar-se-ia, nesse caso, uma-primazia injustificável à
Petrobrás, no sentido de concorrência. Sobretudo se
analisássemos que é indevida a situação prevista na
presente emenda, contra-argumentaríamos dizendo
que a atividade, essa cessão feita pela Petrobras,
não é a título gratuito, é a título oneroso e, portanto,
ela seria ressarcida em função do repasse dessas
informações. Por isso, sou pela rejeição.
A Emenda de n2 6 visa dar ao § 2º do art. 22
uma redação para dizer que •não será permitido à
ANP fornecer, mesmo a título de remuneração à Petrobrás, os dados e informações referidos no parágrafo anterior e que possam vir a ser utilizados pelas
partes interessadas. • Mas, em virtude, exatamente,
da quebra do monopólio, pela Emenda Constitucional, esses dados estão dispostos de tal sorte que
devem ser apresentados, devem ser fornecidos. Por
essa razão, sou peia rejeição.
Devo dizer, também, que considero prejudicada a Emenda modificativa nº4 em razão dos argumentos que expendi para a n2 5.
A Emenda n2 7 manda dar ao art. 23, e seu parágrafo, redação que visa excetuar das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, aquelas situadas na Bacia de Campos, determi~
nando obediência a parâmetros obedecidos pela
CNPE.
Gostaria de aduzir que o art. 32 do Projeto não vou ler para não me tomar enfadonho- já prevê
tal tipo de situação, ou seja, a continuação dos direi\os da Petrobrassobre essas áreas. Já estando atendido, sou pela rejeição.
A Emenda nº 8 manda dar ao parágrafo único
do art. 23 redação no sentido de que as atividades
referidas no artigo não possam ser autorizadas em
3reas de atuação da Petrobras - Petróleo Brasileiro.
.nvoco a esse respeito os arts. 32 e 33 do projeto.
·'lo caso do primeiro, a Petrobrasterá ratificado seus
~iireilcs sobre cada um dos campos; no art. 33, nos
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blocos em que quando do início da vigência desta lei
tenha a Petrobras realizado descobertas comerciais
ou promovido investimentos na exploração poderá
ela, observada a sua capacidade de investir, inclusive por meio de finánCíamen\o', prosseguir •nos trabalhos de exploração e desenvolvimento•.
Por essas razões, sou pela rejeição. Os mesmos fundamentos dirigem-se à Emenda Modificativa
nº 9 pelas mesmas razões. Sou pela rejeição.
A Emenda nº -10 manda-se atribuir parágrafo
único ao art. 23. Pelas razões expostas e pelos mesmos-fundamentos, opino pela rejeição.
A Emenda nº 11 prevê que os contratos de
concessão deverão ter duas fases independentes,
em tefrrioscontfãfuais: exproraÇão e produção. Dina
que a primeira fase é a de risco. Feita a prospecção
se, por acaso, a empresa que houver feito esse trabalho descobrir que há petróleo, é claro que ela terá
interesse no prosseguimento dá licitação, fazendo
parte da segunda situação, que é a da produção,
caso contrã.nõ-nao hàveria interesse em participar da
primeira fase porque é justamente aquela em que há
riscos para a empresa. Por isso, opino pela rejeição.
Gostaria de chamar a atenção para a Emenda
n2 12, quanto à proposta de nova redação ao art. 26:
"A concessão implica, para a contratada, a obrigação de explorar, por sua conta e
risco e, em caso de êxito, produzir petróleo e
gás natural, devendo o contrato de concessão definir as participações legais da União,
bern como os encargos relativos ao pagamento de tri_2ljtQl;;."_ _
Exclui-se a expressão, conferindo-lhe a propriedade desse~ b~ns, lillq_~ E!xlraídos. Eis que a
propriedade passará, realmente, a ser da empresa
concessionária, após sua extração.
Considero a situação lógica e eu aduziria que o
petróleo, após extraído, já é da própria concessionária; aduziria, ademais, a própria Emenda Co_ns1itiJ~O_:_
nal nº 09/95e o§ i". do art. in da ConstituiÇão Federal, que prevê que a União poderá contratar, com
as empresas estatais ou privadas, a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV do referido artigo, observadas as condições que a lei estabelecer.
Por essas razões, opino pela rejeição.
A Emenda nº 14 manda suprimir o art. 29. O
eminente Senador Josaphat Marinho já havia apresentado perante a aouta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania emenda no mesmo sentido.
Eu gostaria de contra-argumentar, dizendo que
a Petrobrasjamais será forçada a sair de uma área
onde tem investimentos, pois a própria Constituição,
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ao prever a transferência da concessão, condiciona
à audiência do Poder concedente - §32 do art. 176
da própria Constituição Federal. Portanto, pela rejeição.
Quanto à de n2 15, pelas mesmas razões, também sou pela rejeição.
.
Repetiria o mesmo quanto à Emenda n2 16,
embcra esta altere a redação, tirando, contudo, a
substância a que me referi do Mandamento constitucional.
Quanto à Emenda n2 17, que manda o art. 43,
inciso X, estabelecer que "as regras sobre solução
de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua
execução, inclusive a conciliação e a arbitragem•,
nela o seu autor exclui a arbitragem internacional.
Deveria dizer q<.~e esta é indispensável até mesmo
para a celebração de contratos da Petrobrasno exterior. Ademais, o Brasi! participa de organismos internacionais, a partir de Genebra, e tem firmado inúmeros contratos e convénios. Sabe muito bem S. EJci!
que estamos sujeitos e subordinados às decisões da
Corte Internacional de Justiça, em Haia, da qual o
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco
Rezek, é seu membro e Juiz. Não podemos, pois,
fugir, no âmbito das relações do Direito Público Internacional, às manifestações dos órgãos de arbitragem. Por isso, opino peia rejeição desta emenda e
da de n2 18, pelos mesmos motivos.
A Emenda n 2 19 determina a inclusão, no art.
54, de um parágrafo que declare que
"a transferência da titularidade a que
se refere o caput do presente artigo não se
aplica à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras,
conforme o disposto no §32 do art. 2 2 da Medida Provisória n2 1.481."
Devo dizer, preliminarmente, que, se a medida
provisória proibir e essa lei aprovar, ipso facto, estará revogado o princípio da medida provisória. Em
segundo lugar, o § 32 do art. 176 da Constituição já
estabeleceu os princípios a que fiz referência. É o
mesmo caso do art. 29. São os mesmos princípios
que entendo devem ser preservados e defendidos.
Pelos mesmos motivos, opino pela rejeição da
Emenda n2 20.
Novamente, há mais um § 2 2 previsto para o
art. 56. Torno a alegar, com relação a essa emenda
aditiva, que o § 32 do art. 176 é absolutamente taxativo em já haver determinado as condições em que
passamos a ter a abertura do petróleo em nosso
País. Por isso, opino pela rejeição.
Com relação à Emenda n2 22, que visa ao
mesmo fim, também opino pela rejeição.
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Quanto à Emenda n2 23, que visa dar ao art.
60 redação que só autorize exportação de petróleo e
gás natural produzido em território nacional após o
atendimento das necessidades do mercado interno,
assim como no seu § 32 , que diz que "a importação
de derivados de petróleo será autorizada em caráter
complementar à produção nacional", tenho a tecer
considerações que, ademais, tive oportunidade de
expender na Comissão de Constituição, Justiça e Ci--dadania, para demonstrar que o art. 82 já estabelece, entre as atribuições da ANP, no inciso XII:
"Fiscalizar o adequado funcionamento
do Sistema Nacional de Estoques e Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual
de Estoques Estratégicos e de Combustíveis."
De mais a mais, os números da importação de
barris de petróleo/dia demonstram exatamente o
contrário. E o que se pretende nesta Emenda n9 23
já está contemplado no art. 22 , inciso V, no art. 10 e
no próprio art. 60, em seu parágrafo único.
Portanto, sou pela rejeição.
A Emenda n<' 24 - já vamos caminhando para
as últimas emendas apresentadas - manda alterar o
_mesmoart. 61, a, que fiz_r!lfi:Jrêncié!._para estabelecer
que a Petrobrasé uma sociedade de economia mista
vinculada ao Ministério de Minas e Energia e que
tem como objetivo a pesquisa, o desenvolvimento, a
lavra, a refinação, a distribuição, a importação, a exportação e o transporte de petróleo.
Ora, o texto do art. 61, diz a justificativa, não
inclui todas essas finalidades. Mas, faço questão de
salientar que o art. 61 do presente projeto de lei consubstancia exatamente aquilo que é referido r.a Lei
n• 2.004. De modo que não há que se acrescentar o
que a própria lei que criou a Petrobrasnão acrescentou, o que também não a impede de ter essas finalidades porque já as vêm exercendo e certamente,
pelo bem do País, continuará a exercê-las. Por isso,
somos pela rejeição.
A Emenda de n 2 25 manda suprimir o art. 63
que autoriza a Petrobrasa constituir subsidiárias. Entendo,_e já tiveaoportunidade de afirmar isso, que a
Petrobraspoderá, nos termos da-legislação,- constituir essas empresas, como poderá constituir outras a
serem majoritárias ou minoritárias, dependendo de
sua vontade. Se o negócio não lhe interessar certamente não entrará em condições minoritárias, mas
--às vezes é interessante que assim o faça. Dependendo da ambiência, vai entrar num regime de concorrência, ao qual deverá adaptar-se.
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Não vejo razão, pois, para supressão. O artigo
decorre do próprio mecanismo apresentado pelo
projeto. Por isso, sou pela sua rejeição.
A Emenda nº 26 visa suprimir a expressão "ou
não", constante do art. 63. É a mesma situação, "de
a Petrobras permanecer como majoritária ou não. em
empresas que venham a ser subsidiária", quando
isso dependerá única e exclusivamente daquilo que
ela mesma decidir em função de interesses maiores
ou do que decidir o seu acionista maior, que continua a ser, como será, a União.
Voto pela rejeição.
A Emenda nº 27, sob o argumento da proibição
do art. 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal,
de que "depende de autorização legislativa", manda
suprimir o art. 64 do projeto, que afirma: "
Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integram a indústria do petróleo, fica a Petrobrasautorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritária ou minoritariamente a outras empresas."
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jeição pelas mesmas razões expostas quando da
apreciação da Emenda nº 26.
AEmenda n9 30 deseja-que o att. 74 seja alterado para excluir os direitos que tem a União de receber os dividendos vencidos, ressarcindo-se o Tesóuro- dos i:lívldendos mmimos le!;fais . qué .tiverem
sido pagos a menos, desde a promulgação da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976. Mas os dividendos têm origem na lei; eles são devidos. O Tesouro
Nacional não pode, simplesmente, abrir mão deles.
__Quanto ao ·parágrafo único, eu acrescentaria
que o autor pretende modificar o pagamento que a
União, caso seja devedora, deve fazer em Títulos do
Tesouro Nacional para tributos federais e vinculados. Gostaria de dizer que esse tipo de pagamento é
consentâneo com vasta legislação sobre obrigações
da União; razão por que sou pela rejeição.
A Emenda nº 31 visa justamente questionar o
tipo de nomeação dos primeiros componentes da
ANP pelo Presidente da República e pelo Senado.
E:u di ri~ que essa fQrma de nom_eação é apropriada
exatamente pela transição que vai mediar entre a
publicação da lei, sua entrada em vigor, e a necessidade da instalação da Agência Nacional de Petróleo
120 dias depois. Então é preciso que ela tenha um
representante jurídico, alguém que seja responsável
pelos seus direitos, pelas suas obrigações ad initium. No caso, em_sendo transitório, porque todos
os diretores serão nomeados depois, aprovados ou
não pelo Senado Federal, sou pela manutenção do
texto e pela rejeição da emenda.

A situação é exatamente a mesma. Devo dizer
que antes tive esse entendimento. Quando fui Relator, perante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, da Lei Mínima de Telecomunicações, votada no
curso do ano passado, disse que o texto não podia
ser mantido na forma em que fora redigido, mas fui
voto vencido não apenas nessa Comissão, mas também nas outras Comissões que se reuniram em conjunto para análise daquela matéria.
Por isso, em função de entendimento já firmaNa Emenda nº 32J Q!l:5E1Íª-9_ se1.1_a,ut()!" gue a
do na Casa, sou pela rejeição.
Petrobraspossa, no território nacional, constituir subA Emenda nº 28 manda suprimir o art. 65 do
sidiári.a,s das qua_is_Q_articipe majoritaria_mente, mas,
Projeto, que também trata das subsidiárias que a
no exterior, a oportunidade de ser-majoritária ou miPetrobras deverá constituir para operar e construir
noritária. Obviamente isso dependerá do tipo de leseus dutos, terminais marítimos e embarcações para
gislação do outro país. Assim como argumentei nas
transporte de petróleo e seus derivados de gás natuc
Emendas nºs 26 e 29, que falam da maioria e da miral, ficando facultado a essa subsidiária associar-se
noria, creio_ que já abordei exaustivamente a matéria
majoritária ou minoritariamente a outras empresas.
aqui. Sou pela rejeiçã,o.
Devo acrescentar, com relação a essa emenA Emenda nº · 33 também se insere nas mesda, que, muitas vezes, há interesse em subsidiárias
mas
de
nºs 26, 29 e 32. Por isso, sou pela sua rejeicuja constituição é orientada pelo presente projeto
ção.
de lei, que já contém autorização específica para
isso.
-A Emenda nº 34 manda incluir a_rtig(),_QO_r_irlte~~
Muitos contratos foram firmados com compamédio do qual a Petrobraspermanecerá explorando,
nhias estaduais de gás, como aconteceu na Bolívia,
com exclusividact_eJ_as áreas pnde_ a pesquisa e a la_vra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
por exemplo, para fornecimento do gás e que vão inserir-se na exigência que faz o art. 65.
ça..d:>!.lr!;ltos fluidos estejªrrLsencl_o_ppr _ela e_)(plo_l<ldos
na data da vigência desta lei. Encontro precedente
Por isso, sou pela sua rejeição.
Quanto à Emenda n 9 29, que visa suprimir a · ---no ·att. 32 do próprio projeto;- qu-e já o prevê. Por
expressão "ou minoritariamente", proponho sua reisso, pela rejeição.
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A penúltima, Sr. Presidente, é a Emenda de
n 2 35, que determina que somente seja autorizada a
exploração de petróleo e seus derivados e gás natural produzidos em território nacional após o pleno
atendimento das necessidades do mercado interno.
Eu contraditaria com os argumentos que-expendj na
Emenda n2 23, de Plenário, e que foi também ob]eto
da Emenda n2 1 da CCJ, quando a matéria lá foi
examinada.
Para concluir, a Emenda n2 36. Pelas mesmas
razões, eu a rejeito, porque estabelece que a importação de petróleo também se dará em caráter complementar à produção nacional. As mesmas razões
que usei, os mesmos artigos a que me referi nas
emendas anteriores servem de embasamento para,
em síntese, que eu também me manifeste pela rejeição.
Sr. Presidente, eram essas as conclusões a
que o Relator, que ora assoma à tribuna, tinha a oferecer ao Plenário desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer é favorável ao projeto e contrário às
emendas.
Concedo ã palavra ao Senador Teotonio Vilela
Filho para dar parecer em nome da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura.
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB AL. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a análise genérica do parecer de minha autoria, contrário às
emendas oferecidas, está posta no relatório em poder deste Plenário, apresentado por mim, hoje, nesta
sessão.
Quero, aqui, assinalar a lúcida e competente
exposição do Senador José Fogaça ao fazer o históc
rico deste projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, que, como disse S. E~. foi competentemente
debatido naquela Casa, onde eu próprio tive a oportunidade de testemunhar várias audiências públicas
em que todos os setores ligados à questão energética puderam debater e enriquecer o projeto, cujo Relator foi o nobre Deputado Eliseu Resende, grande
conhecedor da matéria.
Dessa forma, Sr. Presidente, passarei à análise detalhada de cada emenda apresentada, embora
muitas delas já tenham sido justificadas no parecer
do nobre Senador Hugo Napoleão.
Parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura sobre as emendas de Plenário oferecidas ao

PLC n2 6, que dispõe sobre a política energética na-

-i::íonal, as -élfividades relélfivasao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
X- do
art.- 82 •
Emenda nº 1: modifica o inciso
---Essa sugestão já está contemplada no art. 102 , inciso X. do projeto, na forma oriunda da Câmara, que
- cmrsideramos mais -adequada, razão pela qual somos pela sua rejeiçã().
Emenda nº 2: acrescenta inciso ao art. 8º. O
objetivo dessa emen_cja também já está contemplado
no art. 44, incisos I e IV do projeto. Somos, pois,
pela sua rejeição. - Emenda n• 3: suprime do art. 19 do projeto a
.IDCpressão "convocada e diri_gi~a- pela Agência Naclonai de Petróleo". As audiências públicas configuram importante instrumento de ação do poder concedente através de suas agências reguladoras, possibilitando a transparência de seus atas, resultando na
efetiva democratização das decisões no âmbito do
Poder Executivo. O Congresso Nacional já possui a
prerrogativa de realizar audiências _públicas sobre
qualquer assunto, sempre-que julga:r riec!úisario-.--Por
tudo isso, somos de parecer contrário a essa emenda.
Emenda n°4. O Projeto de Lei não menciona
que as interpretações dos dados geofísicos e geológicos serão transferidos à ANP respeitando os limites definidos na Lei nº 9.279/96 (lei das Patentes).
Apenas estabelece que o acervo técnico é parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais. Com
relação ao ressarcimento da ANP, estabelecerá os
critérios de remuneração à Petrobras dos dados e
informações que vierem a ser utilizados pelas partes
o_inteLe_s~adas, Por isso, consider~os que a redação
- onunaa-aa Câmara-dos Deputados é mais conveniente, razão pela qual optamos pela rejeição dessa
emenda.
Emenda nº 5: altera o art. 22. A ANP promoverá os estudos visando à delimitação de blocos para
efeito de licitação, devendo, portanto, analisar os dados geológicos e geotérmicos com o objetivo de propor os programas mínimos de exploração, bem
como os bónus de assinatura para áreas a serem licitadas.
projeto
ler não menciona que-a interpretação dos dados geotérmicos e geológicos serão
transferidos à ANP, respeitando-se o previsto na Lei
das Patentes.
Somos pela rejeição.
Emem:laDº 6.
-

o
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A Emenda n2 6 impediria a ANP de fornecer, a
qualquer título, dados e informações de que trata o
art. 22. É importante ressaltar que a administração
de dados e informações será a essência do trabalho
da ANP, que, dentro dos processos legais, precisa
repassá-los aos interessados, seja à Petrobras, ~eja
aos investidores privados, como no caso das· licitações de novas áreas. Daí a razão de nossa posição
contrária a essa emenda.
Emenda n27.
A Emenda nº 7 é relativa ao art. 23. A exclusão
de qualquer área dos dispositivos previstos na lei é
prejudicial ao desenvolvimento da fndústna-do petróleo no Brasil. Ao contrário do pretendido, essa iniciativa poderia inibir investimentos na região.
Somos de parecer contrário.
Ern";lnda nº 8.
A Emenda n2 8 representaria o retorno do monopólio da Petrobras, que tem atividades em todas
as bacias brasileiras; significaria a anulação da flexibilização do monopólio do petróleo, promovida pela
Emenda Constitucional n2 9.
Essa é a razão do nosso parecer pela sua rejeição.
Emenda n2 9.
A Emenda nº 9 tem praticamente os mesmos
objetivos da emenda anteriormente apreciada, ou
seja, pretende restabelecer a situação anterior à
Emenda Constitucional n2 9.
Por essa razão, somos também pela sua rejei'
ção.
Emenda n2 10.
A Emenda n2 1O prevê mecanismos que, ao
contrário de proteger a Petrobrás, dificulta investimentos em uma área específica - no caso, a Bacia
de Campos. Devido à evolução da tecnologia, essa
área demanda investimentos cada vez mais crescentes.
A redação do art. 23, tal como está posto, possibilitará inclusive-aPetrobrase ao P-aís alavaricar
capacidade de investimentos também nessa área,
que é a mais importante bacia petrolífera brasileira.
Somos pela sua rejeição.
Emenda n2 11.
Somente em caso de êxito da fase exploratória, serão submetidos à aprovação da ANP os planos de projetas de desenvolvimento e produção.
Somos pela sua rejeição.
Emenda n2 12.
A garantia de propriedade do produto da lavra
é fator determinante na viabilização dos vultosos investimentos requeridos pelo setor do petróleo. O

a

cancelamento desse direito comprometerá essa viabilização, razão pela qual opinamos pela _rejeição
dessa emenda. .
Emenda n" 13.
Salvo melhor juízo, cria essa emenda obstáculo para que a União possa exercer sua prerrogativa
de contratar empresas para a realização das atividades previstas no inciso I do art. 177, nos termos do§
12 do mesmo art. 177.
A Emenda Constitucional n2 9, que flexibilizou
o monopólio da União sobre o petróleo, é que trouxe
esse §1° inovador. A emenda, se a12rovada, tem o
poder de anular os efeitos daquele dispositivo consti~
tucional. Por isso, somos pela sua rejeição.
Emenda n2 14.
Essa emenda visa suprimir o art. 29 do projeto.
A redação do ariigo~al como consta no PLC nº 6,
enviado ao Senado, foi objeto, como aqui dito muitas
vezes, de discussões na Câmara e resultado de negoeiações que pOsSibilitaram sua manutenção nos
atuais termos. Nada mai!; é c!o_gue Q. suc.t'<lâ.ll.§.O do
art. 26, constante do projeto original enviado pelo
Governo, e tem o objetivo de evitar paralisações e
estagnação do processo de desenvolvimento d1is
atividades de exploração, com as garantias previstas
noart.25. ·
----- Como a lei abrange todªs as espécies de concessionários e nãosomente a Estatal Petrobras, o
que se está autorizando é a prerrogativa-de cada um
poder ceder a terceiros seus- direitos, mediantE)_p_ré.-_
viã-ãutonzaçãOâaANP, sem discutTr -regime próprio de cada entidade.
Assim, a manutenção do art. 29 é necessária
para garantir aos concessionários a liberdade de negociar seus direitos sem qualquer prejuízo, da forma
como essas negociações dar-se-ão à luz de outros
preceitos legais vigentes.
Somos pela rejeição.
Emenda n2 15.
A Emenda n2 15, Srs. Senadores, é idêntica à
Emenda n° 14, razão pela qual somos de parecer
contrário, a exemplo da anterior.
Emenda n2 16.
Esta Emenda prevê alterações no texto do art.
29. Esse artigo prevê mecanismos importantes para
a atração de investimentos, multiplicando a capacidade de ação da Petrobrase também do País em diversos segmentos do setor do petróleo. O interesse
público estáassegurado pela obrigatoriedade de autorização do poder concedente, representado pela
ANP, tal como. consta do projeto aprovado pela Câmara, razão pela qual opinamos pela sua rejeição.

o
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Emenda nº 17.
A Emenda nº 17 acrescenta o inciso X ao art.
43, com o seguinte teor: "As regras sobre solução de
controvérsias relacionadas com o contrato e sua
execução, inclusive a conciliação e a arbitragem."
A Constituição Federal e as leis estabelecem a
hierarquia dos atos jurídicos, definindo inclusive os
casos em que deverão prevalecer as cláusulas de
acordos internacionais. Ademais, convém lembrar
que todos os países que aceitam essa forma de arbitragem são estados soberanos.
Por isso, somos contrários à aprovação dessa
emenda.
Emenda nº 19.
Como a lei abrange todas as espécies de concessionários e não somente a Petrobras, o que se
está estabelecendo é a prerrogativa de cada um poder ceder a terceiros seus direitos mediante prévia
autorização ·da ANP, sem discutir o regime próprio
de cada entidade. Em alguns casos, é óbvio, haverá
necessidade de acordo entre acionistas, decisão de
conselho óu, no caso das estatais, atender a outras
normas legais.
Por esse motivo, consideramos que o texto do
projeto tal como veio da Câmara está mais adequado, razão pela qual somos contrários à aprovação da
emenda.
A Emenda nº 20 é relativa à transferência de titularidade. A restrição da possibilidade de transferência de titularidade não deve ser incorporada ao
projeto, conforme )á discutido na análise da Emenda
nº 19, de autoria do Senador Lúcio Alcântara. Somos pela rejeição.
A Emenda nº 21 veda a transferência de titularidade para a Petrobras. A possibilidade de transferência pode dar novo impulso ao crescimento da
rede dutoviária do País. O interesse público está resguardado pela exigência de autorização por parte d9
poder concedente. Somos contrários à aprovação
dessa emenda.
Emenda nº 22. É relativa à transferência de titularidade também.
A restrição da possibilidade de transferência de
titularidade, como já foi dito, não deve ser incorporada ao projeto, conforme já discutido na análise da
Emenda nº 19.
Somos pela rejeição.
Emenda nº 23. O Conselho Nacional de Política
Energética estabelecerá diretrizes para importação e
exportação, de maneira a atender às necessidades de
consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensados, assegurar o adequado funciona-
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mente do sistema nacional de estoques de combustíveis e também o cumprimento do plano anual de
estoques estratégicos de combustíveis.
Por essa razão, somos contrários à aprovação
dessa emenda
Emenda nº 24. Essa emenda é desnecessária,
pois, se o comércio faz parte dos objetivos da empresa sem quaisquer restrições à sua definição, a
compra e venda de petróleo e derivados nos mercados
íntemo e externo esfá implícita e claramente contemplada, sem qualquer prejuízo às atividades ora desenvoMdas pela Petrobrase suas subsidiárias.
·EmeooanºZ5:-É-tela!lva ao art~3.
A restrição prevista no artigo, impedindo que a
Petrobrascrie subsidiárias ou participe minoritariamente de associações, representa uma restrição impeditiva ao desenvolvimento da Petrobras, o que
não é desejável no novo cenário do setor petrolífero.
Dotar a Petrobras das melhores condições de competição do novo cenário deve ser ponto fundamental
no projeto que estamos analisando.
Somos pela rejeição dessa emenda.
Emer'ldan" 26.E relatfva ao art. 63.
A restrição prevista no artigo, impedindo que a
Petrobrasparticipe minoritariamente de associações,
representa uma restrição impeditiva ao desenvolvi- -rriento da Petrobrás,-o que nãoédesejáveTno novo
cenário do· setor petrolífero.
Somos pela rejeição.
Emenda nº 27. O art. 64 permite à Petrobrasexpandir suas atividades e ampliar investimen_tos aplicados à indústria do petróleo. Deve, portanto,
ser mantido.
Somos pela rejeição dessa emenda.
Emenda nº 28. A possibilidade criada no art. 65
do projeto já dá à Petrobrasa mobilidade necessária
ao desempenho de suas atribuições, passíveis de
terceirização. A forma- encontrada no projeto é a
mais adequada e deve ser mantida.
Somos pela rejeição.
Emenda nº 29~E relativa ao art. 65. A possibili-_<lªde dE;l__?_S§OCi~o mLn()@t~ª é uma alternativa empresarial importante para a Petrobrás; vedar essa alternativa à empresa significa restringir sua liberdade, sua
-autonomia-;-conse:<Jüentemente, sua viabilidade.
-- ~somos pela rejeição.
Emenda nº ao. O encontro de contas entre a
União e a Petrobras abrangerá as obrigações recíprocas e subsídios, garantindo o tesouro dos dividendos mínimos legais que foram pagos a menos
desde a pro_mulgaÇ'áõ da Lei nº 6.404.

A liquidação pela União, caso seja a devedora,
Era o que tinha a dizer.
por intermédio de tributos federais implicaria altera- O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ção no Código Tributário Nacional. Somos, portanto,
_o parecer do eminente Senador Teotonio Vilela é fapela rejeição.
vorável ao Projeto e pela rejeição das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
Passa-se, assim, à votação.
- Permita-me interromper V. Ex& para prorrogar a
O
SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
sessão por mais 60 minutos.
peço a palavra para encaminhar a votação.
V. Exª contínua com a palavra.
O SR.PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
O SR. TEOTONIO VILELA ALHO - Emenda
-Tem
a palavra V. Ex".
2
n 31. O Senado da República está fortalecido pela
O
SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para
atribuição de aprovar as indicações dos diretores da
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
agência reguladora para o setor de petróleo. A exPresidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero, em pricepcionalização da aprovação de três dos cinco diremeiro lugar, cumprimentar os relatores dessa matétores, que terão mandato tampão na. fase transitória
ria, de modo particular o Senador José Fogaça, intede implantação da agência, não,dimínuí o papel do
grante da bancada _cio PMDB, que se dedicou ao esSenado Federal.
tudo, como relator na Comissão de Assuntos EconôSomos, portanto, pela rejeição.
micos. E o faço, também, em relação ao Senador
Emendas n2s 32 e 33. Em um cenário competi1-!ugo Napoleão, na Comissão de Constituição e Justivo a Petrobrasdeve ter liberdade de realizar assotiça da Casa; e ao Senador T eotonio Vilela, no pleciações segundo seu melhor interesse, conforme já
nário, pela Comissão de Infra-Estrutura.
está previsto no art. 64 desse projeto. A aprovação
Essa matéria,-evidentemellte: é da maior preodessa emenda prejudicaria a gestão da estatal brasileicupação por parte da sociedade brasileira, porque é
ra, inibindo a sua liberdade de investimento no setor.
o desdobramento da flexibilização do monopólio da
Concluímos pela rejeição.
União em relação ao petróleo e seus derivados. ·
Emenda n° 34 - Essa emenda, a nosso ver,
Depois de ter ouvido várias intervenções, Sr.
contraria a concepção do projeto. A sua aprovação
Presidente, gostaria de manifestar o maior respeito
representaria a volta do monopólio da Petrobras,
por aqueles que foram contrários e que se mantêm
que tem atividades asseguradas em todas as bacias
contrários à flexibilização do monopólio do petróleo.
brasileiras. A Emenda Constitucional n° 9 flexibilizou
o monopólio da União; não se pode, agora, estabele_ §__Q_faço_na_ figu_rª--c;!Q _Senador Josaphat Marinho.
que, nesta discussão, sustenta o mesmo ponto de
cer um novo monopólio para a estatal. Por isso, cOn--vista defendido quando da tramitação da emenda.
sideramos mais adequada a forma proposta no proRespeito também aqueles que insistem que o mejeto. Somos, assim, de opinião que essa emenda
lhor caminho é o do monopólio estatal do petróleo.
deva ser rejeitada.
Emenda n• 35. Inclui artigo no Capítulo VIII. A
Todavia, entendo, Sr. Presidente, que esta é
garantia de atendimento adequado à emenda de pe__m~tériaYenºda._Esta Casa já apreciou, em momentróleo, gás e derivados é função do Conselho Nacioto oportuno, a flexibilização do monopólio estatal do
nal de Político Energética que deverá assegurar o
petróleo. E este é o momento de apreciar a lei que
abastecimento adequado em todo o território nacional.
regulará a flexibilização. O monopólio do petróleo é
Emenda nº 36 e última. Inclui artigo no cap. VIl.
uma etapa vencida. Venceu a opção da maioria,
venceu a opção do Governo. Se certa ou errada, só
O espírito da flexibilização é a abertura de mera História dirá, Sr. Presidente.
cado para livre concorrência. Não há sentido em se
criar uma barreira não tarifária que resultará em reLamentavelmente, nesta tarde e nesta noite,
serva de mercado. A proposição caracteriza reserva
em razão de havermos aprovado a urgência para o
de mercado, podendo impedir que os benefícios de
projeto, não nos foi possível debater alguns pontos
uma competitividade saudável no setor cheguem
que me parecem polêmicos. Foram apresentados araos consumidores.
gumentos que poderiam ser apoiados ou contestSomos pela sua rejeição.
ados, se tivéssemos a oportunidade de discutir.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é o pareComo a matéria está tramitando em regime de urcer do Relator da Comissão de Infra-Estrutura pela
gência, podemos intervir, mas sem a possibilidade
aprovação do Projeto e pela rejeição, pelos motivos
doaparte. O Regim~nto Jotemo não permite apartes
expostos, das emendas apresentadas.
aos relatores.
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Mesmo não tendo essa possib: 1idade, Sr. Presidente, anotei as observações feitas sobre os temas
considerados mais polêmicos e quero revelar minha
pc:::!;:ão em relação ao arC26, -que dispoe·sobre a
propriedade da exploração. Fui procurado por setores ligados à área - pelos quais, aliás, tenho o maior
respeito - inclusive representantes sindicais ligados
ao petróleo. Mas não me convenci. E considero umá
agressão, antes de mais nada a mim, acompanhar
um raciocínio do qual não estou convencido.
Se optamos pela flexibilização do petróleo no
Brasil, não entendo como os recursos explorados
não sejam de propriedade da empresa que obteve a
concessão. Não consigo entender como a iniciativa
privada recebe uma área para explorar, obtém petróleo
dessa área e não detém a propriedade do petróleo em
que investiu para obter. Aí se argumenta, Sr. Presidente, que ~rá haver produção para exportação.
Mas, Sr. Presidente, o art. 60 desta lei remete
ao art. 42 de um outro dispositivo legal que protege
os estoques estratégicos de combustível. E, se o
faz, portanto, cabe às autoridades brasileiras fiscalizar os estoques que possam, eventualmente, prejudicar o País.
Então, desejo manifestar-me favoravelmente à
manutenção do texto, porque entendo que retirar o direito de propriedade sobre o que for obtido é eliminar a
flexibilização. Que empresa privada investirá nessa
área sabendo que não será proprietária daquilo em
que investiu para citJter? Estamos querendo restaurar o
debate da flexibilização, que já foi ultrapassado.
Como Parlamentar, pois como Líder libero a
Bancada para, neste assunto, votar cada um com o
entendimento que achar mais correto, quero manifestar-me pela manutenção.
O outro é o art. 22. Quanto a este, Sr. Presidente, votarei favoravelmente à emenda apresentada.
Este, sim, considero um absurdo. Não posso
admitir que a Petrobrasseja obrigada a entregar o
seu acervo técnico, constituído por dados e informações, para que a agência possa repassar às suas
concorrentes. A empresa privada no Brasil tem o direito à propriedade de suas informações e dos seus
dados. Ninguém pode obrigar uma empresa particular neste País a entregar as informações de suas
pesquisas. E a lei vai obrigar a Petrobras a entregar
suas informações à agência, para que a agência· as
repasse para as concorrentes da Petrobras?
Isso, sim, Sr. Presidente, é um absurdo. Desde já, manifesto a minha solidariedade ao destaque
e à emenda, porque considero um prejuízo à Petro-
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brasobrigá-la a repassar os investimentos que o Governo brasileiro fez. .
Não co.,cordo com o argumento de que a Petrooras estara entreganao os-aaaósa agência e que,entregando-os à agência, estará entregando-os ao
Governo, quando a lei permite à agência repassar e
indenizar à Petrobras. Se a iniciativa privada no Brasil tem o direito à propriedade de suas pesquisas, de
suas informações e de seus dados, contraria o interessepúblico esse dispositivo do art. 22.
Mantenho-me, Sr. Presidente, fiel às minhas
observações a respeito desses dois dispositivos, que
são os mais polêmjcos. De resto, Sr. Presidente,
- acompanharei o projeto.
A questão esti~m aberto naBancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE" (Arlt6nici Carlos Magalhães) Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB - RS.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos discutindo um projeto de lei que visa a regulamentar as atividades relativas ao monopólio do petróleo alteradas,
em emenda à Constituição, no final do ano passado.
Não necessitaríamos abordar esse assunto,
pois nosso posicion-amento sobre a questão energética do País é de conhecimento público. Também desnecessária seria minha exposição, se a sociedade brasileira pudesse· verifiCar a -trariqüilidade corri que esse
projeto está sendo deliberado nesta tarde, com a apresentação dos relatonos pelos Srs. Relatores.
Estamos falando de tJm assunto - e é por isso
que faço esse registro de encaminhamento - que
envolve uma empresa brasileira, a Petrobrás, uma
empresa modema que possui um corpo funcional e
técnico altamente qualificado. Estamos falando de
um setor que, no _rneu _entendimento, estrategica·
mente representa os mais altos interesses nacionais.
_EstamosfaJaodo_<ie....umaempresa detentora de uma
tecnologia hoje considerada como uma das armas
mais desafiadoras e -mais necessárias para o mundo
nos dias de boje e para o futuro. Estamos falando de
uma empresa que con5egúiu adquirir conhecimento,
competência e capacidade para a extração, inclusive, de
petróleo em águas profundas, que, sabemos, é uma tec-nologia desafiadora para a própria humanidade.
Estamos diante de pareceres. Não entrarei no
mérito da maténa. Este seriado- Federal registrou
sua- posiÇão de, mais uma vez, homologar o que a
Câmara dos Deputados decidiu. Aqui não se pode
atrasar projeto, não -5e pode alterar, estão ai as inumeras emendas apresentadas por Senadores competentes, conheceóores "dã" matéria, "estudiosos e
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pessoas que deveriam ter sido ouvidas para quê
esse projeto se aprimorasse.
Quero deixar apenas registrado, Srs. Senadores, algumas questões que considero fundamentais.
Uma, no que se refere a citações do parecer do Senador José Fogaça, representante da Comissão de. Assuntos Económicos. Sua Excelência garante em seu
voto que "ao mesmo tempo em que se permite o acesso de quaisquer empresas interessadas em investir no
setor, são proporcionadas à Petrobrascondições de
plena atuação". Afirma ainda que "o País instrumentaliza-se para entrar no próximo milênio em condições de
competir mais efetivamente no mercado internacional
do petróleo". O Senador José Fogaça considera que,
das emendas que rejeitou, uma poderia até ter sido
aproveitada. Ao tentar aperfeiçoar o projeto, S. Ex" afirma que "tal ajuste implicaria fazer o projeto retomar à
Cãmara dos Deputados, atrasando sua aprovação e
sanção pelo Presidente da República".
Se lêssemos o parecer do Senador Hugo Napoleão, destacaríamos apenas três citações que
considero fundamentais para registro e avaliação da
sociedade,_ principalmente para a avaliação futura
que teremos de fazer em acompanhamento do desenrolar desta questão. O projeto de lei em tela, de
forma justa e coerente, vem permitir que outras empresas interessadas invistam no setor. O projeto de
lei buscou estimular a atração de novos investimentos através da livre concorrência, típica de economia
de mercado, porém sempre preocupado com a preservação dos interesses nacionais. E conclui: com a
aprovação desse projeto, o Brasil dará um salto em
direção ao seu crescimento económico.
Por outro lado, o Senador Teotonio Vilela Filho
também registra: "É mantido o monopólio da União
sobr~ o petróleo e o controle da Petrobraspelo Estado. E o compromisso mantido, compromisso do Governo Federal, assumido publicamente". E acrescenta: "Contar com os instrumentos que garantirão novos investimentos em interação equilibrada entre Estado e iniciativa privada".
E poderia continuar fazendo algumas considerações, mas quero, diante da aprovação que se dará
a este projeto, registrar também parte do relatório do
Senador Teotonio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Fazendo soar a campainha.)- O tempo de V. Ex•
está esgotado. No entanto, V. Exª pode concluir.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Concluirei, Sr.
Presidente, embora entenda que ainda não falei pelos meus cinco minutos a que tenho direito e espero
que V. Exª tenha a tolerância...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.)
-Se V. Exª diz, V. Ex" já u~rapassou o tempo em um
minuto e meio, mas V. Exª pode continuar a falar.

A--SRA. EMILIA FERNANDES - infelizmente.
marcánâono'painer,
não temos com::
acompanhar.
Mas agradeço a tolerância de V. Exª e conC:uirei, fazendo um chamamento à sociedade brasileira
para que acompanhe este detalhe do parecer em
que ele diz que, por meio dagarantia_da energiª
para o áesenvólvfmentoda economia nacional, vamos liberar o Estado e seus recursos financeiros
para atuar com maior ênfase em outros setores vitais, como saúde e educação, sem que ele perca o
seu papel de fiscalizador na área energética.
Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que eu ficaria, apesar dos pareceres, do estudo, com a avaliação que já foi apresentada aqui por vários Srs. Senadores e que está de acordo com o pensamemo
dos trabalhadores da empresa do petróleo, mais especificamente manifestado pelo meu Estado, do Rio
Grande do Sul, chamando a atenção para o <JUe
está posto no art. g2, que já foi alertado; nos art. 26,

-~não

está

e

- 29, 43, 60, 64 e 65.
Queremos dizer que a preocupação existe e
que esse projeto, da forma que está posto, evidencia
o propósito de viabilizar, talvez a médio prazo, nada
menos do que a privatização da Petrobrás.
Quero registr:ar que, infelizmente, por uma
questão de avaliação de toda essa trajetória, toda
essa discussão que envolve a questão energética do
País, não poderei ;;companh<J.r positivamente.
Sabemos 'qu~~a questao energética é o grande
desafio de hoje, a granc;e questão que o Brasii tem
para secolocar diante das f·:ações do muncJ_o ioteiro. :;: _
está aarido uma cartadá cit.ie Íiao sei se -será a mais
correta e a mais convenie:·,te oara a nossa sociedade.
Era o que tinha a di.:z;, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ·. '.nonio Carlos Magaihães)
-Concedo a palavra ao SEo:n:3.oor José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBEiiTO ARRUDA (PSDB DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. PresidenJe, _Srªs e Srs. Senadores,
além de cumprimentar os Relatores dessa matéria,
Senadores José Fogaça, Hugo Napoleão, e, hoje, o
Senador Teotonio Vilela Filho, que fizeram um trabalho importante e detalhado sobre a matéria, gostaria
de registrar, Sr. Presidente, que apresentei na Comissão de Assuntos Económicos a Emenda que recebeu lá o número 7 para tratar o parágrafo único do
art. 7º, que eliminaria a disposição de se instalar os
escritórios centrais da Agência Nacional do Petróleo
na cidade do Rio de Janeiro.
O Senador José Fogaça. r ro seu relatório, embora tenha reconhecido na emenr."- uma disposição
de aperfeiçoar o projeto, considerou c;ue se tratava
de uma questão apenas administrativa. Como ial

332

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ajuste implicaria fazer o projeto retomar à Câmara
dos Deputados, o Senador José Fogaça, no seu relatório final, não obstante, segundo as palavras dele,
reconhecer a racionalidade da proposta da-emenda,
entende que ela não justificaria a reabertura da discussão do projeto como um todo.
Sr. Presidente, concordo com o Relator, Senador José Fogaça. Realmente é uma questão administrativa, e não me parece cabível reabrir a discussão como um todo por uma questão administrativa;
mas gostaria de registrar em plenário que não só a
Agência Nacional de Petróleo, mas todos os órgãos
de regulação, dentro dessa nova concepção de Estado, representam não apenas o Estado brasileiro, o
Governo Federal, mas representam toda a sociedade. Portanto, é conceitualmente lógico que essas
agências tenham sede, tenham foro em Brasília, que
é a Capital do País. O artigo diz isso. A sede e o foro
são realmente em Brasília, mas trazia em seu bojo
um aposto dizendo que os escritórios centrais seriam no Rio de Janeiro. Como estão assegurados no
projeto a sede, o foro no Distrito Federal, e, como a
questão de instalação de escritórios é uma questão
administrativa, contento-me, Sr. Presidente, com
este registro, admitindo orincipalmente que o relatório do Senador José Fogaça é parte integrante da
tramitação desta matéria no Senado Federal.
No entanto, faço questão de frisar que não só a
Agência Nacional de Petróleo, mas todas as agências de regulação devem ter sede e foro na Capital
do País, pela racionalidade e pela razão conceituai
de serem as agências reguladoras não só representação do próprio Estado central, mas o único instrumento de defesa que a sociedade brasileira -tem
com a entrada do capital privado nessas áreas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Samey, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB -AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, mais do que as minhas palavras, eu
queria fixar nos Anais da Casa a minha posição.
Este assunto, sem dúvida, envolve uma questão doutrinária e uma questão política. No caso das
privatizações, devo dizer que sou totalmente a favor
delas. Penso que chegou ao fim o Estado empresário; mas existem algumas companhias em todos os
países que são consideradas áreas estratégicas e
que devem permanecer sob o controle do Poder Público e do patrimõnio nacional.
Assim considerando, manifestei-me contra a
privatização da Vale do Rio Doce. E nesse sentido
estou aqui, porque penso que, como ex-Presidente

da República, mais do que todos nós, tenho o dever
__
de defen_d_er QP_j!ís~ _
No caso da Petrobrás, na realidade, há uma
determinação de quebrar o seu monopólio e, sem
dúvida, de enfraquecê-la. Contudo, isso não se faz
claramente. Por isso, toda a legislação sobre o assunto é ambígua e de subterfúgios, dando margem
às discussões que estamos vendo nesta tarde.
Tenho, destarte, algumas restrições a fazer.
- Em pnmeiio liigar; -no
diz respeito ao art. 22,
aduzido pelo Líder Jader Barbalho. Quero acrescentar um argumento, uma vez que o referido artigo diz
que as bacias sedimentares brasileiras e seu acervo
técnico são considerados parte integrante dos recursos petrolíferos - e esses dados são indissolúveis
dos recursos, evidentemente po; motivos óbvios.
O § 12 prevê que a Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS - transferirá para a ANP as informações
e dados que dispuserem sobre as bacias sedimentares brasileiras - que são consideradas recursos, tanto
quanto o petróleo -, assim como as atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas · em função da exclusividade no
exercício do monopólio, até a publicação desta Lei.
O § 22 diz que a agência poderá transmitir esses dados, mediante pagamento, às partes interessadas, isto é, a outras companhias.
Quero recordar que me encontro, de certo
modo, envolvido nos compromissos assumidos pelo
Presidente da República com o Senado Federal. Eu
era Presidente da Casa, quando o Presidente dirigiu
ao Senado Federal uma carta na qual, no seu item
22 , Sua Excelência diz que a União não contrata empresas para pesquisa e lavra em áreas que tenham
produção já estabelecidas pela Petrobras.
Ora, esse artigo justamente diz que esse acervo, esse patrimônio da Petrobrasserá transferido
para outras~comparihias particulares. Logo, quero
ser fiel ao ponto de vista do Presidente da República, para dizer que estou de acordo com a redação
que foi dada à emenda proposta ao art. 22, que se
encontra sobre a mesa.
A respeito-ao iift-:--26, como tive oportunidade
de ressaltar, a redação é ambígua. Se quer algo,
mas não se quer dizê-lo; quer-se dizer que o monopólio está quebrado, mas não se afirma isso. Então,
dá-se margem, na redação, a que se possa considerar que estão sendo transferidos não só os bens produzidos por essas companhias que explorarão mas
também as bacias.
Penso que a redação proposta pelo Senador
Lúcio Alcântara- torna mais claro e, de certo modo,
mais transparente aquilo que nós todos devemos ter.

que
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As medidas que têm sido enviadas ao Ccmgresso sobre esse assunto devem ser claras, devendo-se respeitar as posições de todos. Queremos que
seja rompido o monopólio. Está certo que se diga
isso. Mas desejar, sob uma redação ambígua, fazer
uma coisa e dizer outra, não posso aceitar, a não ser
ferindo aquilo que entendo ser o meu dever: defender a Petrobras e o Brasil.
Quero também fazer uma restrição, Sr. Presidente, a respeito do art. 43, o qual não foi muito citado nesta Casa. O art. 43 trata do contrato de concessão e diz que o contrato de concessão "deverá
refletir fielmente as condições do edital e âa proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais ... "
Enumera várias cláusulas, chegando à Cláusula 10,
onde se diz:
"As regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem
internacional. .. "
Ora, se é um contrato de concessão, não se
sabendo quem vai ganhar, entendo que de certo
modo é uma antecipação quando se estabelece que
o edital deve dizer que vamos trazer uma arbitragem
internacional. Na realidade, se ela for necessária,
será um assunto a ser resolvido entre as firmas contratantes. Jamais saímos do pressuposto de que o
Brasil não tem capacidade para arbitrar internamente os seus conflitos.
Finalmente, Sr. Presidente, essas eram as observações que tinha a fazer, achando que devia
fazê-las e respeitando as opiniões contrárias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 502, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da expressão
"... e embarcações .. ", constante do art. 65, caput, do PLC nº 6/97.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997 - Ronaldo Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
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- - --os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 503, DE '1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separaao, aa expressão
•... inclusive a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de
1953, • Constante do art. 83, do PLC nº 6/97.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Ronaldo Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de destaque.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte>
REQUERIMENTO Nº 504, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, 11osterrr1os
art. 2S6, do Regimen-to Interno, a retirada da Emenda nº 34, de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
1997.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A emenda será retirada.
-o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votação do projeto sem prejuízo das emendas e
- ·dos destaques.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.

do

- É osegüinte o-projeto aprovaâo:
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"
PROjETO DE LEI DA CAMARA
N~ 06, DE 1997
(N° 2.142/96, na Casa de origem)
(De irúciativa do Presidente da República)

Oa.põe sobra a politica energética
....cional, as atividadea relativas ao m~
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras pr~
vidências.

O COngresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I

D.:.ã t>rincípios e Objetivos
da Política Energética Nacional
Art. 12 As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos:
I - preservar o interesse nacional;
11 - promover o desenvolvimento, ampliar o
mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos;
III - proteger os interesses do consumidor
quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
IV - proteger o meio ambiente e promover a
conservação de energia;
V - garantir o fornecimento de derivados de
petróleo em todo o território nacional, nos termos do
§ 22 do art. 1n da Constituição Federal;
VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;
VIl - identificar as soluções mais adequadas
para o suprimento de energia elétrica nas diversas
regiões do País;

VIII - utilizar fontes alternativas de energia,
mediante o aproveitamento econômico dos insumos
disponíveis e das tecnologias aplicáveis;

IX- promover a livre concorrência;
X - atrair investimentos na produção de energia;

XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional.

CAPÍTULO 11
Do conselho nacional de política ene'rgética

Arl 22 Rca criado o Conselho Nacional de Política Energética- CNPE, vinculado à Presidência da
República e presidido pelo Ministro de Estado de Mi·
nas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas
específicas destinadas a:
I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com
os princípios enumerados no capítulo anterior e com
o disposto na legislação aplicável;
11 - assegurar, em função das características
regionais, o suprimento de insumos energéticos às
áreas mais remotas ou de difícil acesso do País,
submetendo as medidas específicas ao Congresso
Nacional, quando implicarem criação de subsídios;
111 - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, conside@llc.jo. as !ofl!.es_comte~ionajs _e alternativ-as e as
tecnologias disponíveis;
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IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os rle uso do gás natural, do álcool,
do carvão e da energia termonuclear;
V - estabelecer diretrizes para a importação e
exportação, de maneila a atender às necessidades
de consumo interno de petróleo e seus deriva'dos,
gás natural e condensado, e assegurar o adequado
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 42 da Lei n• 8.176, de 8 de fevereiro de
1991.
§ 12 Para o exercício de suas atribuições, o
CNPE contará com o apoio técnico dos órgãos reguladores do setor energético.
§ 22 O CNPE será regulamentado por decreto
do Presidente da República, que determinará sua
composição e a fonna de seu funcionamento.
CAPfTULO III
Da titularidade e do monopólio
do petróleo e do gás natural
SEÇÃOI
Do exercício do monopólio
Art. 32 Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos
existentes no território nacional, nele compreendidos
a parte terrestre, o' mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.
Art. 42 Constituem monopólio da União, nos
tennos do art. 177 da Constituição Federal, as seguintes atividades:
I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e
gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos;
11 - a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro;
111 - a importação e exportação dos produtos e
derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte maritimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem como o transporte, por
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e de gás natural.
Art. 52 As atividades econômicas de que trata o
artigo anterior serão reguladas e fiscalizadas pela
União e poderão ser-eX:ereidas, niêàiãnte concessão
ou autorização, por empresas constituídas sob as
leis brasileiras, com sede e administração no País.
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--SEÇÃO 11
Das definições técnicas
Art. 6" Para os lins desta lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições:
I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru
e condensado;
11 - Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto
que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído· diretamente a partir de
reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo
gases úmidos, seco:':, residuais e gases raros;
111 - Derivados de Petróleo: produtos decorrente$ da transformação dei pefrofea;
IV - Derivados Básicos: principais derivados de
petróleo, referidos no art. 177. da Constituição Federal, a serem classificados pela Agência Nacional do
Petróleo;
V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em derivados de petróleo;
VI - Tratamento ou Processamento de Gás
Natural: conjunto de operações destinadas a permitir
o seu transporte, distribuição e utilização;
Vll -.Transporte: movimentação de petróleo e
seus derivados ou gás natural em meio ou percurso
considerado de interesse geral;
V111 - Transferência: movimentação de petróleo, derivados ou gás natural em meio ou percurso
considerado de interesse específico e exclusivo do
proprietário ou explorador das facilidades;
IX - Bacia Sedimentar: depressão da crosta
terrestre onde se actJmulam rochas sedimentares
que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não;
X - Reservatório ou Depósito: Configuração
geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não;
XI - Jazidas: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção;
Xll - Prospecto: feição geológica mapeada
como resultado de estudos geofísicos e de interpretação geológica, que justificam a perfuração de poços exoloratórios para a localização de petróleo ou
gás natural;
XIII - Bloco: parte de uma bacia sedimentar
formada por uma prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície polig<>nal definida pelas
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coordenadas geográfiCas de seus vértices, onde são
desenvolvidas atividades de exploração ou produção
de petróleo e gás natural;
XIV - Campo de Petróleo ou de Gás Natural:
área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de
um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades variáveis abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção;
XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de
operações ou atividades destinadas a avaliar áreas,
objetivando a descoberta e a identificação de jazidas
de petróleo ou gás natural;

CAPíTULO IV
Da agência naci-onal do petróleo
SEÇÃOI

Da Instituição e das atribuições

Art. 72 FiCa instituída a Agência Nacional do
Petróleo - ANP, entidade integrante da Administração Federal indireta'- submetida ao regime autárquico especial, com órgão regulador da indústria do pe-tróleo, vinculado ao J.1if1ist~o de_ Minas e_ Energia.
Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no
Distrito Federal e escritórios centrais na cidade do
Rio de Janeiro, podendo instalar unidade administraXVI - Lavra ou Produção: conjunto de operaçõtivas regionais.
es coordenadas de extração de petróleo ou gás naArt. 52 A ANP terá como finalidade de promotural de uma jazida e de preparo para sua movimen- --ver a regulação, a contratação e a fiscalização das
tação
atividades económicas integrantes da indústria do
XVII.- Desenvolvimento: conjunto de operaçõ-_
petróleo, cabendo-lhe:
es e investimentos destinados a viabilizar as atividaI - implementar, em sua esfera de atribuições,
des de produção de um campo de petróleo ou gás;
a política nacional de petróleo e gás natural, contida
XVIII. - Descoberta Comercial: descoberta de
na política energética nacional, nos termos do Capípetróleo ou gás natural em condições que, a preços
tulo I desta lei, com ênfase na garantia do suprimende mercado tornem possível o retomo dos investito de derivados de petróleo em todo o território na·
mentos no desenvolvimento e na produção;
Cional e na proteção dos interesses dos consumidoXIX - Indústria do Petróleo: conjunto de ativires quanto a preço. qualidade e oferta dos produtos;
dades ~nômicas relacionadas com a exploração,
11 - promover estudos visando à delimitação de
desenvolvimento, produção, refino, processamento,
blocos, para efeitos de concessão das atividades de
transporte, importação e exportação de petróleo,
exploração desenvolvimento e produção;
gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos e seus
III - regular a execução de serviços de geoloderivados;
gia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera,
XX - Distribuição: atividade de comercialização
visando ao levantamento de dados técnicos, destipor atacado com a rede varejista ou com grandes
nados à comercialliaÇão em bases não-exclusivas;
consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfalIV - elaborar os editais e promover as licitaçõtos e gás liquefeito envasado, exercida por emprees para a concessão de exploração, desenvolvimen·
sas especializadas, na forma das leis e regulamento e produção, celebrando os contratos delas decortos aplicáveis;
rentes e fiscalizando a sua execução;
XXI - Revenda: atividade de venda a varejo
V - autorizar a prática das atividades de refinade combustíveis, lubrificantes e gás liqüefeito envação, processamento, transporte, importação e exporsado, exercida por postos de serviços ou revendedotação, na forma estabelecida nesta lei e sua regula·
res, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
mentação;
VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores,
XXII - Distribuição de Gás Canalizado: servinos casos e da forma previstos nesta lei;
ços locais de comercialização de gás canalizado,
junto aos, usuários finais, explorados com exclusiviVIl - fiscalizar diretamente, ou mediante convêdade pelos Estados diretamente ou mediante connios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal,
cessão, nos termos do § 2" art. 25 da Constituição
as atividades integrantes da indústria do petróleo,
Federal;
bem como aplicar as sanções administrativas e peXXIII - Estocagem de Gás Natural: armazenacuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
mento de gás natural em reservatórios próprios, forVIII - instrUir processo com vistas à declaração
mações naturais ou artificiais.
de utilidade pública, para fins de desapropriação '"
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instituição de servidão administrativa, das áreas ne§ 12 Integrará a estrutura organizacional da
ANP um Procurador-Geral.
cessárias à exploração, desenvoivimento e produção de petróleo e gás natural, construção de refina§ 2" Os memtirgs da Diretoria serão nomeados
rias, de dutos e de terminais;
pelo Presidente da República, após aprovação dos
respectivos nomes pelo Senado Federal, nos termos·
IX - fazer cumprir as boas práticas de conserda alínea f do inciso 111 do art. 52 da Constitl!ição Fevação e uso racional do petróleo, dos derivados e do
deral.
gás natural e de preservação do meio ambiente;
§ 32 Os membros da Diretoria cumprirão manX - estimular a pesquisa e a adoção de novas
datos de quatro anos, não coincidentes, permitida a
tecnologias na exploração, produção, transporte, rerecondução, observado o disposto no art. 75 desta
fino e processamento;
lei.
'XI - organizar e manter o acervo das informaArt. 12. Os membros da Diretoria da AII!P soções e dados técnicos relativos às atividades da inmente poderão ser exonerados em razão de:
dústria do petróleo;
I -condenação penal, transitada em julgado;
XII - consolidar anualmente as informações so11 - prática de ato de improbidade é'.purado em
bre as reservas nacionais de petróleo e gás natural
processo administrativo;
transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se
III - violação administrativa grave ou descumpor sua divulgação;
primento manifesto de suas atribuições, reconheciXIII ..;.. fiscalizar o adequado funcionamento do
dos em decisão fundamentada do Senado Federal,
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o
por provocação do Presidente da República.
cumprimento do Plano Anual de Estoques EstratégiParágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o
cos de Combustíveis, de que trata o art. 42 da Lei n2
8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
Presidente da República poderá afastar temporariaXIV- articular-se com os outros órgãos regulamente do cargo o Diretor sob investigação, até decidores do setor energético sobre matérias de interessão final do Senado Federal.
se comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao
Art. 13. Está impedida de exercer cargo de DiCNPE;
reter na ANP a pessoa que mantenha, ou haja menXV - regular e é!:utorizar as. atividades relaci<:
tido nos doze meses anteriores à data de início do
na~as co~ 0 abastec~:nento nacl()nal de _c;ombust•- __rnandato, um dos seguintes vínculos com empresa
V~IS, fisca •zando-~ d~retament~_ou meâ•ante ~o~que explore qualquer das atividades integrantes da
vemos com outro~ ~~aos da Umao, Estados, D1stnindústria do petróleo ou de distribuição:
to Federal ou Mumc1p1os.
I - acionista ou sócio com participação indiviArt. 92 Além das atribuições que lhe são confedual direta superior a cinco por cento do Capital soridas no artigo anterior, caberá à ANP exercer, a
cial total ou dois por cento do capital votante da empartir de sua implantação, as atribuições do Departapresa ou, ainda, um por cento do capital total da resmento Nacional de Combustíveis - DNC, relacionapectiva empresa controladora;
das com as atividades de distribuição e revenda de
derivados de petróleo e álcool, observado o disposto
11 - administrador, sócio-gerente ou membro do
no art. 78.
Conselho Fiscal;
Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuiIII - empregado, ainda que o respectivo contrações, a ANP tornar conhecimento de fato que confito de trabalho esteja suspenso, inclusive da empregure ou possa configurar infração da ordem econõsa controladora ou de entidade de previdência commica, deverá comunicá-lo ao Conselho Administratiplementar custeada pelo empregador.
vo de Defesa Económica - CADE, para que este
adote as providências cabíveis, no âmbito da legislaParágrafo único. Es+.á também impedida de asção pertinente.
sumir cargo de Díretor na ANP a pessoa que exerça,
ou haja exercido nos doze meses anteriores à data
SEÇÃOII
de
início do mandato, cargo de direção em entidade
Da estnrtura organizacional da autarquia
sindical ou associação de classe, de âmbito nacional
Art. 11. A ANP será dirigida, em regime de coou regional, representativa de interesses de emprelegiado, por uma Diretoria composta de um Diretorsas que explorem quaisquer das atividades integranGeral e quatro Diretores.
tes da indústria do petróleo ou de distribuição.

~AISl)<YSENADO

338

Art. 14. Terminado o mandato, ou uma vez
exonerado do cargo, o ex-Diretor da ANP ficará impedido, por um periodo de doze meses, contados da
data de sua exoneração de prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa integrante da indústria do petróleo ou de distribuição-.

§ 12 Durante o impedimento, o ex-Diretor que
não tiver sido exonerado nos termos do-art ·12 pocte..
rá continuar prestando serviço à ANP, ou a qualquer
órgão da Administração Direta da União, mediante
remuneração equivalente à do cargo de direção que
exen.eu.
§ 22 Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-Diretor
que violar o impedimento previsto neste artigo.
SEÇÃO III
Das. receitas. e do acervo da autarquia
Art 15. Constituem receitas da ANP:
I - as doações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
11 - parcela das participações governamentais
referidas nos incisos I e III do art. 45 desta Lei, de
.;.corda com as necessidades operacionais da ANP,
consignadas no Orçamento aprovado;
III - os recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou emp!l!sas, excetuados os réferidos no
inciso anterior,
N - as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
V - o produto dos emolumentos, taxas e multas previstos na legislação específica, os valores
apurados na venda ou locação dos bens e imóveis
de sua propriedade, bem como os decorrentes da
venda de dados e informações técnicas, inclusive
para fins de licitação, ressalvados os referidos no §
22 do art. 22 desta Lei.
Art 16. Os recursos provenientes da participação governamental prevista no inciso IV do art. 45,
nos termos do art. 51, destinar-se-ão ao financiamento das despesas da ANP para o exercício das
atividades que lhe são conferidas nesta Lei.
SEÇÃOIV
Do processo deciaório
Art 17. O processo decisório da ANP obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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Art 18. As sessões deliberativas da Oiretoria
da ANP que se destinem a_resolver pendências entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo serão públicas, permitida a sua gravação por
meios eletrônicos e assegurado aos interessados o
direito de delas obter transcrições.
Art. 19. As iniciativas de projetes de lei ou de
alteração de normas administrativas que impliquem
afetação de direito dos agentes econômicos ou de
consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo serão precedidas de audiência
pública convocada e dirigida pela ANP.
Art 20. O regimento interno da ANP disporá
sobre os procediníentos a serem adotados para a
solução de conflitos entre agentes econômicos, e
entre estes e usuários e consumidores, com ênfase
na conciliação e no arbitramento.
CAPITuLO V

Da exploração e da produção
SEÇÃOI
Das normas gerais
Art 21. Todos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econõmica
exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP.
Art 22. O acervo técnico constituído pelos dados e informações'' sobre as bacias sedimentares
brasileiras é também considerado parte integrante
dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP
sua coleta, manutenção e administração.
§ 12 A Petróleo Brasileiro SA- PETROBRÁS,
transferirá para a ANP as informações e dados de
que dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como as atividades de pesquisa, exploração e produção de pStróleo ou gás natural, ~o
volvidas em função da exclusividade do exerctCIO do
monopólio até a publicação desta Lei.
§ 22 A ANP estabelecerá critérios para remuneração à Petrobrás pelos dados e informações ~~eri
dos no parágrafo anterior e que venham a ser utilrza.dos pelas partes interessadas, com fiel observância
ao disposto no art. 117 da Lei ng 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão,
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precedidos ~:::: iicitaç§.::l, :.a forma estabelecida nesta
Lei.
?arágr&7o úni~. A ANP definirá os blocos aserem objeto da contra!os de concessão.
Art. 24. Os contratos de concessão deverão
prever duas fases: a de exploração e a de produção.
§ 1 lnc:uem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de sua comerdalidade.
§ 2 2 A fase àe produção incluirá também as atividades de desenvolvimento.
Art. 25. Somente poderão obter concessão
para a exploração e produção de petróleo ou gás
natural as empresas que atendam aos requisitos
técnicos, económicos e jurfdicos estabelecidos pela
ANP.
Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco
e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gãs natural
em detemúnado bloco, conferindo-lhe a propriedade
desses bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das
participações legais ou contratuais correspondentes.

°

§ 1 Em caso de êxito na exploração, o concessionário submeterá à aprovação da ANP os planos e projetas de desenvolvimento e produção.
2

§ 22 A ANP emitirá seu parecer sobre os planos e projetes ref~ridos no parágrafo anterior no prazo máximo de cento e oitenta dias.
§ 32 Decé>iTido o prazo estipulado no parágrafo
anterior sem que haja manifestação da ANP, os planos e projetes considerar-se-ão automaticamente
aprovados.
Art. 27. Quando se tratar de campos que se estendam, por blocos vizinhos, onde atuem concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a
individualização da produção.
Parágrafo único. Não chegando as partes a
acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a
esta determinar, com base em laudo arbitral, como
serão eqüitativamente apropriados os âireitos e oorigações sobre os blocos, com base nos princípios
gerais de Direito aplicáveis.
Art. 28. As concessões extínguír-se-ão:
I - pelo vencimento do prazo contratual;
11 - por acordo entre as partes;
III - pelos motivos de rescisão previstos em
contrato;

IV - ao término da fase ó õll!.'J:oraGãc. sem
que tenha sido feita..qualauer de,sc.::>!:oerte Comercial,
conforme definido no contrate;
V - no decorrer da fase ds 9;-.ploração, se o
concessionário exercer a opção de desistência e de
devolução das áreas em que, a seu (;ritério, não se
justifiquem investimentos em dese:-,•:o\V:mento.

§ 1° A devolução de áreas. assim como areversão de bens, não implicará ónus de qualquer
natureza para a União ou para a ANP, nem conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos serviços, poços, imó,_:eis e bens reversíveis, os quais passarão à propriedade da União
e à administração da ANP, na iow.a prevista no inciso VI do art. 43.
§ 2ll Em qualquer caso de. e;,'!inção da concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva,
a remoção dos equipamentos e bens que não sejam
objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades e
praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes.
Art. 29. É permitida a transíerência do contrato de concessão, preservando-se seu objeto e as
condições contratuais, desde que o novo concessionário atenda aos requisitos técnicos, económicos e jurídicos estabelecidos pela ANP, conforme
o previsto no art. 25.
Parágrafo único. A transfe~êr.da do contrato só
poderá ocorrer mediante pré\~a e e~ressa autorizaçãodaANP.
Art. 30. O contrato para e::ploiô.çáO, desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural não
se estende a nenhum outro recurso natural, ficando
o com::essJonário obrigado a informar 51 sua dªsco-_
be:_rta, prontamente e em caráter e)(clusivo à ANP.
SEÇÃOII
Das normas especificas para
as atividades em curso
Art. 31. A Petrobras submeterá à ANP, no prazo de três meses da publicação desta lei, seu p:ograma de exploração, desenvolvimento e produçao,
com informações e dados que propiCtem:

1 -o conhecimento das atividades de produção
em cada campo, cuja demarcação poderá incluir
uma área de segurança técnica;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------
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11 - o conhecimento das a!ividades de exploração e desenvolvimento, registrando, neste caso, os
custos incorridos, os investimentos realizados e o
cronograma dos investimentos a realizar, em cada
bloco onde tenha definido prospectos.

Art. 32. A Petrobras terá ratificados seus direitos sobre cada um dos campos que se encontrem
em efetiva produção na data de início de vigência
desta lei.
Art. 33. Nos blocos em que, quando do início
da vigência desta lei, tenha a Petrobras realizado
descobertas comerciais ou promovido investimentos
na exploração, poderá ela, observada sua capacidade de investir, inclusive por meio de financiamentos,
prosseguir nos trabalhos de exploração e desenvolvimento pelo prazo de três anos e, nos casos de êxito, prosseguir nas atividades de produção.
Parãgrafo único. Cabe à ANP, após a avaliação da capacitação financeira da Petrobras e dos
dados e informações de que trata o art. 31, aprovar
os blocos ém que os trabalhos referidos neste artigo
terão continuidade.
Art. 34. Cumprido o disposto no art. 31 e dentro
do prazo de um ano a partir da data de publicação
desta Lei, a ANP celebrará com a Petrobras, dispensada a licitação prevista no art. 23, contratos de concessão dos blocos que atendam às condições estipuladas nos arts. 32 e 33, definindo-se, em cada um
desses contratos, ·as participações devidas, nos termos estabelecidos na Seção VI.
Parágrafo único. Os contratos de concessão
referidos neste artigo serão regidos, no que couber,
pelas normas gerais estabelecidas na Seção anterior e obedecerão ao disposto na Seção V deste Capítulo.
Art. 35. Os blocos não contemplados pelos
contratos de ccncessão mencionados no artigo anterior e aqueles em que tenha havido insucesso nos
trabalhos de exploração, ou não tenham sido ajustados cem a ANP, dentro dos prazos estipulados, serão objeto de licitação pela ANP para a outorga de
novos contratos de concessão, regidos pelas normas gerais estabelecidas na Seção anterior.
SEÇÃO III
Do eciital de licitação
Art. 36. A Ucítação para outorga dos contratos
de concessão referidos no art. 23 obedecerá ao

disposto nesta Lei, na reguic:.,-;,;. . ·,:z.~.:::,
da-pela ANP e no respacthto_&ciiraL

&

sar expedi-

Art. 37. O aditai da licitaçc;.v ;;;:,;-.,i =mpanhado
da minuta básica do resp&..-:;vo ;:;.::,ntatp e indicará
obrigatoriamente:

I - o bloco objeto da concessão, o prazo estimado para a duração da fase ce exploração, os investimentos e programas e:.p!oraténcs mínimos;

11 - os requisitos c.;<igk!.:;;;; .::los cvncorrentes,
nos termos do art. 25, e os critéf.os dê pré-qualificação, quando este procedimento for adotado;
III - as

participações gover.-.amentais míni-

mas, na forma do disposto no an. 45, e a participação dos superficiários prevista no :o.ot. 52;

IV - a relação de documt.oitvs exigidos e os
critérios a serem seguidos para aferi.;ão da capacidade técnica; dàlao[ieidada tín~ú)ceír.;. é: da regularidade jurídica dos interessados, bem como para o julgamento técnico econõmico-financeiro da proposta;

V - a expressa indicação da que caberá ao
concessionário o pagamento das indenizações devidas por desapropriações ou servidões necessárias
ao cumprimento do contrato;
VI - o prazo local e horário em que serão
fornecidos, aos interessados os dados, estudos e
demais· elementos e informações necessários à
elaboração das propostas bem como custo de
sua aquisição.
Parágrafo único. o prazo de duração da fase
de exploração, referido no inciso I daste artigo, será
estimado pela ANP, em função do nível de informações disponíveis, das características e da localização de cada bloco.
-Art. 38. Quando permitida "' participação de
empresas em consórcio, o edital conterá as· seguintes exigências;

I - comprovação de compromisso, públicc ou
particular, de constituição do consórcio, subscrito
pelas consorciadas;

11 - indicação da empresa líder, responsável
pelo consórcio e pela condução .:las operações sem
prejuízo da responsabilidade solidária das demais
consorciadas;
III - apresentação, por parte de cada uma das
empresas ccnsorciadas, dos documentos exigidos
·pata efeito· de· avaliação da -ctualfficação técnica e
econõmicc-financeira do consórcio;
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IV - proibição de participação de uma mesma
empresa em outro consórcio, ou isoladamente, na licitação de um mesmo bloco;

V - outorga de concessão ao consórcio vencedor da licitação condicionada registro do instrumento
constitutivo do consórcio, na forma do disposto no
parágrafo único do art. 279 da Lei n'! 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Art. 39. O edital conterá a exigência de que a
empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou
em consórcio_ deverá apresentar, juntamente com
sua proposta e em envelope separado:

I - prova de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, nos termos
da regulamentação a ser editada pela ANP;

11 - inteiro teor dos ates constitutivos e prova
de encontrar-se organizada e em funcionamento regular, conforme a lei de seu país;
III - designação de um representante legal junto à ANP,. com poderes especiais para ·a prática de
atos e assunção de responsabilidades relativamente
à licitação e à proposta apresentada;
IV - compromisso de, caso vencedora, constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no Brasil.
Parágrafo único. A assinatura do contrato de
concessão ficará condicionada ao efetivo cumprimento do compromisso assumido de acordo com o
inciso IV deste artigo.
SEÇÃOIV
Do julgamento ela licitação

SEÇÃOV
Do c~to de concessão
Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais:

I -a definição do bloco objeto da concessão;
11 - o prazo de duração da fase de exploração
e as condições para sua prorrogação;

III - o programa de trabalho e o volume do investimento previsto;
IV - as obrigações do concessionário quanto
às participações, conforme o disposto na Seção VI;
V - a indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do
contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados para cada fase;
VI - a especificação das regras sobre devolução e desocupação de áreas, inclusive retirada de
equipamentos e instalações, e reversão de bens;
VIl - os pr<..;edimentos para acompanhamento
e fiscalização das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato;

VIII - a obrigatoriedade de o concessionário
fornecer à ANP relatórios, dados e informações relativos às atiilidades desenvolvidas;

IX - os procedimentos relacionados com a
transferência do contrato, conforme o disposto no
art. 29;
X - as regras sobre solução de controvérsias,
relacionadas com o contrato e sua execuçã"J, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional;

Art. 40. O julgamento da licitação identificará a
proposta mais vantajosa, segundo critérios objetivos,
XI - os casos de rescisão e extinção do contraestabelecidos no instrumento convocatório, com fiel
to;
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade entre os
concorrentes.
XII - as penalidades aplicáveis na hipótese de
Art. 41. No julgamento da licitação, além de oudescumprimento pelo concessionário das obrigaçõtros critérios que o edital expressamente estipular,
es contratuais.
serão levados em conta:
Parágrafo único. As condições contratuais para
I - o programa geral de trabalho, as propostas
prorrogação do prazo de exploração, referidas no inpara as atividades de exploração, os prazos, os vociso 11 deste artigo, serão estabelecidas de modo a
lumes mínimos de investimentos e os cronogramas ---assegurar a devolução de um percentual do bloco, a
físico-financeiros;
· - · critério da ANP, e o aumento do valor do pagamento
11 - as participações governamentais referidas
pela ocupação da área, conforme disposto no paráno art. 45.
grafo único do art. 51.
Art. 42. Em caso de empate, a licitação será
Art. 44. O contrato estabelecerá que o concesdecidida em favor da Petrobras, quando esta conestará obrigado a:
sionário
correr não consorciada com outras empresas.
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I - adotar, em todas as suas operações, as
medidas necessários para a conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a
proteção do meio ambiente;

11- comunicar à ANP, imediatamente, a descoberta de qualquer ;azida de petróleo, gás natural ou
outros hidrocarbonetos ou de outros minerais;
III - realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido à ANP, apresentando
relatório de comercialidade e declarando seu interesse no desenvolvimento do campo;
IV - submeter à ANP o plano de desenvolvimenta de campo declarado comercial, contendo o
cronograma e a estimativa de investimento;

V - responsabilizar-se civilmente pelos atas de
seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos
decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir

ou-~ ~ni~o
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Art. 46. O bõnus de assinatura terá seu valor
mínimo estabelecido no edital e corresponderá ao
pagamento ofertado na proposta para obtenção da
concessão, devendo ser pago no ato da assinatura
-·do contrato.
Art. 47. Os royaltlea serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de início da
produção comercial de cada campo, em montante
correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural.
§ 12 Tendo em conta os riscos geológicos, as
expectativas de produção e outros fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a redução do valor dos royaltlea estabelecido no caput deste artigo para um montante
correspondente a, no mínimo, cinco por cento da
produção.
§ 2ll Os critérios para o cálculo do valor dos
droyatltlesd Rse~obl~stabelec~fu· do~ podosrdecreto dedo Presien e a epu lca, em nçao
preços
marca-

asuportª-r-~ ~~:0~0na~~~~en:a, das aspa-

à ANP
os ónus que venham
em consequencra de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário;

VI - adotar as melhores práticas da indústria
internacional do petróleo e obedecer às nonnas e
procedimentos técnicos e científicos pertinentes, inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, obietivando a racionalização da produção e o
controle do declínio das reservas.
• SEÇÃOVl
Das participações
Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre
as seguintes participações governamentais, previstas no edital de licitação:
I - bõnus de assinatura;
11 - royalties;
III - participação especial;
IV - pagamento pela ocupação ou retenção de

área
§ 12 As participações governamentais constantes dos incisos 11 e IV serão obrigatórias.
§ 22 As receitas provenientes das participações
governamentais definidas no caput, alocadas para
órgãos da administração pública federal, de acordo
com o disposto nesta lei, serão mantidas na Conta
Única do Governo Federal, enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.
§ 3" O superávit financeiro dos órgãos da administração pública federal referidos no parágrafo
anterior, apurado em balanço de cada exercício fi'1.11ceiro, será transferido ao Tesouro Nacional.

.... .._,...,....
P
e
çao
campo.
§ 32 A queima de gás em fiares, em prejuízo
de sua comercialização, e a perda de produto ocorrida sob a responsabilidade do concessionário serão
incluídas no volume total da produção a ser computada para cálculo dos royalties devidos.
Art. 48. A parcela do valor do royrtlty, previsto
no contrato de concessão, que representar cinco por
cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 12 do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei n2
7.990, de 28 de dezembro e 1989.
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte
distribuição.
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:
a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento aos estados onde ocorrer a produção;
b)quinze por cento aos municípios onde ocorrer a produção;
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
municfpios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) vinte e cinco por. cento ao Ministério da
Ciência e Tecnologia para financiar programas de
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento
tecnológico aplicados à indústria do petróleo;
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11 - quando a lavra ocorrer na plataforma conti11 - dez por cento ao Ministério do Meio Amnental:
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cendestinados ao desenvolvimento de estudos e projeto aos estados produtores confrontantes;
tos relacionados com a preservação do meio amb) vinte e dois. inteiros e cinco décimos por
biente e recuperação de danos ambientais causadós
cento aos municípios produtores confrontantes; .
pelas atividades da indústria do petróleo;
III - quarenta por cento para o Estado onde
c) quinzs por cento ao Ministério da Marinha,
para atender aos encargos de fiscalização e proteocorrer a produção em terra, ou confrontante com a
ção das área de produção;
plataforma continental onde se realizar a produção;
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
IV - dez por cento para o Município onde ocorMunicípios que sejam afetados pelas operações de
rer a produção em terra, ou confrontante com a piataforma continental onde se realizar a produção.
embarque e desembarque de ~tróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
§ 3a Os estudos a que se refere o inciso 11 do
e) sete inteiros e cinco décimos por cento para
parágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministéconstituição de um Fundo Especial, a ser dlsfrfbuícfo ___ no ão Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, com o apoio técnico da ANP, no
entre todos os Estados, r erritórios e Municípios;
f} vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciêncumprimento do disposto no inciso IX do art. aa.
cia e Tecnologia, para financiar programas de ampaArt. 51. O edital e o contrato disporão sobre o
pagamento pela ocupação ou retenção de área, a
ro à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.
ser feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado
§ 1° Do total de recursos destinados ao Minisou fração da superfície do bloco, na forma da regulatério da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no
mentação por decreto do 'Presidente da República.
mínimo quarenta por csnto em programas de fomenParágrafo único. O valor do pagamento pela
to à capacitação e ao desenvolvimento científico e
ocupação ou retenção de área será aumentado em
tecnológico nas regiões Norte e Nordeste.
percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que
§ 2" O Ministério da Ciência e Tecnologia adhouver prorrogação do prazo de exploração.
ministrará os programas de amparo à pesquisa cienArt. 52. Constará também do contrato de contífica e ao desenvolvimento tecnológico previstos no
cessão de bloco localizado em terra cláusula que
caput deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no
determine o pagamento aos proprietários da terra de
cumprimento do disposto no inciso X do art. 8°, e
participação equivalente, em moeda corrente, a um
mediante convênios com as universidades e os cen~-
percentual variável entre cinco décimos por cento e
tros de pesquisa do País, segundo normas a serem
um por cento da produção de petróleo ou gás natudefinidas em decreto do Presidente da República.
ral, a critério da ANP.
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão
Parágrafo único. A participação a que se refere
que, nos casos de grande volume de produção, ou
este artigo será distribuída na proporção da produde grande rentabilidade, haverá o pagamento de
ção realizada nas propriedades regularmente deuma participação especial, a ser regulamentada em
marcadas na superfície do bloco.
decreto do Presidente da República.
CAPÍTULO VI
§ 1° A participação especial será aplicada soDo refino de petróleo e do
bre a receita bruta da produção, deduzidos os royalprocessamento ele gás natural
ties, os investimentos na e:~ploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na
Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de emlegislação em vigor.
presas que atenda ao disposto no art. SG poderá
submeter à ANP proposta, acompanhada do respec§ 2° Os recursos da participação especial setivo projeto, para a construção e operação de refinarão distribuídos na seguinte proporção:
rias e de unidades de processamento e de estocai - quarenta por cento ao Ministério de Minas e
gero âe gáS natulãl, cem como para a ampliação de
Energia, para o riilanciamento de esh.icos e serviços
sua capacidade.
de geotogia e geofísica aplicados à pl()§õ~O de
§ 1• A ANP estabelecerá os requisitos técnipetróleo e gás natural, a serem promovidos pela
cos, econômicos e jurídiCos asemmátendidos pelos
ANP, nos termos aos incisos 11 e III do art. SG;
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proponentes e as e::.igências de projeto quanto à
proteção ambienial e 2 segurança industrial e das
populações.
§ 22 Atendido o disposto no parágrafo anterior, a
ANP outorgará a autorização a que se refere o inciso V
do art. 6", definindo seu objeto e sua titularidade.
Art. 54. ~ permitida a transferência da titularidade da autorização, mediante prévia e expressa aprovação pela ANP, desde que o novo titular satisfaça os
requisitos el':pressos no § 12 do artigo anterior.
Art 55. No prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação desta lei, a ANP expedirá as autorizações relativas às refinarias e unidades de processamento de gás natural existentes, ratificando sua titularidade e seus direitos.
Parágrafo único. As autorizações referidas neste artigo obedecerão ao disposto no art. 53 quanto à
transferência da titularidade e à ampliação da capacidade das·ir~sial::.ções.
CAPÍTULO VIl
~ transporte de petróleo, seus
derivados e gás natural
Art. 56. Observadas as disposições das leis
pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no art. 52 poderá receber autorização da p,iiJP para construir instalações
e efetuar qualquer r~~odalidade de transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, seja para suprimento interno ou p~uél. importação e exportação.
Parágrafo énico. A ANP baixará normas sobre
a habilitação dos interessados e as condições para a
autorização e para transferência de sua titularidade,
observado o atendirneroto aos requisitos de proteção
ambiental e s~gur:.nçs de tráfego.
Art. 5'7. No prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação desta lei, a Petrobrás e as demais
empresas proprietárias de equipamentos e instalações de transporte marítimo e dutoviário receberão
da ANP as raspec'li>"ZS autori:rações, ratificando sua
titularidade e seus d•r,;,;tos.
Parágrafo únic,;,. /-;.s autorizações referidas neste artigo observarão &.s normas de q1..1.e trata o parágrafo único do anigo anterior, quanto às transferências da tíiular;dad,:, e ci ampliação da capacidade das
instalaç;Sês.
An. 58. ·.o;o,c:.:,ru-se-6. a qualquer interessado o
uso aos ·:l;,itüs uE; lr:;n::;;Jorte e dos terminais marítimos exísrsrriéS ou <.. serem construídos, mediante
remuneração aàequaaa ao utUJar das instalações.

§ 12 A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada, caso nao haja acordo
entre as partes-;-cabendo-111e também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado.
§ 2" A ANP regulará a preferência a ser atribuída ao proprietário das instalações para movimentação de seus próprios produtos, com o objetivo de
promover a máxima utilização da capacidade de
transporte pelos meios disponíveis.
Arl 59. Os dutos da transferência serão reclassificados pela ANP corno dutos de transporte, caso
haja comprovado interesse de terceiros em sua utilização, observadas as disposições aplicáveis deste
Capítulo.
CAPÍTULO VIII

Da importação e exportação de petróleo,
Nus derivados e gás natural

Arl 60. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender. ao disposto no art. 52 poderá receber autorização da ANP para e)(ercer a atividade
de importação e exportação de petróleo e seus derivados, de gás natural e condensado.
Parágrafo único. O exercício da atividade referida no caput deste artigo observará as diretrizes do
CNPE, em particular as relacionadas com o cumprimento das disposições do art. 42 da Lei n2 8.176, de
8 de fevereiro de 1991, e obedecaré< 2os dsmais normas legais e regulamentares partil ,eilres.
CAPÍTULO IX
Da Petrobras
Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS é urna sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como
objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniertte de poço, de xisto ou de outras roêhas, de
seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem corno quaisquer outras ativida_des correlatas ou afins, conforme definidas em lei.
§ 12 As atividades econômicas referidas neste
ª_rtigo ::;erij,0 _dt;~~n,vºlv!das_Qe'ª f'_etrcbras em caláter de livre competição com outras empresas, em
função das condições de mercado, onsen.-ados o período de transição previsto no C:e.pít\.!iç; X e os demais princípios e diretrizes desta LeL
§ 22 A Petrobras, diretarnen<e uu por intermédio de suas subsidiárias, assoclaca oi~-nãc a terceiros, poderá exercer. fora do ienr.:óf.c nacional, qual-
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quer uma das atividades integrantes de seu objeto
social.
Art. 62. A União manterá o controle acionário
da Petrobras com a propriedade e posse de, no mínimo, cinqüenta por cento das ações, mais uma
ação, do capital votante.
Parágrafo único. O capital social da Petrobras
é dividido em ações ordinárias, com direito de voto,
e ações preferenciai§, estas sempre sem direito de
voto, todas escriturais, na forma do art. 34 da Lei ng
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam
autorizadas a formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir
tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria do petróleo.
Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integram a indústria do
petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária
ou minoritãriamente, a outras empresas.
Art. 65. A Petrobras deverá constituir uma subsidiária com atribuições específicas de operar e
construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados
e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária
associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.
Art. 66. A P~trobras poderá transferir para seus
ativos os títulos e valores recebidos por qualquer
subsidiária, em decorrência do Programa Nacional
de Desestatização, mediante apropriada redução de
sua participação no capital social da subsidiária.
Art. 67. Os contratos celebrados pela Petrobras, para aquisição de bens e serviyas, serão precedidos de procedimento, licitatório simplificado, a
ser definido em decreto do Presidente da República.
Art. 68. Com o objetivo de' compor suas propostas para participação das licitações que precedem as concessões de que trata esta lei, a Petrobras poderá assinar pré-contratos, mediante a expedição de cartas-<:onvites, assegurando preços e
compromissos de fornecimento de bens e serviços.
Parágrafo único. Os pré-<:ontratos conterão
cláusula resolutiva de pleno direito, a ser exercida,
sem penalidade ou indenização, no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos,
a posteriori, à apreciação dos órgãos de controle
externo e fiscalização.

CAPITULO X
Das dlsposlç_ões finais e transitórias
SEÇÃOI

Do período de transição
Art. 69. Durante um período de transição de,
no máximo, trinta e seis meses, contados a partir da
publicação desta lei, os reajustes e revisões dos preços dos derivados básicos de petróleo e do gás natural, praticados pelas refinarias e pelas unidades de
processamento, serão efetuados segundo diretrizes
e parãmetros específicos estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de
Minas e Energia.
Art. 70. Durante o periodo de transição de que
trata o artigo anterior, a ANP estabelecerá critérios
para as importações de petróleo, de seus derivados
básicos e de gás natural, os quais serão compatíveis
com os critérios de desregulamentação de preços,
previstos no mesmo dispositivo.
Art 71. Os derivados de petróleo e de gás natural que constituam insumos para a indústria petroquímica terão o tratamento previsto nos arts. 69 e
70, objetivando a compatitividade do setor.
Art. 72. Durante o prazo de cinco anos, contados a partir da data de publicação desta Lei, a União
assegurará, por intermédio da ANP, às refinarias em
funcionamento no País, excluídas do monopólio da
União, nos termos do art. 45 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, condições operacionais
. e econômicas, com base nos critérios em vigor, aplicados à atividade de refino.
Parágrafo único. No prazo previsto neste artigo; observar-se-á o seguinte:
1- as refinarias se obrigam :1 manter. os postos
de trabalho em existência na data de publicação
desta Lei;
n-·as refinarias se obrigam a submeter à ANP
plano de investimento na modernização tecnológica
e na expansão da produtividade de seus respectivos
parques de refino, com vistas ao aumento da produção e à conseqüente redução dos subsídios a elas
concedidos;
III - a ANP avaliará, periodicamente, o grau de
competitividade das refinarias. a realização do~ respectivos planos de investimentos e a consequente
redução dos subsídios relativos a cada uma delas.
Art. 73. Até que se esgote o período de transição estabelecido no art 69, os preços dos derivados
básícos praticados pela Petrobras poderão conside-
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rar os encargos resultantes de subsídios incidentes
sobre as atividades por ela desenvolvidas.
Parágrafo único. À exceção das condições e
do prazo estabelecidos no artigo anterior, qualquer
subsídio incidente sobre os preços dos derivados
básicos, transcorridos o período previsto no art: 69,
deverá ser proposto pelo CNPE e submetido à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do inciso
11 do art. 2'1

Art. 77. O Poder Executivo promoverá a instalação do CNPE e implantará a ANP, mediante a
aprovação de sua estruturá regimental, em até cento
e vinte dias, contados a partir da data de publicação
desta lei.

Art. 74. A Secretaria do Tesouro Nacional procederá ao levantamento completo de todos os créditos e débitos recíprocos da União e da Petrobras,
abrangendo as diversas contas de obrigações reciprocas e subsídios, inc!usive os relativos à denominada Conta P~tró!eo, Derivados e Álcool, instituída
pela Lei n2 4.452, de 5 de novembro de 1964, e legislação complementar, ressarcindo-se o Tesouro
dos divide:-~dos mínimos legais que tiverem sido pagos a menos desde a promulgação da Lei n2 6.404,
de ~ 5 :le dezembro de 1976.
P-arágrafo único. Até que se esgote o período
de transição, o saldo credor desse encontro de contas deverá ser liquidado pela parte devedora, ficando :'acultado à União, caso seja a devedora, liquidálo em títulos do Tesouro Nacional.

§ 2'1 Fica criado na ANP o cargo em comissão
de Natureza Especial de Diretor-Geral.

SEÇÃO 11
Oaà disposições finais
Art. 75. Na composição da primeira Diretoria da
ANP, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e·
dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da
República, por indicação do Ministro de Estado de
Minas e Energia, respectivamente com mandatos de
três, dois e um ano, e dois Diretores serão nomeados conforme o disposto nos §§ 22 e 32 do art.'11.

§ 111 A estrutura regimental da ANP incluirá os
cargos em comissão e funções gratificadas existentes no DNC.

§ 3'1 Enquanto não implantada a ANP, as competências a ela atribuídas por esta lei serão exercidas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.
Art. 78. Implantada a ANP, ficará extinto
DNC.

o

Parágrafo único. Serão transferidos para a
ANP o acerco técnico-patrimonial, as obrigações, os
direitos e as receitas do DNC.
Art. 79. FICa o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentá·
rios do Ministério de Minas e Energia, para atender
às despesas de estruturação e manutenção da ANP,
utilizarido como recursos as dotações orçamentárias
destinadas às atividades finalísticas e administrativas, obse~vados os mesmos subprojetos, subativida·
dás e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 80. As disposições desta lei não afetam direitos anteriores de terceiros, adquiridos mediante
contratos celebrados com a Petrobras, em conformidade com as leis em vigor, e não invalidam os atos
praticados pela Petrobras e suas subsidiárias, de
acordo com seus estatutos, os quais serão ajustados, no que c:Ouber, a esta lei.

Art. 76. A ANP poderá contratar e~ialistas
para a execução de trabalhos nas áreas técnica,
econômica e jurídica, por projetes ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos
na legislação aplicável.

Art. 81. Não se incluem nas regras desta lei os
equipamentos e instalações destinados a execução de
serviços locais de distribuição de gás canalizado, a
que se refere o § 2'1 do.art. 25 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente a trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal, do pessoal técnico imprescin·
dível à implantação de suas atividades.

Art. 82. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 83. Revogam-se as disposições em contrário, inclusive a Lei n2 2.004, de 3 de outubro de 1953.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL- BA)Estou encaminhando à Mesa declaração de voto
contrário ao projeto.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartos Magalhães)
-A declaração de voto de S. Ex'! será publicada na
forma regimental.

É a seguinte a declaração de voto encaminhada:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que, recusadas todas as emendas pelos relatores de todas as Comissões, repetindo-se o
procedimento nestas verificações, o que indica a determinação da maioria de votar o projeto sem qualquer alteração - lhe recusei o meu assentimento,
por dever de consciência.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.- Josaphat Marinho.
O SÁ. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bloco PT SE) - Sr. Presidente, peço que registre a minha declaração de voto contra o projeto, já coma justificativa quando'da discussão.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB - RS) Sr. Presidente, também voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votaram contra o projeto os Srs. Senadores José
Eduardo Outra, Ademir Andrade, Laura Campos, Pedro Simon, Roberto Freire, Eduardo Suplicy, Antônio
Carlos Valadares, Roberto Requião e das Srªs Senadoras Emilia FElrnandes, Marina Silva e Benedita
da Silva.
Votação dos destaques ao texto do projeto.
Nos termos do art. 312, destaque' para votação
em separado das expressões "e embarcações",
constantes do art. 63, caput.
Quem vota "sim" mantém o texto, quem vota
"não" retira o texto. Está bem entendido?
Concedo a palavra aos Srs. Líderes para orientação das Bancadas.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL -MG) O PFL vota 'não". É a recomendação que faz.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 PFL vota "sim", não é?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-0 PSDB vota "sim".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF) -O
PTB vota "sim', Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-0 PTB vota "sim".

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PT SE)- O Bloco, assim como o PFL, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-0 Bloco vota "não", contrariamente ao PFL.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA) -O
PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 PMDB vota "sim".
As Srªs e os Srs; Senadores que mantêm o
texto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Votação, em separado, das expressões "inclusive
a Lei n2 2.004, de 3 de outubro de 1953, constante
do art. 83 do PLC 06/97".
Quem vota a favor do texto vota "sim"; quem
vota pela mudança vota "não".
Os Srs. Senadores que mantêm o texto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os mesmos votos contrários do
item anterior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votação em globo das emendas de plenário com
parecer contrário.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO N° 505, DE 1997
Senhor Presidente,
_
Nos termos do-art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da emenda nQ 5-PLEN ao PLC 6/97.
-Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
REQUERIMENTO N° 506, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda ng 12-PLEN, ao PLC n2 6, de 1997.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - José
Eduardo Outra, Antonio Carlos Vaiadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Aprovados os requerimentos, as emendas destacadas serão votadas oportunamente.
Votação em globo das emendas de parecer
contrário.
Os Srs. Senadores que as rejeitam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votação das emendas destacadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 507, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal das Emendas n°s 5 e 12,
destacadas.
Sala das Sessões, 16 de julho de 1997. - José
Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação. As sr- e Srs. Senadores que o àprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será feita a votação nominal.

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares na "bancada, para votação nominal.
Em votação a Emenda nº 5.
Concedo a palavra ao seu autor, Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, apenas para orientar. A Emenda nº
5 é que faz referência ao art. 22.
O SR. PRESJbENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Emenda nº 5 faz referência ao art. 22.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, fomos contra a chamada flexibilizac;ão do monopólio do petróleo. Perdemos. Acatamos a decisão desta Casa.
Apresentamos uma série de emendas, mas pedimos destaque para apenas duas. Uma delas diz
respeito à questão da competitividade da Petrobras
": essa, para nós, é a que está inserida no contexto.
E a emenda que separa, na questão da cessão dos
dados sobre as bacias sedimentares à ANP, o que
são os chamados dados físicos, dados obtidos, sem
dúvida alguma, pelo fato de a Petrobras ter sido, durante alguns anos, a operadora do monopólio do petróleo: dados obtidos a partir da perfuração dos postos; dados obtidos a partir da elaboração dos perfis
elétricos, dos perfis físicos e etc., dados interpretativos dessas informações.
Queremos registrar que havia, do Bloco de
Oposição, duas emendas relativas à entrega desses
dados pela Petrobras à ANP. Uma, do Senador An-
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tonio Cartas Valadares, que retira essa cessão, e outra que admite a entrega de alguns dados. Entendemos que entregar todos esses dados, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não encontra paralelo em
nenhum lugar. Nós, inclusive, propusemos que esses dados à ANP sejam entregues para fins de elaboração dos editais de licitação e dos contratos de
concessão.
Além disso, estabelecemos que seriam ressalvados dados e informações protegidos pelo direito
" de propriedade intelectual, nos termos da Lei nº
9.279, de 1996, que é a Lei das Patentes. Quando
da discussão dessa matéria na Comissão de Assuntos Económicos, o nobre Relator Senador José Fo·gaça disse que não era necessário fazer referência a
uma lei em texto de outra lei para que aquela lei seja
cumprida.
- -Ora, por que, então, o Projeto de Lei em votação, em seu art. 2 2 , inc. V, faz referência à Lei
8.176/91? Por que o art. 22, § 2º, faz referência à
Lei nº 4.404/76; o art. 38, inc. V, faz novamente referência à Lei 6.404; o art. 60, parágrafo único, faz
referência novamente à Lei 8.176, e o art. 74 faz
referênci<3. à Lei nº 4.452, de 5 de novembro de
1964?
Entendemos que mesmo respeitando a resolução desta Casa, que optou por flexibilizar o monopólio do petróleo, a aprovação desse artigo, na forma
como está redigido, vai reduzir de maneira brutal a
capacidade de competição que deverá ter a Petrobras a partir desse novo cenário. Mantido esse artigo, assim como os outros, não adianta ter parágrafo
dizendo que a Petrobras não poderá ser privatizada,
porque na prática poderá ocorrer a privatização
branca da Petrobras ou o seu enfraquecimento de
tal modo que não haverá mais nenhum sentido em
privatizá-la porque tudo o que a empresa opera no
Brasil já estará entregue aos concorrentes estrangeiros que virão para cá.
Portanto, Sr Presidente, Sr-s e Srs. Senadores,
pedimos que votem favoravelmente a essa emenda
por entender que ela não fere o espírito do projeto,
não procura retomar o monopólio estatal da forma
como era antes da Emenda à Constituição, mas garante, sim, condições de competitividade para a Petrobras em um mercado altamente competitivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- ~Com a palavra o Senador José Fogaça para os esclarecimentos do Relator.
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB - RS. Como
Relator, para um esclarecimento. Sem revisão do
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orador.) -Sr. Presidente, já que V. Ex!! me solicita
esclarecimentos como Relator a respeito da matéria,
vejo-me na obrigação de fazê-los, entendendo serem realmente importantes.
De fato, a Petrobrasdeverá entregar dados e
informações não a um grupo de empresas privadas,
suas concorrentes, não a uma outra empresa estatal
estrangeira, ela deverá entregar essas informações
a um órgão nomeado pelo Presidente da República,
aprovado pelo Senado e sob o controle do mesmo,
que é a Agência Nacional de Petróleo.
Insisto: a Petrobrasé apenas uma empresa, importantíssima empresa, fundamental empresa para o
País que continuará tendo um papel extraordinário
na exploração, no desenvolvimento, na produção, no
refino, na distribuição de derivados de petróleo no
Brasil, mas quem tem que deter as informações estratégicas, quem toma as decisões cruciais. para o
interesse nacional não é uma empresa que objetiva
lucro, que deseja produzir. Quem tem que fazer isso
é o órgão que representa o interesse público, o interesse nadonal, que corporifica o Estado brasileiro,
que expressa União. Esse órgão é a Agência Nacional de Petróleo.
É preciso que os Srs. Senadores tenham isto
claro: não é mais a empresa que toma as decisões
estratégicas. O centro de decisões estratégicas é
transferido para um órgão público, de representação
pública, de controle público, aliado ao interesse nacional, aprovado pelo Senado, indicado pelo Presidente da República, com diretores que só podem ser
demitidos mediante autorização do Senado.
Se ainda há uma cultura enraizada, inarraigável, de que é dentro de uma empresa que tem de
estar todo o controle das decisões estratégicas, e
não de um órgão público, parece-me que isso é
não entender que o projeto está pregando, sustentando e construindo um modelo pelo qual o inte~
resse público, o interesse do País, o interesse nacional está num órgão público, que se chama
Agência Nacional de Petróleo, que representará os
interesses do País. Não são marcianos, não são
estrangeiros. É um órgão do País, do Governo
brasileiro, do povo brasileiro, chamado Agência
Nacional de Petróleo.
Embora a Petrobrasseja importante, fundamental, extraordinária, é uma empresa que continuará tendo um pap-el extraordinário, fantástico
como empresa produtiva. Todavia, as decisões de
grande formulação política, as grandes linhas estratégicas quem as formulará será o Conselho Nacional de Política Energética, associado à Agência

Nacional de Petróleo- órgãos governamentais públicos, de caráter nacional e nacionalista, evidentemente.
Se se entender que esse órgão não deve deter
essas informações, então elenáo terá função alguma; cai por terra todo o sentido da mudança institucional que estamos fazendo, e a Petrobras continuará a ser a grande detentora das informações do
País.
É evidente que só posso repetir o parecer contrário que dei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação a Emenda nQ 5-Pien.
Esclareço aos Srs. Senadores que quem vota
a favor da emenda vota "sim"; quem vota contra a
emenda vota "não".
Com a palavra o Senador Jade r Barbalho para
orientar a bancadá.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, a orientação da Liderança do PMDB é
favorável à emenda por considerá-la do interesse do
País.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) O PFL vota "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF)- O PTB
vota "não".
.O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Como
Líder do Governo, Sr. Presidente, neste momento, ...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Só para orientar a votação.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- A Liderança do Governo vota "não", baseada e lastreada
inteiramente nas razões apresentadas pelo Relator,
Senador José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Liderança do Governo recomenda o voto "não".
Como vota a Liderança do Bloco?

ó SR.JOSEEDUARDO OUtRA (BLOCO/PT
-SE) -A Liderança do Bloco vota "sim".
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCOIPPS PE) - O PPS vota ''não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 Bloco não está integral. O PPS vota "não".
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Votaram SIM 22
Srs. Senadores; e NÃO 44.
Houve uma abstenção.
Total: 67 votos.
Foi rejeitada a emenda:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Em votação a
Emenda nº 12, que tem parecer contrário, e é de autoria do Senador José Eduardo Dutra.

encaminhar.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Para encaminhar a
votação, concedo a palavra ao autor do requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT-S~. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar que
essa emenda não é de minha autoria, mas do Senador Lúcio Alcântara.
Quero registrar também que é muito fácil, ao contestar uma emenda,
usar velhas adjetivações. É fácil dizer que as emendas têm uma simples origem: ou
no corporativismo ou na concepção arraigada que entende a Petrobrás como a
única defensora dos interesses do povo brasileiro.
Aqui não há ninguém que detenha o monopólio do que é melhor para
o povo brasileiro, nem mesmo aqueles que entendem que a primeira diretoria da
Agência Nacional do Petróleo não precisa ser aprovada pelo Senado, ao contrário
do que foi dito. Esse projeto remete para o Poder Executivo a constituição, por
decreto, de composição e de atribuições do Conselho Nacional de Política
Energética, que, como disse anteriormente, poderá muito bem ser igual ao
Conselho Monetário Nacional, que tem o nome de Conselho, mas é formado por
três Ministros.
Essa emenda do Senador Lúcio Alcântara, do PSDB, defendida aqui
pelo Senador José Samey, do PMDB, procura na prática, corrigir algo dito aqui por
todos os Srs. Senadores quando da votação da emenda constitucional que
dispunha sobre a flexibilização do monopólio do petróleo.
Procuramos, com essa emenda do Senador Lúcio Alcântara, reafirmar
que o monopólio é da União. Lembramos aos Srs. Senadores que a combinação da
rede.ção do art. 26 com o art. 60 dará um poder absurdo a possíveis empresas que
aqui virão explorar petróleo., por exemplo, na Bacia de Campos, e que depois terão
todo o poder para exportá-lo.
Já foi dito aqui que o art. 60 faz referência à lei que estabelece os
estoques mínimos, à lei que garante a complementação da produção de petróleo e
à lei que diz que a exportação será apenas do excedente.
Lembramos aos Srs. Senadores que na Argentina, quando do
processo de privatização, houve aumento da produção de petróleo, aumento que
decorreu de uma lavra absolutamente predatória, que fez com que o tempo de
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duração das reservas argentinas fosse diminuído em proporção muito maior do que
o aumento de sua produção.
A combinação do art. 26, como está redigido, com o art. 60, permitirá
que uma empresa exploradora de petróleo, independentemente das necessidades
do Brasil, produza a quantidade de petróleo que quiser, sem se preocupar com a
manutenção das reservas, e depois o exporte.
Os Srs. Senadores devem lembrar-se de que, por mais que se diga no
discurso que haverá muito dinheiro para produzir petróleo no Brasil, aqui não é o
Oriente Médio e não tem petróleo sobrando. Talvez tenhamos petróleo para suprir
nossas necessidades durante trinta anos, no máximo. Não será a quantidade de
investimentos que irá mudar isso, até porque o poder do capital ainda não tem a
capacidade de mudar a natureza.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entendemos que a
redação do art. 26, como está proposto pelo nobre Senador Lúcio Alcântara, repõe
aquilo que era dito quando da defesa da flexibilização do monopólio do petróleo, ou
seja, que o monopólio continua nas mãos da União. O que há é simplesmente a
tr!'lnsferência do monopólio da Petrobrás para a União.
Portanto, sem qualquer ranço, sem qualquer concepção atrasada,
arraigada, entendemos que essa emenda está de acordo com tudo aquilo que foi
di~o aqui quando da votação da mudança do art. 177 da Constituição, que trata do
petróleo.
Por isso, encaminhamos favoravelmente a esta emenda do Senador
Lúcio Alcântara, do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Em votação a
emenda.
Os Srs. SEnadores que aprovam a emenda votarão "sim", os que a
rejeitam votarão "não".
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. Presidente, o PSDB vota

uJ:lâOII.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG)- O PFL vota "não".
O SR. ÉLCIO ALVARES (PFL-ES) - A Liderança do Governo
encaminha o voto "não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Meu voto pessoal é "não",
mas a Bancada está liberada.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT-SE) - O Bloco
recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Prorrogo a sessão
por cinco minutos.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO, 50.
Não houve abstenção.
Total: 68 votos.
A emenda foi rejeitada.
A matéria vai à sanção.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, votei
'sim' e no painel apareceu 'não'.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
-A Ata vai registrar o voto de V. Ex'l, porque a votação é aberta.
- O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)

-Os Srs. Senadores Gilberto Miranda e Ademir Andrade 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, Sf.!s e Srs. Senadores, o Brasil fez uma
opção clara e definitiva pela modernização de sua economia, como única forma de manter sua posição entre
as dez maiores economias do mundo, de forma competitiva e coerente com a globalização económica que
se deverá manter e consolidar no século XXI.
As responsabilidades e compromissos internacionais do Brasil, nosso imenso território, uma população de mais de 150 milhões de habitantes, com
predomínio de jovens e adolescentes, tudo isso nos
obriga a pensar no Brasil do futuro de maneira objetiva e responsável; a fim de que as gerações vindouras recebam um Brasil melhor do que aquele que
nós herdamos de nossos antepassados.
Queremos um Brasil democrático e mais aberto social, política e economicamente, sem os entraves e gargalos que impediram o desenvolvimento
normal de nossa economia.
Queremos um Brasil que ofereça condições de
crescimento e melhoria de vida a todas as pessoas ~
regiões que realizam efetivamente uma opção pelo
trabalho produtivo, pela produção de mais bens e
serviços, para mais pessoas, a menores custos e
em melhores níveis de qualidade, gerando maior
bem-estar a toda a população brasileira.
É esse o Brasil de nossos sonhos, o Brasil de
nossas aspirações: um País que ofereça condições
e oportunidades de realização pessoal para todos.
Como não somos meramente sonhadores nem
utópicos, e procuramos encarar a enorme quantidade de problemas brasileiros com realismo e objetividade, realmente ficamos decepcionados com a enor~
me distância existente entre o Brasil de nossos sonhos e a dura realidade brasileira.

Isso não implica qualquer sinal de pessimismo
ou negativismo em rel_lação ao futuro do 13rasil.
Ao contrário, acreditamos firmemente em futuro
promissor e de grandes realizações para o Brasil, pois
já demonstramos isso, como País que mais cresceu
em todo o mundo, nos'liftlmos ciriqüei\ta imos. . Não podemos duvidar da capacidade de realização de um País que, sem dispor de um sistema
educacional forte, foi capaz de implantar, no final
dos anos 50 e início dos 60, uma respeitável indús-_
Iria automobilística, apesar de não dispor-de oferta
de mão-de-obra especializada
Não caberia, neste nosso pronunciamento,
analisar exaustivamente todas as realizações nacionais, desde Volta Redonda até ltaipu, indústria petrolífera, tecnologia de satélites, fibras óticas e energia nuclear, apenas para reafirmar nossa confiança
no futuro do Brasil.
Por isso mesmo, não podemos aceitar, nem
nos conformar com muitas limitações, problemas,
gargalos, impedimentos e restrições existentes na
economia, na administração e no arcabouço jurídicoformal do BrasiL
A magnitude da economia brasileira, a inteligência, a capacidade de adaptação, o poder de criatividade e a plasticicjade mental do povo e do trabalhador brasileiro não se coadunam com diversas práticas, costumes e normas geralmente aceitas que retiram nossa capacidade de competir adequadamente
na economia global, na economia do século XXI.
A força de uma corrente é exatamente a de
seu elo mais tracei.
Na economia brasileira existem diversos elos,
engrenagens e mecanismos fracos, não condizentes
com a economia internacional.
Apesar da possibilidade de existirem diversos
diagnósticos quanto aos pontos fortes e fracos da eco_rl_Of!liéi b_rasi!eir<l~ _nãQ he.sitaríamos em afirmar que a
precariedade de nosso sistema portuário é o maior
gargalo, o maior entrave e ponto de estrangulamento
de nossas relações comerciais com o exterior.
O Brasil poderia importar e exportar muito mais,
a menores custos, com maior grau de competitividade, e atingir um número maior de mercados, se o
sistema portuário nacional estivesse no nível dos
países mais desenvolvidos.
A função básica de um porto é servir de passa-_
gem, de porta
entrada saída de mercadorias
importadas ou exportadas.
No entanto, até hoje, no Brasil, esse conceito
simples e objetivo ainda não se conseguiu materializar
efetivamente, com ressalva de alguma honrosa exce-
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ção muito particular e pontual, q~ apenas confirma
a regra geral brasileira em relação a nossos portos.
Na prática brasileira, porto tem sido local de armazenagem, depósito de mercadoria, local de desvio,
arrombamento e roubo de carga, local onde mercadorias se estragam, são abandonadas, deterioradas..
É impossível o Brasil competir adequadamente,
em termos internacionais, utilizando portos com equipamentos obsoletos, estragados, em que a dificuldade
de se localizar determinada mercadoria importada ou
destinada a exportação constitui verdadeira tragédia,
impossível de ser entendida por um empresário estrangeiro que aqui venha realizar negócios.
O corporativismo sindical existente no Brasil
prejudica nossas relações internacionais e eleva os
custos de nossos produtos no exterior, resultando
em fretes mais caros, seguros mais elevados e até
mesmo cancelamento de navios para o Brasil em
decorrência de nosso péssimo sistema portuário.
Evidentemente, outros elos, igualmente fracos,
em nossa cadeia económica e de comércio exterior,
dificultam o desempenho de nossa economia, desestimulando novos investimentos produtivos e a geração de empregos diretos e estáveis.
O porto deve se integrar a um sistema de transportes, comunicações e produção, de modo a reduzir
custos, aumentar eficiência geral da economia e facilitar todas as transações comerciais com o exterior.
O cartorialismo, o corporativismo, a ineficiência
e os altos custos operacionais dos portos brasileiros
estão impedindo à integração competitiva de nossa
economia na nova economia mundial.
A legislação que autoriza a privatização dos
portos brasileiros ainda não foi capaz de produzir os
resultados económicos e administrativos urgent€1S
que necessitamos para que o Brasil não permaneça
como um País retardado no contexto da economia
do século XXI.
O Brasil não pode continuar a exportar empregos, a produzir a custos elevados, a praticar tarifas
aduaneiras elevadas, a manter um protecionismo industrial ultrapassado.
O Brasil não pode impedir a liberdade contratual, deixando que o corporativismo sindical impeça
o livre funcionamento de nossos portos, retirando
nossa competitividade internacional.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso já
cumpriu importantes itens de uma agenda que certamente levará o Brasil para um patamar mais elevado
de desenvolvimento económico e socjªl.
Temos a convicção de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso adotará todas as medidas eco-
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nômicas; -políticas e administrativas, no sentido de dotar
o Brasil de um sistema portuário que permita o ingresso
de nosso País no rol $5 nações efetivamente desenvolvidas, no mais curto horizonte de tel'llJO.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) - Sr.
Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, a capital paraense vive, desde o último final de semana, um clima de
tensão, medo e insegurança...
Na última sexta-feira, na esteira de sucessivos
acontecimentos de violência incomum, uma médica,
tomada como refém dentro de seu próprio automóvel
depois de um assalto, foi tragicamente assassinada
em meio ao tirciteió entre- policiais e assaltantes.
Suspeita-se inclusive que os projeteis que vitimaram
a refém tenham sido disparados pela própria polícia,
uma vez que o carro em que a vítima se encontrava
foi literalmente metralhado •••
No mesmo dia, um menino foi friamente assassinado com um tiro no coração, em um bairro da periferia de Belém, quando se encontrava brincando de
empinar pipa com outros garotos de sua idade. O autor
do disparo, um administrador de empresas, alega que
a criança estaria depredando seu património...
Por fim, ao cair da noite, realizou-se uma fuga
em massa-na penitenciária estadual de Americano, à
40 Km do centro da cidade. Na ocasião fugiram 51
detentos da mais alta periculosidade, entre sequestradores. homicidas, assaltantes, latrocidas e narco-- traficantes, comandados pelo homicida e assaltante
de bancos José Augusto Viana David, conhecido
como Ninja, que em 1995 matou uma funcionária do
Ba_nco dQ l;lra§il, clJ.Jrante_a§:>_al!ojl agência bancária,
num dos crimes mais ousados e perversos registrados pela crônica policial paraense. Este homicida e
assaltante de bancos, depois de um grande esforço
conjunto entre as polícias do Pará e do Maranhão,
foi preso no início do ano e se encontrava sob custódia do Sistema Penitenciário Estadual, aguardando
julgamento por seus crimes.
A ousadia dessa fuga causa perplexidade... Os
51 fugitivos, simplesmente saíram pela porta da frente da penitenciária, sem que bem os agentes penitenciários, que trabalham desarmados, muito menos
_a_gua!da_extem<Lclo presídio, feita por soldados da
Polícia Militar, arm_ados _com fuzis fabricados nos
anos 40, e o que é pior, sem munição, pudessem esbo_çar minimª-- reªção. Informações colhidas juntos
aos detentos dão conta de que, naquela noite, "Só
não_iugiLJ_quem não quis ... '

356

JULHO 1997

ANAIS DO SENADOFEDERAL

É lamentável, senhoras e senhores senadores,
que um assunto como este seja trazido à discussão
nesta Casa, quando tantos temas importantes, imprescindíveis à melhoria da qualidade de vida da
nossa população e ao desenvolvimento do País deveriam ocupar nossa atenção. Não mé permito, contudo, deixar de abordar este problema, que reflete o
aoandono e a crise por que passa o sistema público
de segurança no Estado do Pará.
Infelizmente, acontecimentos como os que aqui
denuncio, só fazem reforçar a referência que o resto
do País tem do Pará, de ser um Estado violento
onde parece não haver lei nem justiça.
É preciso, Senhor Presidente, senhoras e senhores senad:>res, que se definam responsabilidades... A população, não pode ficar a mercê dos desencontros e desmandos de uma administração que
apenas propagandeia realizações mas que não consegue equacionar, na prática, os problemas sociais
que se alastram por todo o Estado.
O governo paraense vem gastando aHas somas em publicidade, para divulgar pseudo-realizações que, contraditoriamente, não se traduzem em benefício para a sociedade local. No que tange à segurança pública, não tem sido diferente...
Não posso deixar de questionar, por exemplo,
de que adianta divulgar aos quatro cantos que foram
gastos tantos milhares de reais na compra de veículos, na reforma de delegacias, etc. se esses investimentos não conseguem se traduzir em tranqüilidade
e segurança efetiva dos cidadãos paraenses??
Há poucos dias, a exemplo do que vem acontecendo em várias capitais do País, as polícias civil e
militar do Pará, mobilizaram-se em um movimento
grevista reivindicando melhores salários e condições
de trabalho... Em que pese as negociações terem
avançado, com a categoria dos policiais aceitando
um abono geral de R$130,00 persistem as mesmas
deficiências e dificuldades enfrentadas pelos agentes do poder público, responsáveis pela manutenção
da ordem social.
Só para se ter uma idéia das dificuldades que a
polícia paraense enfrenta quotidianamente, durante
uma operação realizada ontem, depois de denúncia
anônima informando um local em que possivelmente
estaria escondido o bandido Ninja e outros fugitivos,
os policiais não tinham sequer como chegar até o local, pois as viaturas estavam sem combustível. Dos
que conseguiram realizar a operação, apenas um

único policial estava protegido com colete à prova de
balas...
O resultado não poderia ser diferente, e o saldo da operação foi o vexame de não ter sido capturado nenhum delinqüente...
Como já disse, não se pode deixar de questionar o governo estadual, na condição de gerenciador
do sistema de segi.Jrança pública, que tem se mostrado absolutamente incapaz de cumprir com suas
-atribuições constitucionais ...
Penso, sinceramente, a exemplo do que ocorre
no âmbito do Governo Federal, que a falta de capa-cidade de articulação do governo estadual com a sociedade, é inversamente proporcional ao que sobra
em prepotência ao titular do executivo, que não se
dispõe a debater com a sociedade mecanismos de
soluções, ainda que alternativas e provisórias, para
os mais variados problemas do Estado, entre os
quais a segurança pública.
Chamo a atenção do Presidente FHC, para
que socorra seu correligionário do PSDB, que está
muito mal Acho que o Ministro lris Rezende, experiente ex-governador, pode dar alguma orientação
de como administrar problemas deste tipo e S. Ex" o
Presidente poderia cumprir com pelo menos 10 por
cento do que prometeu em campanha pelo Pará,
mandando recursos para que a Polícia possa se
equipar e trabalhar.
Acorde senhor Presidente, ou nenhum reconhecimento terá do povo do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 16, DE 1997
Discussão, erri turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 1997 (nº 319/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em
Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996, tendo
Parecer favorável, sob nº 369, de 1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Canos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20h30min)
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

16/07/97
Quarta-feira

10:00

- Despacho Interno

- Cerimônia de Sanção da Lei das Telecomunicações
Palácio do Planalto - Salão Leste

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
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Ata da 13!'-· Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de julho de 1997
&! Sessão Legislativa Extraordinária da 5~ Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade _ Antonio Canos Magalhães _
Antônio Canos Valadares _ Bello Parga _ Benedita
da Silva _ Beni Veras_ Canos Bezerra_ Canos Pao
trocinio _ Canos Wilson Casildo Maldaner Coutinho Jorge·_ Edison Lobã~ _Eduardo SupÜcy-_ Él~i~
Alvares _ Emília Fernandes _ Epitácio Cafeteira _
Emandes Amorim _ Esperidião Amin _ Flaviano
Melo _ Fra:ncelino E'Errei!'<l __ fnªitªs_t>Leto_Gj!ralcio
,\elo Gerson Camata Gilberto Miranda Gilvam
Borges _ Guilherme Palmeira _ J:lu_go _Napoleão _
Humberto Lucena _ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ Joáo França_ João Rocha_ Joel_de HQ!!anda
_ Jonas PinheJrp___ Je>saphat Marinho _ José Agripino
José Alv~ _ Jo~!ÍJlianm_José_Eduard_o__ _
José Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio
Ferreira _ José Robert() Arruda' _ JQs~- Samey _
José Serra _ Lauro C_ampos _ Leomar Quintanilha _
Levy Dias _ Lucidio PortE! lia _ Llk:io Alçântara~ Ma-_
rina Silva_ Manuce Pinto_ Mauro_Miranda~_Nabo_r
Júnior _ Ney Suassuna _ Qda_cir Sºªres __ O_n_ofJj!_
Quinan _ Osmar Dias _ Otoniel Machado _ Pedro Sjmon _ Ramez Tebet _Regina Assumpção _ Renan
Calheiros _Roberto B'E:lire __ Ro!:>ertq__ReQuiii.o_ RO=mero Jucá _ Romeu Tuma _Ronaldo Cunha Lima _
Sebastião Rocha_ Sergio Machado_ Teotõnio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Vilson Kleinubing _Wa!deck Omelas.

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Presidente da República
MENSAGEM N2129, DE 1997
-(N2 812197 na origem)
Senhores Membros doSenado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituiçã.9 fll(jera~_com_Q_di§ºº§t~n_o<lrl- 18, in-_
ciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº
-~~_,_32.§., de_!~de_()utu_I:Jrpde .19ª-6_._!!_0-ªrt·__!>1,_i_!lciso_
_1_._-ªl_ínea a, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto _r!_º__
2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação
de Vossas Excelências a escolha, gue desejo fazer,
do Senhor Luciano <Jzorio Rosa, Ministro de Primeifá Classe, do Qua<tr.o Perm?[lente, da Carreira de
[)iplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
-ª..l'!!~iliunto_ª .B.Jmúb!ica Q_a Hungria.
~~-'0-,._s~-----m'-'"--éritos do -- Embaixador Luciano Ozorio_
_Rosa._que me induziram a escolhê-lo f:)ara o desemPI:lnbo des_§a_eleY<~lia função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
___ _e@§i!iª.J6de iulhode 1997,-=_f~manci()_H_e!l_
rigu~ Ç;mig_~>_Q~

EM N2 270fDP/ARC/G/MRE!APES
Brasília, 1O de julho de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 7 4 ·srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário em exercício, Senaâor
Mauro Miranda, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. l8,Tncisõl- e-nos arts: 50
e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
~aprovaâ-opeToDecreto rí2 -93~325;0eT2 ae-outubro âe1986, nÜ-art.-54-:-inciSo l,alíneú, eno art:-ss. doAne::~xo I ao Decreto n2 2.246, de 6 de junho de 1997. submeto à aprec1açao ·aevass-aExcelênciaa ·anexa-minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de
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Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Luciano Ozorio Rosa, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para
exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO

Curriculum vitae
Embaixador Luciano Ozorio Rosa
Rio de Janeiro/RJ, 18 de dezembro de 1939.
Filho de Pedro Advíncula Rosa e Maria Luíza
Ozorio Rosa
CPCD,IRBr.
Bacharel em Direito, FDIUEG. ·
Curso Intensivo de Treinamento em Promoção
Comercial, 1976.
CAE,IRBr.
Segundo Tenente da Reserva da Marinha,

:961.
Terceiro Secretário, 4 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 1° de janeiro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 1 de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de

º

1979.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27
de dezembro de 1984.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22
de dezembro de 1995.
Assistente do Chefe da Divisão de Organiza:
ção, 1963/66.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal,

1973.
Subchefe da Divisão do Pessoal, 1973/74.
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1979/83.
Chefe substituto, do Departamento do Oriente
Próximo, 1983/85.
Chefe da Divisão do Oriente Próximo-i,

1983/85.
Roma, Segundo Secretário, 1967/70.
Cairo, Segundo Secretário, 1970/72.
Damasco, Encarregado de Negócios, ai., 1971.
Cairo, Encarregado de Negócios, a.i., 1972.
Trípoli, Primeiro Secretário, 1975177.

Trípoli, Encarregado de Negócios, a.i., 1975 e

1976.
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1977f79.
Acra, Encarregado de Negócios, a.i., 1983.
Haia, Ministro Conselheiro, 1985188.
Haia, Encarregado de Negócios, a.i., 1985.
Buenos Aires, Ministro Conselheiro, 1988/92.
Buenos Aires, Encarregado de negócios, a.i.,

1988/91.
Maputo, Embaixador, 1992/97.
Missão Comercial Brasileira à África Ocidental,
1965 (membro).
Comissão da Tabela de Representação no Exterior, 1965 (membro).
Negociações de Marinha Mercante, Roma, 1969.
Missão Especial às Exéquias do Presidente da
República Árabe Unida, Cairo, 1970 (delegado).
- À disposição da Delegação da Líbia, durante
as cerimônias de posse do Presidente Ernesto Geisel, 1974.
Missão Comercial ao Golfo Pérsico e Egito,
1975 (delegado).
Missão Especial para representar o Brasil nas
cerimônias comemorativas do Vigésimo Quinto Aniversário da Revolução de Primeiro de Novembro, Argel, 1979 (delegado).
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da Malásia em visita oficial ao Brasil, 1979.
Missão Especial para representar o Brasil nas
._ .cerimônias comemorativas do Décimo Segundo Aniversário da Revolução Iraquiana, 1980 (delegado).
Missão Económica ao Kuaite, 1980 (delegado).
11 Reunião da Comissão Mista Bras~-Líbia, Brasília, 1980 (membro).
Viagem de estudos ao Norte do Brasil, a convite da ESG, 1981.
11 Reunião dª Comissão Mista Brasil-Iraque,
Brasília, 1981 (membro).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Líbia, Trípoli, 1981 (delegado).
Missão Económica à Argélia e Tunísia, 1982
(membro).
Missão Económica ao Egito e Iraque, 1982
(membro).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque,
Bagdá, 1982 (relator).
---Comitiva do Ministro de Estado das Relações
oficial á Ai'á6ia Saudita; 1982
Exteriores em
(membro).
À disposição do Ministro das Relações Exteriores da Bélgica em visita oficial ao Brasil, 1983.
Missão política ao Irã e ao Líbano, 1984.

visita
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11, III e IV Reuniões da Comissão Mista BrasilIraque, Brasília, 1981 (membro), Bagdá, 1982 e Brasília 1984 (relator).
À disposição da Missão Especial do Líbano à
posse do Presidente da República, Brasília, 1985.
Presidente da Comissão de Ucitação para a
construção da nova chancelaria da Embaixada do
Brasil, Buenos Aires, 1988.
Representante alterno do Brasil junto ao Comitê
lntergovemamental Coordenador da Bacia do Prata
(1988).
Grupo de Trabalho Brasil-Argentina sobre Política Nuclear, Rio de Janeiro, 1988 (delegado).
I Reunião do Comitê Permanente Brasil-Argentina sobre Política Nuclear, Córdoba, 1988 (delegado).
11 Reunião do Comitê Permanente BrasileiroArgentino sobre Política Nuclear, São Paulo, 1989.
Conferencista no Seminário Regional da Nações
Unidas sobi-e a Questão Palestina, Buenos Aires, 1990.
III Reunião do Comitê Permanente BrasileiroArgentino sobre Política Nuclear, Buenos Aires,
1990.
.
IV Reunião do Comitê Permanente BrasileiroArgentino sobre Política Nuclear, Rio de Janeiro,
1990.
IV Reunião do Comitê Permanente BrasileiroArgentino sobre Política Nuclear, Rio de Janeiro,
1990.
Conferências na Escola de Guerra Naval,
1980/85.
----Conferência 'na Escola Superior de Guerra,
1981.
Conferências na Escola de Comando e Estado
Maior da Aeronáutica, 1981 e 1983.
Conferências na Escola Nacional de lntormações, 1980 e 1982.
Conferências na Universidade de La Plata,
1989, e na Fundação Ricardo Rojas, 1990.
Presidente da Associação dos Diplomatas
Acreditados na Argentina (ADA) 1988189.
Medalha Lauro Müller, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália.
Ordem do Mérito, Oficial, Egito.
Ordem do Orange-Nassau, Comendador, Países Baixos.
Ordem do Libertador General San Martin,
Grande Oficial, Argentina.
(Stélio Marcos Amarantes), Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Departamento da Europa
Divisão da Europa - 11
Informação Geral
sobre a República ela Hungria
Brasília, 30 de junho de 1997

1. Dados Básicos
Nome oficial: República da Hungria
Capital: Budapeste
Área; 93.030 quilômetros quadrados
População: 10.212.000 (1996)
Principais cidades (população em mil habitantes):
Budapeste (1907), Debrecen (210), Miskolc (180)
Idioma: Húngaro
Data nacional: 20 de agosto

2. Avaliação do Relacionamento Bilateral
As rela~,-"éíes entre Brasil e Hungria tem sido
pautadas por um intenso intercâmbio de visitas de
·autoridades e por crescente densidade na esfera
econômica e cultural. O Presidente Árpád Gôncz
realizou três visitas ao Brasil, sendo a primeira em
1991, quando em visita a outros países da América Latina, fez escala em São Paulo. A segunda, em 1992, quando chefiou a Delegação da
-Hungria à conferehcJa-dãs -NaÇões Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A terceira
·realizou-se em abril último e contou com a participação de importante comitiva de autoridades e
empresários. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso, recém-eleito, esteve em Budapeste em
outubro de 1994. Nos foros multilaterais, os dois
países têm-se, em_geral, dispensado apoio mútuo, sobretudo no que diz respeito a candidaturas, apoio este que se tornou tradicional. As Profundas modificações na economia húngara não
produziram, até agora, reflexos diretos e significativos sobre o nível de comércio e de investimentos entre Brasil e Hungria. O comércio bilateral caracteriza-se pelo constante superávit em
favor do Brasil, pela concentração em determinados itens, notadamente commodities agrícolas.
Brasil é o principal -pareei
da Hungria na
América Latina, e a Hungria, em reconhecimento, reabriu, em 1995, seu Escritório Comercial
em São Paulo. A Embraer já iniciou contatos
com autoridades húngaras com o objetivo de
vender aviões brasileiros. Existe a possibilidade
de a CBPO participar de concorrência para construção da quarta linha do metrô de Budapeste.
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3. Autoridades
Chefe de Estado: Presidente Árpãd Gõncz
(desde 1995)
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Gyula
Horn

4. Sistema de Governo
República parlamentarista multipartidária, com
Parlamento unicarneral de 386 membros, dos quais
176 são eleitos indiretamente, 152 representantes
das províncias e 58 representantes nacionais. A Corte Constitucional tem poderes para vetar decisões
do Parlamento, bem como decretos do Governo
contrário aos preceitos constitucionais.

5. Política Externa
A integração à União Européia é o principal objetivo de política externa da Hungria e tem a ver com
a modernização o país e sua reinserção na Europa,
da qual esteve isolada sob influência soviética. O primeiro passo foi dado com a assinatura do Acordo de
Associação do país com a então Comunidde Europeia em 1991, que entrou em vigor ein fevereiro de
1994. Desde então a Hungria vem procurando adaptar-se aos padrões unitários em todos os setores nacionais.
O pedido formal de adesão à União Europeia
foi apresentado em março de 1994 e, em meados do
ano passado, foram entregues as respostas ao
questionário elaborado pela UE. Seu preenchimento
é requisito essencial e preliminar ao início das conversações pertinentes, o que deve ocorrer, segundo
espera o Governo húngaro, a partir do final deste
ano. O fator de maior dificuldade para adesão plena
da Hungria à UE reside na agricultura. Com relação
à associação à OTAN, a Hungria foi um dos primeiros países a aderir ao programa Parceria para Paz.
com as negociações de um Acordo ente a Rússia e
a OTAN, e a afirmação do Presidente dos EUA de
que a apoiaria a entrada da Hungria, juntamente
com a República Tcheca e a Polõnia, já na primeira
leva de novos membros a ser definida na reunião de
Cúpula da OTAN, em 7 e 8 de julho, em Madri, a
Hungria tem praticamente assegurada sua adesão
àquela Organização.
6. Política Interna
A Hungria vive um período de transição após o
fim do regime comunista. As grandes reformas insti·
tucionais e macroeconômicas em curso trouxeram
as dif.iculdades características dos processos de
transição. O Governo do Primeiro-Ministro Gyula
Horn assumiu e meados de 1994. A coalizão que
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sustenta é formada pelo Partido Socialista Húngaro
(PSH), de tendência social-democrata nos moldes
europeus e pela aliança dos Democratas Uvres
(ADL), de tendência liberal. Detentor da maioria absoluta no Parlamento, possui amplas condições de
aprovar as reformas necessárias para o país, as
quais tem sido encaradas, ademais como uma preparação para o ingresso do país nos chamados esquemas de integração de euro-atlânticos. A União
Européia e a OTAN. O governo húngaro tem trabalho em uma nova Constituição e na harmonização
legal com as normas vigentes na UE. Está prevista a
realização de eleições parlamentares em 1998, e há
indícios de que a coalizão PSH-ADL deva permanecer no poder.
7. Principais Indicadores Econômicos
PIB: US$43,6 bilhões
Inflação: 23,6%
Renda per capita: US$4.273
Taxa de desemprego: 10,5% da força de trabalho
Crescimento do PIB: 1,5% (1995)
Reservas internacionais: US$8,5 a 9 bilhões
(1996)
8. Conjuntura Econômica
A política econômica húngara pretende fortalecer a economia de mercado, estabelecer condições
para o crescimento econômico e melhorar os indicadores macroeconômicos e sociais. Tais metas serão
alcançadas por meio de estímulo à empresa privada
e aos investimentos, da privatização, da implementação da reforma do setor público e do setor bancário,
da redução da inflação, da melhoria da infra-estrutura, do desenvolvimento tecnológico, do crescimento
e da diversificações das exportações - incluindo-se
a expansão dos mercados para fora da Europa - e
da aceleração dos preparativos econômicos, estruturais e institucionais para o ingresso na União Européia. As reformas econômicas na Hungria levaram à
privatização de mais de 70% dos ativos estatais desde 1989. Atualmente, cerca de 60"/o do PIB é gerado
pelo setor privado. Este ano, a agência de privatizações
húngara pretende terminar a privatização do setor bancário. O país também foi o mais bem sucedido na região em termos de atração de investimentos
9 - Relações Bilaterais Recentes
Existe o interesse da Hungria em incrementar
as relações econômicas e culturais com o Brasil em
bases sólidas e duradouras. O Ministro da Agricultura da Hungria realizara visita ao Brasil em setembro
próximo, devendo encontrar-se com autoridades bra-
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sileiras, bem como com empresas ligadas ao setor
de argribusiness, como a Embrapa, a Sadia, a Perdigão, empresas produtoras de soja e de outras
áreas onde existe já cooperação e intercâmbio intensivo entre os dois países.
A recente abertura de Consulado-Honorário em
Belo Horizonte, realizou-se sobretudo em funçaõ das
importantes relações com o Governo de Minas Gerais, que culminaram com a visita do Governador
Eduardo Azeredo aquele país em 17 e 18 de junho
último, acompanhado de delegação governamental e
empresarial. O Governador mineiro teve agenda de
encontros oficiais que incluiu visita ao Presidente da
República da Hungria e aos Ministros de Estado das
Comunicações e Agricultura. Na avaliação da Federação de Industrias de Minas Gerais (FIEMG), sobre
os resultados da parte comercial da visita do Governador Eduardo Azeredo, trata-se de um mercado extremamente promissor, porém de difícil acesso para
os produtores brasileiros. A FIEMG considera que
uma maior abertura do mercado da Europa Central
para produtos brasileiros reveste-se de particular importância estratégica, em particular como contraponto ás negociações hemisféricas em curso.

Nesse sentido, seria importante dar início a uma
ofensiva que envolVesse uma ação político-cultural-comen:ial.de nossas Embaixadas naquela região, a multiplicação de eventos culturais e de missões empresariais
brasileiras e a realização de debates sobre a atualidade
política e oportunidades na Europa Central em foros
académicos e de imprensa, que sirvam para atrair a
atenção do empresariado brasileiro e húngaro. No plano
cultural, em vista da grande quantidade de estudantes
brasileiros de musica realizando cursos na Hungria,
existe a possibilidade da realização de concertos no
Brasil envolvendo músicos húngaros e braSileiros.
O Governo da Hungria tem interesse, ainda, em
estimular a visita de empresários brasileiros de grande
porte à Hungria, que buscassem oportunidades de investimento e de joint-ventures com empresas húngaras, e que pudessem visitar os grandes pólos industriais daquele país. Além disso, aos dois países interessa incentivar atividades esportivas e culturais brasileiras para divulgação de produtos nacionais na Hungria, como a próxima visita de time de futebol do América de Minas Gerais para divulgação do café mineiro.
DE-11-RAL-1º-7-97

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

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

N2 130, de 1997 (n° 814/97, na origem), de 16
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n° 24, de 1997 (n2 821/95, na Casa de origem), que,
dispõe sobre a organização d~ serviços de telecomunicãções,e funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais, nos terJTlOS da Emenda Constitucional n2 8, de 1995, sanclonado e transformado na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

acnação.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
n° 327/97, de 11 do corrente, do Secretário de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº 276, de 1997, do Senador Artur da Távola.
N2 348197, de 14 do corrente, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 312, de
1997, do Senador Pedro Simon.
As informações foram encaminhadas,
em cópia aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
N2 404/97, de 10 do corrente, encaminhando
cópia da Decisão n° 401, de 1997, bem como dos
respectivos Relatórios e Voto que a fundamentam,
adotada por aquele Tribunal, em resposta ao Requerimento n° 1.426, de 1995, do Senador Pedro Simon.
A Decisão proferida pelo Tribunal de
Contas da União foi encaminhada à Comissão de Rscalização e Controle nos termos
do processo Diversos nº !39, de 1997 e, em
cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N 2 28, DE 1997
(N2 77195, na Casa de origem)
Dispõe sobre as tral"!,sferências no
Sistema Financeiro da Habitação- SFH.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam integralmente asseguradas aos
novos adquirentes da casa própria que assim se
constituírem mediante transferências envolvendo financiamentos habitacionais, em qualquer época
eoneeàidos no ãmbito do Sistema Financeiro da Ha-
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bitação - SFH, as mesmas condições dos respectivos contratos em que se sub-rogarem.
§ 12 A participação do Fundo de Compensação
das Variações Salariais - FCVS, quando prevista
originalmente, bem como qualquer outra condição
c<ontratuaf preexistente, não será assegurada .:nas
transferências que venham a ser efetivadas com o
aparte de novos recursos que elevem os saldos devedores ou com a dilatação do prazo contratual remanescente.
§ 2" As situações aludidas no parágrafo anterior para serem formalizadas deverão sustentar-se
em prévia e expressa solicitação escrita do adquirente em que este declare conhecimento de suas irnplicaç?es e manifeste sua concordância
§ 32 A parcela da prestação mensal correspondente aos seguros habitacionais deverá ser ajustada, segunçlo as normas em vigor, às condições próprias dos novos adquirentes.
§ 4R Continuam asseguradas aos contratos assinados i1-t~ 28 de fevereiro de 1986, que tenham
cláusula de cobertura de eventuais saldos devedores residuais pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, transferidos na forma do
caput deste artigo, a transferência e liquidação antecipada na.forma dos arts. SS' e 52 , respectivamente,
da Lei n2 ,;B.004. de 14 de março de 1990.
Art. ·2" Nas operações de que trata esta lei,
será cobrada do novo adquirente a taxa de dois e
meio por cento, incidente sobre o saldo devedor do
financiamento apurado na data da formalização,
sendo meio por cento destinado ao agente financeiro, a título de taxa de transferência, e dois por cento
destinados ao Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, como contribuição especial.
Parágrafo único. Nas transferências de contratos que não contem com cobertura do FCVS, fica
dispensado o pagamento da contribuição especial a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 3 2 São beneficiários desta lei os que não
possuam outro imóvel localizado no mesmo município nem outro finànciamento habitacional no âmbito
doSFH.
Art. 4 2 Os novos adquirentes deverão atender
as exigências cadastrais, bem como os demais requisitos normalmente estipulados pela legislação que
rege o SFH.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Revogam-se as disposições e contrário.

PROJETO ORIGINAL
Dispõe sobre as operações de subrogação de direitos e obrigações no Sis·
tema Financeiro da Habitação - SFH.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 2 FICam integralmente asseguradas aos
novos adquirentes da casa própria que assim se
constituírem através de operações de sub-rogação
de direitos e obrigações envolvendo financiamentos
habitacionais, em qualquer época concedidos no
âmbito do SFH, as mesmas condições dos respectivos contratos em que se sub-rogarem.
§ 12 A participação do FCVS- Fundo de Compensação das Variações Salariais, quando prevista
inicialmente, não será assegurada nas sub-rogações
que venham a ser efetivadas com aporte de novos
recursos que elevem os saldos devedores ou cujos
prazos contratuais remanescentes sejam dilatados.
§ 2" As situações aludidas no parágrafo anterior para serem formalizadas deverão se sustentar
em prévia e expressa solicitação escrita do adqui·
rente em que declare conhecimento de suas implicações e manifeste sua concordância.
§ SS' A parcela da prestação mensal correspondente aos seguros habitacionais deverá ser ajusta·
&, segundo as normas em vigor, as condições próprias dos novos adquirentes.
Art. Zz Nas operações de que trata esta lei, não
havendo originalmer].te outras disposições contratuais a l'eSpeito,serapeririítida -a cobrança p6r parte
aos agentes finariceircis;de -taxa, atitulo de transfe·
rência, no valor de 1% (um por cento), incidente sobre o saldo devedor do financiamento apurado na
data da formalização da sub-rogação.
Art. 32 São beneficiários desta lei os que não
possuam outro imóvel localizado no mesmo municí·
pio nem outro financiamento habitacional no âmbito
doSFH.
Art. 4 2 Os novos adquirentes deverão atender
as exigências cadastrais, bem como os demais req·
uisitos normalm&nte estipulados pela legislação que
regueoSFH.
Art. 5 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

c

Muitas têm sido as iniciativas parlamentares
gue num<l visã_o_p_LOS!)I:letiva !)~~ndem a _rE;'!~Strutu
ração do Sistema Financeiro-daHabitaÇãode forma
a capacitá-lo ao atendimento de uma realidade na·
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cional hoje caracterizada por um enorme ê:léficit habitacional e absoluta falta de recursos.
Entretanto, esta necessária avaliação conjuntural da situação não impede que medidas concretas
sejam adotadas, de imediato, com vistas a elimina- '
ção de parte dos problemas que ainda hoje estão
presentes e afligindo um grande e específico contingente de pretendentes a casa própria.
Este é o caso de milhares de adquirentes, espalhados por todo o Brasil, que não têm, ainda, sua
situação regularizada.
Isto porque, tendo adquirido suas moradias de
antigos mutuários do SFH, para assumirem o financiamento que ainda onera o imóvel, vêem-se confrontados com regras estabelecidas que elevam o
valor das prestações comparativamente as que o.antigo proprietário vinha pagando, de tal fomia que a5
mesmas ficam incompatíveis com sua renda familiar.
Isto acontece porque a grande maioria desses
contratos conta com a proteção do FCVS - Fundo
de Compensação das Variações Salariais para a
quitação do eventual saldo devedor remanescente
ao final do prazo de pagamento pactuado.
Entretanto, para a formalização junto aos agentes financeiros dessas operações de sub-rogação de
direitos e obrigações, mais conhecidas como "transferências", pelas regras vigentes, leva-se em conta o
saldo devedor total do financiamento, e se estabelece novas condições de financiamento para o adquirente, redundando em elevação exagerada da prestação e dos requisitos de renda familiar mínima.
Diante desse quadro, o adquirente, obviamen. te, se vê impossibilitado de regularizar sua aquisição
junto ao agente financeiro.
A partir daí, as famílias nesta situação, passam
a conviver, além das demais incertezas da vida, cóm
vários fatores de intranqüilidade. Suportando as
prestações em nome dos antigos proprietários, não
podem, nos casos de morte ou invalidez permanente, beneficiar-se do seguro que efetivamente pagam.
Também, não dispondo do imóvel em seu nome,
não contam com o amparo previsto pelo próprio SFH
na ocorrência do desemprego. Suas prestações,
quando reajustadas, o são por índices que não lhes
dizem respeito, mas ao mutuário anterior, quebrando-se o princípio da equivalência salarial. Isto, sem
contar os problemas com ficha cadastral e crédito,
as dificuldades permanentes no relacionamento com
os agentes financeiros, prefeituras, concessionárias
de serviços públicos, etc.
Por outro lado, há que se levar em conta também, a situação de quem vendeu o imóvel. Como
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este, formalmente encontra-se ainda em seu nome,
fica o vendedor impedido de adquirir outro imóvel,
mais adequado à sua família, com financiamento
peloSFH.
Enfim, milhares de fammas brasileiras permanecem intranqüilas e ainda à margem de uma necessária regularização.
A bem da verdade, este drama que afligia toda
a família brasileira veio a ser reconhecido, e em parte sanado, pelo art. 2º da Lei nº 8.004, de 14 de março de 1990. que permitiu, dentro de determinados limites, a transferência a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes de contrato celebrado no âmbito
do SFH. Entretanto, estes limites, então estabelecidos, não condizem com a ·realidade do País, como
comprova a situação ainda hoje existente.
Todo esse sofrimento e os empecilhos para soluciona-los decorrem9e urna visãocjistorcida do problema.
Em primeiro lugar, os responsáveis pela administração do FCVS, bem como o Banco Central, alegam que permitindo de forma ampla e ilimitada
transferências que proporcionem aos novos adquirentes as mesmas condições dos contratos originais,
o déficit do FCVS hoje constatado, e que chega a
casa dos US$20 bilhões, irá aumentar.
Na verdade, os números envolvidos neste estudo projetam o déficit do FCVS pelo seu valor máxi- -mo, istcH§;consiâerando-se, no caso, todos os contratos que contam com sua participação, inclusive
aqueles já referidas e que se encontram, na verdade, através de operações informais, em nome de terceiros .
É bom ressaltar que dos US$20 bilhões citados, US$11 bilhões refletem um déficit já realizado,
ou-seja, relativo a contratos liquidados, e que existem estudos do Governo, em fase adiantada, que visam a equacionar o problema do FCVS de forma
global, inclusive permitindo que os créditos nele habilitados pelos agentes financeiros participem do
Programa Nacional de Desestatização, instituído
pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990.
Em segundo lugar, tem que se levar em conta
que, como qualquer outra operação de empréstimo,
os financiamentos habitacionais, independentemente
da época em que foram contratados e ao longo de
suas vigências, o foram por prazo certo, condições
financeiras e proteção definidas dentro de um risco
então calculado e aceito pelos agentes envolvidos,
as quais o financiamento meramente aderiu.
Contra os riscos advindes da figura do financiado, a proteção do SFH sempre se resumiu aos dis-
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positivos que permitem cobranças administrativas ou
mediante a assunção, pelo novo mutuário, do saldo
judiciais nos casos de inadimplência, ou aos seguros --ãevéâorcontábil da operação, observados os requisitos legais e regulamentares para o financiamento
obrigatórios, para sua morte ou invalidez.
da casa própria, vigente no momento da transferênNada impede, portanto, que nestes financiamentos habitacionais, se permita tão somente a
cia, ressalvadas as situações especiais previstas no
artigo 2º e 32 desta Lei.
substituição do devedor. Desde que respeitada!:l as
condições contratuais existentes e penalizadas
Art. 2º A trasnferência dar-se-á mediante simeventuais alterações de sua estrutura financeira oripies substituição do devedor, mantidas para o novo
ginal, como o presente projeto de lei pretende, em
mutuário as mesmas condições e encargos do connada será alterada uma situação, de resto, conjuntatrato original, desde que se trate de financiamento
mente já consolidada.
destinado à casa própria, cujo valor original não uitrapassa os seguintes limites:
Finalmente, como já se encontra pelos fatos
provado, não são os impedimentos formais impostos
1 - comratos firmaâos até 31 de dezembro de
1979:750 (setecentos e cinqüenta) Valores de Refepelas autoridades, para a realização das transferências em questão, que irão induzir os novos adquirenrência de Fir.anciamento - VRF (artigo 4º);
tes a mudar de idéia e aceitar prestações mais ele11 - contratos firmados de 1 de janeiro de 1980
vadas. O que os impede, na realidade, são forças
a 31 de dezembro de 1984: 1.100 (mil e cem) VRF;
maiores, o fantasma do desemprego, a insegurança
III - contratos firmados de 12 de janeiro de
que isto traz, e o achatamento de seus salários pro1985 até a data da vigência desta Lei: 1.500 (mil e
movidos nos últimos anos.
quinhentos) VRF.
Enfim, a situação retratada demonstra um cruel
Art. 32 Nos financiamentos contratados até 28
de fevereiro de 1986, não enquadrados nas condiçõjogo sem vencedores, onde, infelizmenté, o resultado vem sendo a continuidade de uma situação aflities fixadas no artigo anterior, a tansferência será eleva para todos aqueles cujo objetivo único é o de
tivada mediante a assunção, pelo novo mutuário, da
manter legalmente em seu poder o mínimo a sua
metade do saldo devedor contábil da operação,
casa própria.
atualização 'pro rata die' da data do último reajuste
O presente projeto de lei pretende corrigir, com
até a data da transferência.
sua aprovação, o quadro relatado, contribuindo, e
§ 1º A transferência, nos casos deste artigo, se
não sem tempo, para o minoramento das dificuldaefetivará mediante a contratação de nova operação,
des c:;ue vêm penalizando contingente de famílias
que deverá observar as normas em vigor relativas
brasileiras.
aos financiametnos do SFH.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. § 2º Nas transferências de que trata este artiDeputado José Janete
go, as instituições financiadoras ficam dispensadas
LEGISLAÇÃO CITADA
da observância das seguintes exigências:
LEI Nº 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990
a) limite máximo do financiamento, desde que
não haja desembolso adicionai de recursos;
Dispõe sobre transferência de finanb) limite máximo de preço de venda ou de avaciamento no âmbito do Sistema Financeiliação do imóvel financiado;
ro da Habitação, e dá outras providências
c) localização do imóvel no domicílio do comO Preisdente da República
prador;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
d) contribuição do Fundo de Assistência Habie eu sanciono a seguinte Lei:
tacional - FUNDHAB.
Art. 1º O mutuário do Sistema Financeiro da
§ 3º As transferências que, à data da publicaHabitação - SFH pode transferir a terceiros os direição desta Lei, tenham sido celebradas entre o mutos e obrigações decorrentes do respectivo contrato,
tuário e o adquirente, sem interveniência da instituiobservado o disposto nesta Lei.
ção financiadora, serão regularizadas nos termos
dsta Lei.
Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa decessão reArt. 4º Para os efeitos desta Lei, considere-se o
lativa a imóvel gravado em favor de instituições fiValor de Referência de Financiamento- VRF aquele
nanciadora do SFH dar-se-á em ato concomitante à
que, à época da contratação original, tenha sido indicada no contrato como referencial para efeito de
transferência do financiametno respectivo, com a inatualização monetária do financiamento.
terveniência obrigatória da instituição financiadora,
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Art. 52 o mutuário do SFH, que tenha firmado
contrato de fevereiro de 1986, poderá, a qualquer
tempo, liquidar antecipadamente sua dívida, mediante o pagamento de valor correspondente à metade
do saldo devedor contábil da operaçãÓ, atualizado
"pro rata die" da data do último reajuste até a.data
de liquidação.
§ 12 A critério do mutuário, a liquidação anteci- ·
pada poderá ser efetivada, alternativamente, mediante o pagamento do montante equivalente ao valor total das mensalidades vincendas.
§ 22 O valor da mensalidade(§ 12 ) corresponde
á soma dos encargos devidos mensalmente pelo
mutuário, em decorrência do conjunto de obrigações
componentes da operação. Esse valor será, para
essa finalidade, reajustado "pro rata die", com base
nos índices de atualização dos depósitos de poupança, a contar do dia 12 do mês do último reajustamento até a data de liquidação da dívida.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 29 DE 1997
(W 1.402195, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral)
Transforma cargo em comissão Gru-

po - Direção e Assesoramento SuperiorDAS na Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica 'transformado um cargo em comissão de Assesor IV, do Grupo - Direção e Assessoramente Superior, Código DAS 102.4, em um cargo de
Secretário, do mesmo Grupo, Código DAS 101.5, no
quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, destinado à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
Art. 22 a despesa decorrente da execução desta Lei correrá à conta das dotações consignadas ao
Tribunal Superior Eleitoral no Orçamento Fiscal da
União.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em centrário.
PROJETO ORIGINAL
(Do Tribunal Superior Eleitoral)
Dispõe sobre a transformação de
um cargo em comissão, na Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral.
O Presidente da República,

Faço saherqüe-o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono àseguinte lei:
Art 12 Rca transformado 1 (um) cargo em comissão de Assessor IV, do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores, código DAS 102.4, em
cUl!lcÇ3_!gO de SecretáriQd:Qc:ligo D~1Q1.§, gg mesmo Grupo, no quadro de- pessoa.f da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, destinado à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
Art. 22 A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das dotações consignadas ao
Tribunal Superior Eleitoral no Orçamento da União.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em centrário.
Brasília,
de
de 1995; 1742 da Independência e 1072 da República.
Justificação
A reestruturação da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral vem-se impondo como providência
imprescindível ao cumprimento satisfatório e tempestivo de suas atribuições legais, tanto por força do
crescimento natural do eleitorado, como da ampliada
quantidade de partidos políticos e até a própri;:t consolidação dá democracia no País, que eiisejam
questões inseridas na competência do órgão.
2.Para se ter uma idéia da. magnitude dos serviços, considera-se, apenas como exemplo de uma
atividade de caráter permanente, o número de coincidências de dados verificadas no último levantamento do cadastro de eleitores, a merecer apreciação individualizada: 613.802 casos.
3. Concluída a reestruturação das Secretarias
do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais,
ano proximo pa5sado~ viabilizada
pela Lei nº 8.868/94, que dispôs sobre a criação,
transformação e extinção de cargo nesses órgãos,
· cuidou-se de proceder à reestruturação da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, tendo como diretriz balizadora a não-ampliação do quadro de servidores.

no-

4. Para atender à crescente demanda de mãode-obra, sem aumento dos quadros, desenvolveu-se
um sistemático trabalho de racionalização dos serviços e utilização de novos recursos tecnológicos - o
que propiciará ainda expressiva elevação dos índices de produtividade -, formulando-se um projeto
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simples, com o aproveitamento dos cargos e funções, já alocados à Corregedoria-Geral, que, assim,
contaria apenas com o Gabinete do Ministro Corre. gedor-Geral e uma Secretaria, encarregada de todas
as atividades operacionais e de apoio.
5. Para implementação da nova estrutura; torna-se indispensável um cargo, em comissão, destinado ao titular da Secretaria da Corregedoria-Geral,
posicionado, como não poderia deixar de ser, no
mesmo nível dos titulares das demais secretarias
que compõem a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (DAS 101.5).
6. Em obediência, porém, à mencionada diretriz, não se cogita da criação de mais um cargo, e
sim, apenas, da transformação de um dos dois cargos de Assessor - Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS 102.4), de que dispõe a Corregedoria-G.eral, em um Secretário, do mesmo Grupo
:DAS 101.5), mantido, portanto, o quadro de servidores em sua aluai dimensão.
7. Embora se trate de simples trànsformação
de apenas um cargo, implicando inexpressivo acréscimo de despesas, a correr pela dotação orçamentária do Tribunal Superior Eleitoral, a medida revestese de atta relevância, porque de inarredável necessidade para a composição da' pirâmide hierárquica,
sendo assim, condicionante da própria reestruturação da Corregedoria-Geral.
OFÍCIO Nº 4.033

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 30, DE 1997
(n21.403195, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral)
Tran~orrna cargo em Comissão do
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores - DAS na Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica transformado um cargo em Comissão de Asssesor-Chefe, do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores, Código DAS 101.3, em
um cargo de Assessor-Chefe, do mesmo Grupo, Código DAS 101.5, no quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal Superior Beitoral, destinado à Assessoria da Articulação Parlamentar.
Arl 22 A despesa decorrente da execução desta Lei ocorrerá à conta das dotações consignadas ao
Tribunal Superior Eleitoral no Orçamento Fiscal da
União.
Art. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
suplicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em centrário.
~PROJETO

Brasília, 15 de dezembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 61 e 96, inciso 11,
alínea b, da Constituição Federal, o incluso projeto
de lei, com que o Tribunal Superior Eleitoral objetiva viabilizar reestruturação da Corregedoria-Geral
da Justiça Eleitoral, mediante a transformação de
um cargo de Assessor, codigo DAS-1 02.4,~ em um
de Secretário, código DAS-1 01.5, .ambos integrantes do Grupo de direção e Assessoramento Superiores.
Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade,
o testemunho do mais alto apreço e consideração. Ministro Carlos Velloso, Presidente.

ORIGINAL

Dispõe sobre a transformação de
um cargo em comissão, na Secretaria do
Tribunal S_uperior Eleitoral.

•

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a segUinte Lei:
Art. 1° Rca transformado 1 (um) cargo em comissão de Assessor-Chefe, do Grupo - Direção e
Assessoramento Superiores, código DAS 101.3, em
um cargo de Assessor-Chefe, código DAS 101.5, do
mesmo Grupo, no quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal Superior, destinado à Assessoria de Articulação Pariamentar.
Art. ~2º A despesa decorrente da aplicação desta l:eTcorrern:-ã conta âas dotações consignadas ao
Tribunal Superior Eleitoral no Orçamento da União.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília,
de
de 1995; 174º da Independência e 1072 da República.
Justificação
.
A Assessoria de Articulação Parlamentar· -da
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral é incumbida
não só de acompanhar, junto ao Congresso Nacional, as matérias de interesse de toda a Justiça Eleitoral, como também dar ciência a todos os Tribunais
Eleitorais do andamento de seus projetes.

2. Para o bom desempenho de suas atividades, de grande interesse para o Tribunal Superior
Eleitoral, toma-se indispensável um cargo, em comissão, destinado ao titular da Assessoria de Articulação Parlamentar, posicionado, como não poderia
deixar de ser, no mesmo nível dos titulares das demais assessorias que compõem a estrutura do Tribunal Su~rior Eleitoral (DAS 101.5).
3. Não se cogita, porém, da criação de mais
um cargo, e sim, apenas, da transformação do cargo
de AssesllQr - Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores (DAS 101.3), de que dispõe a Assessoria
de Articulação Parlamentar, em um de Assessor, do
mesmo Grupo (DAS 105.5), mantido, portanto, o
quadro de servidores em sua atual dimensão.
4. Embora se trate de simples transfonnação
de apenas um carQo, implicando inexpressivo acréscimo de despesas, a correr pela dotação orçamentária do Tribunal Superior Eleitoral, a medida revestese de alta relevância, porque de inarredável necessidade para a composição da pirâmide hierárquica, fator este detenninante para o bom desempenho das
atividades a que se destina a referida Assessoria.
OFÍCIO Nº 4.034
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Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade,
o testemunho do mais alto apreço e consideração. Ministro Carlos Velloso, Presidente.

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 31, DE 1997
(N 2 2.226/96, na Casa de origem)
Revoga o parágrafo único do art.
442 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica revogado o parágrafo único do art.
442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se a Lei nº 8.949, de 9 de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
Acrescenta parágrafo ao artigo 442
da Consolidação das Leis do Trabalho,
em face do artigo 72, inciso I, da Constituição Federàl.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É acrescido ao texto da CLT, em seu
art. 442, o seguinte § 1º:

º-

§ 1
O contrato de trabalho é um direito do trabalhador enquanto pessoa física
e faz presumir, quando na prestação de serviços, a existência de vínculo de emprego."

Brasília, 15 de dezembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasma-DF

Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
-Justificação

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos tennos dos artigos 61 e 96, inciso 11, alínea b, da Constituição Federal, o incluso projeto de
lei, com que o Tribunal Superior-Eleitoral objetiva
viabilizar reestruturação da Assessoria de Articulação Parlamentar, mediante a transfonnação de um
cargo de Assessor, código DAS - 101.3, em um de
Assessor, código DAS - 101.5, ambos integrantes
do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores.

Trata-se de simplesmente colocar na lei aquilo
que já é dominante na doutrina e na jurisprudência,
concorrendo para que se prolonguem demandas artificiais sobre a matéria à medida que a norma constitucional atual elevou a relação de emprego ao estatuto de um 'direito' do trabalhador, é evidente que a
retificação da lei ordinária é mera conseqüência do
princípio inscrito na lei maior.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1995.- Deputado José Fortunati.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452 - DE 12 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das leis do Trabalho
TÍTULO IV
Do Contrato Individual de Trabalho
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo do tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.

LEI N2 8.949, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1994

Acrescenta parágrafo ao art. 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT,
para declarar a inexistência de vínculo
empregatício entre as cooperativas e
seus associados.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Exl' dispõe de 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, foi apresentado, ontem,
o Relatório do ilustre Senador Roberto Requião na
Comissão de Títulos Públicos. Fui indicado pelo Líder do meu Partido para ser o Relator dessa matéria
e não aceitei - o que, aliás, foi muito bom para a Comissão, porque o trabalho do ilustre Senador Roberto Requião foi excepcional e insuperável. Não aceitei
porque como eu era o autor de uma CPI dos Corrup·
tores e o Governo boicotou e está boicotando a criação desta CPI, eu achava que se aceitasse uma outra comissão, na verdade, poderia parecer que era
uma compensação que eu estava recebendo; por
isso não aceitei.

O Presidente da Câmara dos Deputados no
exercício do cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 442 do Decreto-lei
n2 5.452, de 12 de maio de 1943, que aprovou a
Co11solidação das Leis do Trabalho, o seguinte pará·
grafo único:
'Art. 442 ............................................

Sr. Presidente, tenho dito várias vezes que fico
muito feliz em ver V. Exl' presidindo esta Casa, porque teríamos uma reunião da comissão às 14 horas,
mas ela teve que ser transferida, porque havia uma
outra reunião às 17 horas. Como não poderei estar
nessa reunião das 17 horas, eu falarei daqui da tribuna o que falaria na comissão - e até me sinto encabulado, Sr. Presidente, mas é a terceira vez que
V. Ex" está na Presidência, o que acho uma contribuição divina para mim; quer dizer, estar V. Exl' e
não o titular na Presidência, mas eu não sei como o
titular receberia.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Eu me
sinto honrado e privilegiado pela circunstância.

Parágrafo único. Qualquer que seja o
ramo de atividade da sociedade cooperativa,
não existe vínculo empregatício entre ela e
seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.•

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. Mas
sendo V. Ex" o presidente da comissão hoje e estando nesta Casa, eu aproveito para falar a V. Exl' alguns aspectos que eu gostaria de, dentro do possível, levar à comissão.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de suà
publicação.
Art. 3º revogam-se as disposições em contrário.

Hoje, pela manhã, fiz uma proposta à Comissão de Assuntos -Econômicos, -p(J!qlie como está
sendo votado um projeto sobre precatórios do Rio
Grande do Sul, o Senador Vilson Kleinübing, de
Santa Catarina, fez uma proposta muito interessante
de não se votar, não que tivesse algo contrário, mas
S. Exª já tinha visto que a proposta apresentada pelo
Rio Grande do Sul já se adapta ao que a CPI vai
propor. E disse que na análise que o Secretário da
Fazenda, CéSar Busatto, fez na CPI, comoisso andou no Rio Grande do Sul, acreditava ser muito importante, antes de votarmos, que o Secretário da Fazenda viesse à Comissão de Assuntos Econômicos
para fazer uma análise e explicar àquela Comissão

(A Comissão de Assuntos Sociais)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas
Neto. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel
Machado. (Pausa.)
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como os precatórios foram e estão sendo agendados no Rio Grande elo Sul.
Achei feliz a idéia e aproveitei para fazer uma
nova proposta, que foi aceita. Por issO peço a V.
que marcássemos uma reunião da Comissão de Assuntos Econõmicos, oportunamente, e os Senadores
membros da CPI para, juntos, verificarmos quais são
as adaptações, o que a comissão tem que fazer e no
que ela vai absorver aquilo que foi debatido e está
sendo proposto na CPI.

ex-

Ontem, fiquei boquiaberto quando saí dos trabalhos da CPI: assisti quase todo o Relatório da Comissão; depois fui assistir no meu gabinete, pois
para ouvir a leitura era melhor. Mais tarde, a TV Senado fez uma entrevista com o Senador Roberto Requião, que fez alguns relatos da tnaior gravidade eu disse isso na comissão. S. &-.disse que nós, da
Comissão e o Senado, por resàluçlci, temos alterado a ConStituição Federal no que tange a conceder
auxOios e ~réstimos e no que concerne aos precatórios. Pensei que seria até um exagero do Senador Roberto Requião, quando o Senaclor José Serra,
que estava presidindo, disse que eia absolutamente
verdade.
·
Então, acredito que é importante, com conseqüências várias que teremos desta CPI, que se faça
essa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos
e os membros da CPI para, nesse debate, verificarmos quais medidas e resoluções são essas do Senado Federal que estaríamos violel'ltando e revogando a Constituição' Federal. Enfim, seja lá o que for,
mas o que foi aprovado de novidade, de proposta e
de idéias da Comissão Parlamentar de Inquérito seja
debatido para incorporarmos na nossa Comissão
·
Permanente.
O segundo aspecto, Sr. Presidente, é que o
Senador Roberto Requião apresentou alguns projetas novos da maior importência - é claro que é uma
contribuição de S.
e da sua assessoria. Seria
muitÓ bom que a CPI encampasse, porque viria
como peso de ser uma conclusão da CPI. Mas imagino que com CPI ou sem CPI o Senador Roberto
Requião poderá - talvez faça - entrar com aqueles
projetas na pauta de discussão dó Senado.

ex-

Como tenho outros projetas no mesmo sentido,
pretendo ver o andamento desse debate e dou a
maior importância à decisão que já foi tomada.
Mas como o Presidente está viajando e V.
com muita cOmpetência, está presidindo os trabalhos, eu gostaria de lembrá-lo que fiCOu decidido que
seria feita uma reunião, porque estamos marcando a

ex-,
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reunião para ler o relatório. E antes de ser considerada encerrada essa comissão, independente do
que possa ser considerada com relação ao relatório,
ficamos com o compromisso de fazer uma reunião
interna dos membros da comissão, dos Procuradores da República que têm trabalhado na comissão,
dos membros da Polícia Federal, dos membros da
Receita Federal, do Banco Central e do Tribunal de
Contas para discutirmos a beleza do trabalho que foi
feito na comissão.
Volto a dizer que - e digo isso com autoridade
-, embora eu não aceitasse participar da CPI dos
Precatórios em sinal de protesto pela não instalação
da CPI dos Corruptores, eu participei e V. Exl' é testemunha. Tenho procurado estar presente, e praticamente estou presente em todas as reuniões de trabalho da comissão; tenho discutido e debatido todos
os trabalhos da CPI, porque é um assunto que considero muito importante. Não no que tange às questões da CPI em si, essas estão sendo desenvolvidas
com a maior competência e não precisa da minha
presença, mas para minha experiência, que vim de
outras CPis, aprender como estou aprendendo, para
o que nós vamos fazer depois, porque acho que já
sei, já vivi, Sr. Presidente.
Claro que no meu tempo não tinha a TV Senado; então não era como agora. Mas houve um momento em· que o Brasil parou na CPI que levou ao
Jmpeachment o Presidente da República; mas essas questões passam e terminam. Como terminou.
FIZemos o Jmpeachment do Presidente da República e não aconteceu nada com ele. Ele está lá em
Miami, desfrutando seus capitais: E o que é mais
grave: a opinião pública cobrando do Senado. Como
cobram do Senado que cassou, na CPI dos Anões
do Orçamento, 10 Parlamentares. Mas a imprensa
cobra do Senado que não aconteceu nada com eles,
como não vai acontecer nada com o Relatório do
Requião; sejam quais forem as conclusões da CPI,
não vai acontecer nada, no que tange a imaginar
que vamos botar alguém na cadeia. Quer dizer, ouço
jornalistas dizendo: 'Vai terminar em pizza também;
ninguém vai para a cadeia'. Não vai? Mas não é
missão do Senado nem do Congresso botar ninguém na cadeia. A imprensa tem que usar e tratar o
assunto com a devida seriedade. Não nos cabe botar ninguém na cadeia!

Cabia a nós cassar um Presidente da República? Cassamos o Presidente da República. Cabia a
nós cassar Parlamentares? Cassamos 1O Parlamentares; o dossiê, mandamos para o Procurador. O
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que ele fez do processo, eu não sei. É o que vai
mão do Procurador-Geral. E o Procurador-Geral vai
escolher um outro procurador, que vai pegar 0 proacontecer agora. Não vamos cassar Governador,
nem Prefeito, nem presidente de banco; não vamos
__ c:;ess_o~_ii_!lali§~~_<:lger:i§S_o_ªl!li_nª-o.issº-também
botar ninguém na cadeia. Vamos pegar o dossiê e- não; arquiva. Mas vai ter que dizer por que arquivou,
mandar para a Procuradoria-Geral Qa República. A
vai ter que justificar e decidir; não pode é ficar na gaProcuradoria poderá ou não apresentar processo; se
veta sem decidir. Esse é o projeto do Senador Tebet.
a Procuradoria-Geral da República receber o dossiê
da CPI e fizer uma denúncia, aí, sim, começará a
Mas repare a opinião pública corno já estamos
denúncia contra qualquer cidadão, seja ele quem for.
avançando, estamos agindo, obrigando um outro po0 Sr. Ramez Tebet - Permite-me v. EJ<!1 um
der a fazer aquilo que, na minha opinião, era natural.
aparte?
Perdoem-me a sinceridade: diz o bom senso que en·
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
tre milhares de processos, entrando um que veio de
O Sr. Ramez Tebet - Senador Pedro Simon,
uma CPI que abalou a Nação inteira, com o qual a
Nação inteira está preocupada, esse processo, se
cumprimento-o e aproveito para dizer que v. Ex"
está, com o seu pronunciamento, explicando para a
eu fosse procurador, eu decidiria em primeiro lugar;
opinião pública a verdadeira função: qual é a missão
se eu fosse juiz, decidiria em primeiro lugar, se eu
da Comissão Parlamentar de Inquérito; qual é a misfosse tnbunal, decidiria em primeiro lugar. Mas já
que isso não acontece, o Senador Tebet está apresão do Congresso Nacional, no caso específico da
CPI dos .Précatórios; qual é a missão específica que
sentando um projeto que vamos apurar, para deter~la tem. Quero dizer a v. Ex!' que temos procurado
minar- repito- que o procurador e, depois do pro·
curador, o tribunal ou o juiz decidam imediatamente.
:ar a nossa colaboração. v. Ex!' mesmo me incenti:ou a apresentar aquele projeto, um projeto que está
Ele vai no primeiro lugar da fila; não interessa se tem
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
mil antes, ele será o primeiro e a autoridade judicial
que determina que se dê prioridade às conclusões
vai ter que decidir.
das Comissões Parlamentares de Inquérito. MinistéRepare a opinião pública: é o máximo que pcrio Público e qualquer órgão público tem que dar
demos fazer. Não venham amanhã dizer que terminou em pizza o relatório dos precatórios. Não termiprioridade àquilo que foi concluído pela Comissão
Parlamentar de Inquérito. Então, acho que estamos
nou. Vamos tirar o chapéu. O Senador Requião
pode até ter pecado pelo exagero, mas não foi pela
dando, sim, todos nós, a nossa parcela de contribuição. E V. Ex!' ma~ ainda, porque, Parlamentar expefalta. O Sr. Requião fez um trabalho de primeira
rimentado que é, no seu pronunciamento, alerta a
grandeza e merece o respeito porque não levou ninguém por compadre. S. Ex" olhou para todos os laCasa e esclarece a opinião pública brasileira.
o SR. PEDRO SIMON - Importante 0 aparte
dos, o seu partido, gente importante, gente simples;
de V. Ex", importante que a opinião pública e a imno entanto, o normal é não envolver os grandes banprensa entendam o que disse o ilustre Senador. Esta
cos, só os pequeninos, mas S. Ex" citou grandes e
Assembléia, este Congresso está tentando avançar.
pequenos. Faço justiça a esse tipo de trabalho.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex" me permite um
E em que ele está tentando avançar? Nós não podemos obrigar o procurador a apresentar denúncia;
aparte?
não podemos obrigar o juiz de tribunal a aceitar nem
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com prazer.
condenar. Mas o que o Senador Tebet está dizendo
O Sr. Ney Suassuna - Solidarizo-me com V.
é: vamos aprovar um projeto que vai dizer o seguinEx&
discordando
apenas de um ponto: tenho certeza
te ... Isso podemos fazer.
de que se V. Ex" tivesse sido relator teria feito um
O resultado da CPI, o Procurador-Geral da Rerelatório também brilhante. Hoje saiu uma charge em
pública não pode botar na gaveta Não pode botar.
um jornal em que aparece eu e o Senador Epitacio
sob o argumento de que tem milhares de processos.
Cafeteira com uma tesoura querendo cortar o relatóEle não pode simplesmente, sem dar satisfação ao
rio do Senador Requião. Mas, em absoluto! Estou
Congresso e para a opinião pública, não fazer nada.
solidário ao relatório de S. Ex", porque foi muito bem
Ele pode até arquivar. Ele pode dizer que não tem
feito, muito bem colocado; apenas discordei de alnada, que não concorda; mas ele vai ter que dizer.
guns pontos onde achei que a adjetivação estava
Ele vai ter que dizer. Não podemos obrigá-lo a fazer
um pouco mais carregada, mas S. E~ mesmo já
nada, mas a CPI vai concluir. O Requiáo apresentou
corrigiu algumas parcelas e creio que corrigirá incluo relatório, a comissão vai votar e vamos entregar na
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sive mais um ou dois pontinhos. Feito isso, tirado
isso, com toda certeza, é um relatório que só podemos nos orgulhar. Temos que elogiar toda a comissão...
O SR. PEDRO SIMON - É evidente.
O Sr. Ney Suassuna ... e os apartes de cada
um deles, porque realmente fizemos um trabalho
como manda o figurino. A Presidência tem sido tão
atuante que, com certeza, fará um ato solene, entregando a cada responsável daqui para diante. Quanto
a esse projeto do Senador Ramez Tebet, com toda a
certeza, será o coroamento, porque dá prioridade, e
essa prioridade tem que existir, porque esse é um
processo importante que deve ter continuidade para
que a sociedade veja que os atos erróneos têm conseqüência. Muiio obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao nobre
Senador ~ey Suassuna pelo aparte.
Sr. Presidente, vou ser sincero. Não se ofenda,
mas esse é o meu modo de ser. Preocupei-me
quando fiquei sabendo que o Senador Cabral iria
viajar e qÚe V. Ex" iria presidir a CP I. Como seu amigo, preocupei-me, não que duvidasse da competência de V. Ex"- sua competência todos nós conhecemos -, mas é porque o final de uma CPI é sempre
conturbado, complicado, e ainda havia a figura do
Requião e o que a imprensa dizia. Então, pensei:
"Que maldade que o Cabral fez! Isso não se faz!"
Afinal, um dia a mais ou a menos, ele poderia levar
os netos para conhecer a Europa mais adiante. Não
era uma coisa tão irreversível. Se fosse um caso de
doença, mas era um caso de passeio. Então, ele poderia deixar para deoois.
Mas felicito V. Ex". A sua atuação ontem me
emocionou. Quem via V. Ex!' tinha a impressão de
que já tinha participado de muitas CPis. E V. E~ foi
ler, foi conhecer; deu para notar que V. Ex!' anahsou,
pegou o Regimento, para saber como era. Tiro o
chapéu para V. Ex!'. Meus cumprimentos. Rco muito
satisfeito.
E repito as palavras verdadeiras de meu companheiro de bancada. Claro, não há como deixar de
reconhecer o trabalho do Requião, o trabalho do Cabral ontem, o de V. Ex!' hoje. Enfim, o trabalho de
toda a comissão. Falo porque não a integro, apenas
assisti. Fui um assistente privilegiado. Todos tiveram
interesse. Todos· tiveram preocupação. Todos tiveram dedicação, e estão enganados os que imaginam
que a CPI não vai dar em nada. A CPI decidirá. Claro que pode haver divergência aqui e ali; não há obrigatoriedade de haver uma unanimidade; mas ela
vai decidir. Só não quero que pensem que amanhã
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será um fracasso, porq!JE! nirfg!J~rn i'ª para a cadeia.
E já quero dizer- ago-ra, antecipadamente: ninguém
irá para a Cadeia, pelo menos como resultado da
~PI. Isso é com a Procuradoria-Geral da República,
é com a Justiça. Bes que façam o seu papel.
Mas, Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos
Económicos aprovou a realização de uma reunião,
em agosto, das duas comissões para fazermos as
adaptações com relação a títulos e tudo mais.
FICOu decidido fazermos uma reunião dos
membros da CPI com todos os que estiveram presentes. E foi aprovada proposta nossa, com a presença, com o apoio e com o voto da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - e V. Ex" estava
lá, com o apoio total do Senador Bernardo Cabral,
que veio a este plenário, e teve o endosso total do
Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães,
no sentido de realizarmos um seminário neste plenário, no dia 18 de setembro, numa quinta-féira, às 10
horas, quando virão os célebres magistrados das
Operações Mãos limpas, da Itália. O Sr. Presidente
Bernardo Cabral já confirmou a presença do Presi·
dente do Supremo Tribunal Federal, e convidaremos
os Senadores, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, enfim, todas as
entidades ligadas a leis, a punições, à administração
da Justiça. Ses irão fazer uma análise do que ocorreu na Itália e do que foi feito lá. E, claro, com ele_gância, vão fazer algumas sugestões para o caso
brasileiro.
A informação que tenho é_ de que dois procuradores de São Paulo se ofereceram - já que são eles
que estão patrocinando a vinda dos italianos ao _Brasil -, inclusive, para fazer a traduçtío, que podera ~~r
simultânea ou a cada 5 minutos. Se V. Ex" decadar
-que será a cada 5 minutos, eles estarão ao lado da
mesa para fazer a interpretação, uma vez que se trata de questão jurídica e nem sempre o tradutor poderá entender. Então, eles darão as explicações. A
informação que os procuradores e o Senador Cab~
me deram é de que o Presidente do Supremo estana
disposto a ser um dos interpeladores. Quer diz:r._ os
três procuradores italianos fariam suas _e~pos~çoes
e, depois, haveria um debate com a part1c1paçao de
algumas pessoas escolhidas pela Mesa.
Nesse ponto, quero destacar a importância do
e_vento, quando o Presidente do Supre_mo _não só
virá- o que já está acertado-, como aceitara ser um
dos interpelador_esdos tr~s. com_relaçã() à adaptaÇão
mOdelo brasileiro.

ao
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Vou entregar a V. Exól o nome dos três procuradores, o título de suas palestras, o nome dos dois
Procuradores de São Paulo que estão fazendo a
coordenação do evento, para que V. Exól, na reur:ti_ão
de hoje ou da semana que vem, não sei, já faça
essa comunicação e tome a decisão - visto que V.
Exól é Presidente da Comissão e Vice-Presidente da
Casa -, no que se refere à relação dos convites que
deverão ser feitos. O Senador Cabral já tinha decidido enviar, por exemplo, aos membros dos Tribunais,
aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados, ao Secretário de Justiça dos Estados, para participarem do grande debate que faremos nesta
Casa, _que considero da maior importância.
Sr. Presidente, penso que o trabalho da CPI foi
brilhante. Não nego que não imaginei que chegasse
onde chegou. O Governo deixou que essa CPI fosse
instaurada, mas não tinha deixado instaurar a CPI
dos Comiptores nem a do Sistema Financeiro. Então, pensei: •o Governo está deixando instaurar
essa porque vai atingir o Maluf, o Arraes, vai atingir
Governadores do PMDB e, como ele está de fora,
não haverá problema•. Mas o trabalho da comissão
foi profundo, e os reflexos são sérios. Não tenho dúvida alguma de que os títulos públicos vão mudar. O
debate q_ue estamos trazendo vai ser da maior importância: e do maior significado. E isso a comissãp
fez.
É exatamente por isso que penso como foi importante trabalho da comissão. Porém, à margem
disso que ela fez,' temos que pensar em termos de
futuro.
Sr. Presidente, as pessoas me perguntam: "E
daí, o que vai acontecer?" A opinião pública não entende que a culpa não é do Supremo, não é nossa,
não é do Presidente, não é da Polícia, não é do Procurador-Geral; a culpa é de todos nós. Isoladamente, não é de ninguém, mas, coletivamente, é de to~
dos nós, pelo marasmo, pela irresponsabilidade da
organização, pela falta de um processo.
Por exemplo: na Itália, são os desembargadores que fazem a prova. Eles são magistrados, são
procuradores e são os autores da prova; não é a polícia que faz. Então, temos que realizar esse debate
sobre a forma de combatermos a impunidade, a fim
de estabelecermos como faremos daqui por diante.
Sr. Presidente, a CPI do Congresso vem desenvolvendo uma atividade inédita - e o Senador
Ramez Tebet, que é um jurista, há de fazer justiça.
No Brasil, não há quem faça isso, nem o procurador,
nem o tribunal, nem a polícia. Ninguém. Não há essa
coordenação que o Congresso Nacional está tentan-

o
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do estabelecer. No entanto, a incumbência de dar
seguimento a esse trabalho foge de nossa responsabilidade.
Imagine, Sr. Presidente, se fosse possível um
trabalho como o que foi feito pela CPI: em vez de ser
entregue a outra instituição para lhe dar seguimento
- ou começar tudo de novo -, fosse feito por uma
instituição- não !;ei_qual-, que_ envolvesse membros
do Senado, juízes instrutores e que o resultado desse trabalho já fosse o processo pronto. Em vez do
resultado da CPI ir para o procurador - e não se
sabe o que acontece a partir desse ponto -, o resultado do trabalho já fosse a conclusão.
Precisamos encontrar um órgão, um setor,
uma forma de dar andamento mais célere a esses
trabalhos. Na Itália, isso foi conseguido. Na Itália, no
caso "mãos limpas•, os juízes tiveram tanta força, o
trabalho foi desenvolvido com tal consciência, que
eles _tinham _aytQridade para fazer o processo, para
mandar para o juiz e mandar para a cadeia os criminosos. E o fizeram! Essa é a fórmula que temos de
buscar se quisermos realmente fazer um trabalho
decisivo.
Se não queremos, pode haver um trabalho boflito, nota dez para o Requião, nota dez para V. Exó';
mas no mês que vem, estará tudo igual, corno aconteceu na CPI que Jr<~-toudo iropeachment do ex- Presidente Collor e na CPI do Orçamento.
Eu gostaria que· Deus me inspirasse, para que
eu pudesse transmitir, de maneira tranqüila, o que
passa pela minha cabeça. Penso que esta CPI concluiu o seu trabalho. Há um trabalho mais importante, que nada tem a ver com esse.
Sr. Presidente, o meu tempo chegou ao final.
Entrego-lhe um ofício que está endereçado a V. Exól.
Neste ofício, estão todas as explicações. Peço que,
por gentileza, V. Exól o entregue à comissão hoje.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
--o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Pedro Simon, sinto-me honrado em ser portador
de V. Exól. Isso somente honra a mim ou a qualquer
outra pessoa.
Sinto-me também no dever de prestar uma informação à Casa, atendendo a uma indagação formulada por V. Exól, já que, circunstancialmente, estou exercendo a Presidência desta sessão e da CP I.
A sugestão apresentada à C_!'~ quanto à convocação de algumas autoridades para que estas tomem conhecimento; diretamente da CPI, do seu trabalho foi transformada em um convite, oficialmente
- assinado-por mim e dirigido-ao Ministério Publico, ao
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Tribunal de Contas da União, à Receita Federal, à
Polícia Federal e ao Banco Central.
Antes de iniciar a votação do Relatório do Relator Requião - independente, portanto, de que o relatório sofra ou não algum tipo de alteração na comissão -, cópia do mesmo será entregue a essas
instituições, assim como foi entregue à CPI. Evidentemente, as decisões que forem tomadas posteriormente pela CPI serão igualmente comunicadas; todas aquelas instituições terão acesso a essas informações. Acredito que a opinião pública brasileira ficará sabendo que o Senado Federal cumpriu o seu
papel. Este é um país onde há um Estado de Direito
e onde há instituições encarregadas, cada uma delas, de cumprir Úma função que preserva o interesse
público, o património público, a ética e a decência. A
parte do Senado Federal está concluída, e o Senado
e a sociedade brasileira entregam e confiam agora
no desempenho das demais instituições.
Queria dar essas informações à Casa, atendendo a indagação feita por V. !:>r' em seu importante discursá, do qual resulta este documento que terei
muito prazer de entregar à CPI no dia de hoje.
Com a palavra, o Senador Ney Suassuna S.
!:>r' dispõe de 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente
da República convocou o Congresso Nacional e relacionou, para este período, nos termos do inciso I
da Mensagem nº 363/97, tratados, matérias de competência privativa do Senado Federal, 62 medidas
provisórias, 166 matérias orçamentárias e, especificamente ao Senado Federal, solicitou que fosse colocado itens de importância para a melhor organização do nosso País.
Esta Casa discutiu e votou, algumas até rapidamente, matérias como: sanções penais e adminiatrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente; o Fundo de Aposentadoria Programada lndividuai-FAPI e o Plano de Incentivo à
Aposentadoria Individual; a política energética nacional, principalmente no que se refere ao monopólio
do petróleo e instituiu também o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo; o Estatuto dos Refugiados; a Lei Geral das
Telecomunicações, que cuida da organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento do órgão regulador, dentre outros aspectos
dessa importante lei geral.
Sr. Presidente, votamos também, com grande
sabedoria, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional no que se refere ao ensino religioso; uma
legislação para incentivar os produtores de borracha
natural, dentre outros assuntos, que cuidavam da in- .
dicação de autoridades, embaixadores ou de empréstimos a Estados ou Municípios.
De todos os iten_s_solicitados_ pela Presidência
da Repúbli~_._apenas um não vamos entregar totalmente votado: o da Previdência Social, cujo projeto
aprovamos hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na próxima semana, discutiremos
as emendas e os destaques apresentados perante a
referida comissão, Alénu:liss_o,_tivemos importantes
reuniões da Comissão Mista de Orçamento e da CPI
dos Precatórios, onde, inclusive, foi lido o parecer do
Relatõr.
Vejam, Srs. Senadores, que realizamos um trabalho árduo durante a convocação; tivemos um ritmo
de fazer inveja a qualquer outra legislatura e - se
Deus assim o permitir- conseguiremos votar, hoje à
tarde, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o efeito vinculante, e no plenário, na próxima
semana, como um item a mais.
Visto esse quadro, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre alguns desses itens que
considerei de primordial importância, referindo-me,
primeiramente, à CPI dos Precatórios. Como disse o
Senador Pedro Simon, proporcionou-nos grande satisfação ouvir o Relatório do Senador Roberto Requião, com o qual todos concordamos, apesar de
pequenas divergências. Seu primoroso relatório buscou refletir tudo o que foi discutido, ouvido e levantado com respeito ao assunto. Na reunião a realizar-se
hoje e nas próximas, provavelmente semana que
vem, teremos o último entendimento entre os membros da comissão e o relator, de forma a encontrar__ e com toda a certeza conseguiremos -a unanimidade, uma fórmula de consenso.
Eu manifesto a satisfação de ver que um assunto tão polêmico, que polarizou o país por tanto
tempo, conseguiu chegar a bom termo, e tudo indica, o horizonte é extremamente promissor, que o
consenso existirá
Em relação ao assunto Previdência Social, nos
primeiros instantes, estava extremamente temeroso
e fui o primeiro a vir a esta tribuna para fazer discurso sobre direitos adqulriaos-:-Dizia; naquela ·ocasião,
que um país que não cuida de seus velhos não respeita a si próprio. Mas, com a sabedoria do Senado
Federal, encontramos quase que o consenso, já que
são poucas as emendas e- raros os destaques que
ainda teremos a discutir nas próximas sessões.
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O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V.Ex". um
contra se fosse alterado, mas a sabedoria do Senaaparte?
dor Beni V eras. a sabedoria do conjunto, até a atua-O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte,
ção da Oposição, tudo isso culminou ni.sm parecer
com muito prazer.
excelente que, como eu disse, ainda tem algumas
O Sr. Ramez Tebet- V. Exl. está fazendo um
arestas, arestas de emendas e de destaques, que
balanço altamente auspicioso, porque tem tido um
serão dirimidas na próxima semana.
Mas foi uma convocação extremamente proveitrabalho relevante na condução dos assuntos aqui
da Casa. Quero, se V.Ex" me permite, aproveitar o
tosa. O País tem que se congratular com o seu Cooseu pronunciamento para lembrar que essa Emenda
gresso. se aqui cumprimos a nossa obrigação - e
da Reforma da Previdência Social está dando uma
até vamos extrapolar, votando um item a mais -, por
maturidade- falar em maturidade do Senado da Reoutro lado, a Câmara dos Deputados também trabapública talvez seja redundância -, um sentido de
lhou duro, e houve a aprovação de matérias imporgrandeza muito grande. Por quê? Veja V.Ex" que,
tantes para a govemabilidade do País, bem como
hoje, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadadecisões difíceis, como foi o caso do FEF, em que
nia chegou a um bom termo graças, principalmente,
estávamos divididos em atender as prefeituras ou o
à compreensão de uma Oposição, que, longe de se
Governo Federal, mas em que também se encontrou
mostrar radical, se mostrou altamente responsável,
solução.
dando a sugestão inclusive para que os trabalhos tiLamento apenas que, durante este período da
vessem éontinuidade dentro de um clima tão elevaconvocação, tenha havido no País um item que desdo como o que ocorreu hoje. Não tive oportunidade
toou da ordem e do progresso que buscamos, que
hoje na CCJ - e acho que este é o momento - de
foi a crise dos policiais civis e militares, que grassou
agradecer à Liderança do PT, na pessoa do senapor todo o País.
dor José Eduardo Outra; a outros também, mas esGraças a Deus, no meu Estado, a crise chegou
pecifiCamente me refiro ao Senador José Eduardo
hoje ao seu fim. Graças a Deus, hoje, Governador e
Outra, porque partiu dele a idéia da metodologia que
líderes encontraram uma solução que paralisou a
encontramos para encaminhar a matéria referente à
crise e que custará à Paraíba R$2 milhões, que deiPrevidência, que, COIT)o V.Ex" e todos nós reconhexarão de ser aplicados em investimentos - parcos
cemos, é a matéria mais complicada, a mais imporinvestimentos, porque temos poucos recursos - mas
tante que estamos votando no Senado da Repúblique resolverá um problema que estava nos afligindo.
ca. Agra,deço a V_. Exª por me haver permitido essa
Entretanto, ao mesmo tempo em que, na ?areferência ao senador José Eduardo Outra.
raíba, essa questão está sendo resolvida, ela expioO SR. NEY SUASSUNA- Agradeço a V. Exª,
de em vários outros Estados. Hoje, inclusive, em
senador Ramez Tebet, e fico feliz por incluir no meu
Alagoas, houve um crescer da crise que levou o Godiscurso essa sua intervenção. Também solidariZovemador Divaldo Suruagy a se licenciar e houve aiome com V. Exª nessa colocação. O Senador José
da alguns confrontos entre Exército e Polícia.
O problema vem crescendo também em outros
Eduardo Outra, hoje, até se autodefiniu como modeEstados, como Rio de Janeiro, Amazonas, Pará,
rado. Realmente S. Exª é moderado, apesar das definições sempre recheadas de um pouco de ideoloCeará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do
gia, S. Exª é um moderado, é um ideólogo-moderaNorte, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do
do e firme, e o respeito muito por isso.
Sul e deverá ocorrer também em vários outros EstaO senador José Eduardo Outra nos auxiliou
dos. E eu diria para todos esses Estados exatamenmuito a alcançarmos essa maturidade. Vejo a Senate o que eu disse na Paraíba: que é preciso que se
dora Benedita da Silva gesticulando ...e digo a S.Exª
respeitem as carreiras de polícia civil e militar, porque esta é uma hora em que nos devemos solidarique são bravos que saem de casa e não sabem se
zar, pois quem não tem um idoso em sua família?
vóltam. Enquanlb nõs pegamos a caneta e o papel
Quem é que não tem um senhor de idade que serviu
ou nos preparamos para vir aqui fazer discursos ou
de esteio por muito tempo para os que hoje estão
contatos, eles colocam o revólver na cintura e saem
militando? E hoje lá estavam esses senhores e sesem saber que bandidos irão enfrentar e para ganharas na platéia, aplaudindo o parecer que respeinharem o quê? Quase sempre um salário baixo.
tava os direitos adquiridos.
Há justiça nesses reclames, mas é preciso que
FICO muito feliz porque isso-faz ·parte dos aitá=---- haja ponderação e foi isso o que aconteceu na Pames do meu Partido e eu estava pronto para votar
raiba. Eu louvo o meu Governo, mas louvo também
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a Polícia, porque encontraram solução. Esta deve
ser a máxima perseguida: buscar soluções. Não
pode haver exacerbação na busca das conquistas,
porque Roma não foi feita num dia. Tem que ser
passo a passo. Graças a Deus, lá, nós encontramos
solução, mas talvez seja esta crise genérica no País
o único item que mancha um pouco este período
que estamos vivendo no País, um período de produção no Congresso Nacional, em que buscamos nos
adequar, por meio de reformas legislativas, de reformas que estamos fazendo em todo o arcabouço nacional, na busca de inserção do congraçamento
. mundial dessa tal de globalização, que nós não queríamos ou nem gostaríamos de entrar, mas somos
forçados e temos que nos adaptar:
Então, Sr. Presidente, venho à tribuna na tarde
de hoje para elogiar o Congresso Nacional e destacar o papel do nosso Senado Federal, onde matérias
importantés para a vida do País foram decididas. Lamento apenas essa crise que se generaliza pelo
País das polícias civis e militares, sobre a qual dêTxo
um alerta:·que os governantes e aqueles que estão
pleiteando melhorias salariais encontrem, como nós
encontramos na Paraíba, com a ação do Governador José Maranhão e das lideranças policiais, as soluções pacíficas e rápidas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SR! BENEDITA DA SILVA- (Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.} - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Senadores, a
proteção das crianças pela sociedade e pelo Estado
faz parte da natureza humana e o direito à infância é
a expressão máxima da maturidade de um povo e
de uma civilização. As crianças são garantia de continuidade dos nossos sonhos e utopias.
A adoção de crianças é um instituto milenar.
De 1987 a 1991, 10 mil crianças brasileiras foram
adotadas por estrangeiros, segundo relatório da Organização das Nações Unidas- ONU. Conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção por
estrangeiro somente é permitida com autorização judicial. Antes de ser consumada, não é permitida a
saída do adotando do território nacional. Entretanto,
sabemos da violência que sofrem crianças brasileiras devido a adoções internacionais ilegais, noticiadas pela imprensa, como vimos no Globo Repórter
de sexta-feira.
Eu pretendia fazer este pronunciamento na semana passada, mas não tive oportunidade. E, na
sexta-feira, vi que a matéria que o Globo Repórter
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estava apresentando tinha exatamente o conteúdo
do meu pronunciamento, porque há muito estamos
trabalhando a questão das adoções internacionais.
-- Ouandolevantamos-este-proolema sOmos ena~
mados, como aconteceu comigo em certa ocasião,
loucos, porque isso não existiria no Brasil, isso não
aconteceria no Brasil, segundo alguns.
Mas agora, reforçando o conteúdo do discurso
que estou fazendo, que não foi mudado em nada
apesar de estar escrito já há uma semana, milhares
de telespectadores puderam presenciar no Globo
Repórter de sexta-feira o que acontece no Brasil no
que diz respeito à adoção internacionaL
Às vezes, as adoções feitas por meios ilícitos,
seqüestro, fraude, servem para disfarçar delitos
como a exploração sexual, o comércio de órgãos ou
os trabalhos forçados.
O Estatuto da Criança e do Adolescente colocou obstáculos no caminho desses ilícitos, definindo
como crime a prática de tráfico. Apesar disso, a situação tomou-se alarmante e não mudou muito nos
úHimos anos.
No Brasil algumas pessoas chegam a afirmar
que não existe adoção e sim comércio de crianças,
envolvendo advogados, juízes, promotores, funcionários da Justiça, verdadeiras máfias que compram
bebês de mães pobres e os entregam a estrangeiros, burlando as leis nacionais e internacionais de
adoção. Nós vimos isto no Globo Repórter.
De dois mil processos de adoções de crianças
cearenses que foram para a Europa, por exemplo,
cerca de mil e novecentos processos foram fraudulentos, conforme dados apurados na CPI realizada
naquele Estado.
Em 1-994, o- Correio Braziliense publicou reportagem sobre quadrilhas que compram, seqüestram ou matam crianças no Terceiro Mundo para alimentar a indústria criminosa dos transplantes de órgãos e das adoções ilegais. Quanto vale uma criança? Na época divulgou-se que cada criança valia entre US$10 mil e US$20 mil.
A CPI que investigou o extermínio de crianças
e adolescentes e a CPI que apurou a exploração sexual infanta-juvenil dedicaram capítulos dos seus relatórios à adoção rrregular e ao tráfico internacional
de crianças. Fiz parte de ambas.
Em Santa Catarina, por exemplo, um advogado
_mantinha uma creche irregular funcionando, embora
com o conhecimento das autoridades, com um estoque de crianças para adoção. Da Bahia veio a denúncia contra um advogado que em apenas sete
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anos chegou a fazer mais de 60 processos de adoção para o exterior.
A quebra do sigilo bancário de cerca de 90
pessoas investigadas revelou uma incrível movimentação financeira, na ordem de milhões de dólares,
valores não declarados à Receita Federal.
Recentemente, com a Convenção de Haia, a
questão das adoções internacionais passou a contar
com um tratado arrojado, capaz de dar instrumentos
para um melhor controle da legalidade das adoções
no contexto internacional.
Quando Deputada, tive a hoAra de ser a Relatora do texto dessa Convenção. O meu parecer concluiu pela sua aprovação, sujeitando ao Congresso
Nacional quaisquer atas que possam modificá-lo.
Aprovado pelo Congresso Nacional, transformou-se
no Decreto Legislativo n2 63, de 19 de abril de 1995.
A Convenção de Haia estabelece uma sistemática de coóperação entre as autoridades centrais dos
países, uma espécie de "pólo controlador da lisura
dos processos de adoção."
De aéordo com ela, a adoção internacional só
será efetivada após análise das possibilidades de
colocação da criança no Estado de origem, constatado interesse superior da criança na adoção estrangeira.
Apresentei, recentemente, projeto de lei para
oferecer às autoridades brasileiras mecanismos de
controle do destino das crianças adotadas por estrangeiros. O objet(vo é evitar o desaparecimento de
crianças, bem como acautelar-se no tocante à ado·
ção ilegal, ou à compra e venda pura e simples de
crianças brasileiras, combatendo o tráfico.
São mecanismos fundamentais para a segurança das nossas crianças adotadas pcir estrangeiros, cujo destino até hoje é incerto. A proteção da
criança e o direito à infância, como já disse, é expressão máxima da maturidade de um povo.
O que o Globo Repórter apresentou na sextafeira referendou as iniciativas que temos tomado,
seja o Executivo, com campanhas, seja o Legislati~
vo, com leis, com manifestações, com pronunciamentos, e também as iniciativas para envolver a sociedade brasileira.
Sabemos que esses fatos estão acontecendo e
que há uma expressão perversa dessa situação,
como a questão dó trabalho infantii, que nada mais é
do que uma exploração da criança, mas que é justificado pelo fato de que é melhor a criança estar trabalhando do que estar roubando. Mas não queremos
criança roubando e nem sendo explorada na sua força de trabalho, e sim nas escolas. Também são jus-
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tificadas as adoções por estranç .ros dizendo-se
que é melhor que um estrangeiro r.dote uma criança
do que essa criança ficar no meic da rua. Mas não
queremos criança no meio da rua e nem impedimos
que essa criança seja adotada, desde que haja fiscalização e controle, porque o que estamos vendo,
àssistindo e sabendo é que a maioria dessas adoções é irregular, ilegal e está acontecendo com a conivência dos poderes públicos deste País. As CPls investigaram, deram os nomes, e até hoje não vimos
uma punição.
E a matéria que o Globo Repórter apresentou
chamou a atenção porque vimos autoridades, advogados, juízes concordarem perfeitamente que essas
adoções sejam feitas. São autoridades que inclusive
extrapolam a sua autoridade para fazer valer o direito de adoção, com a justificativa de que pais e mães
abandonaram os seus filhos, ou são pobres e não
podem dar à criança o necessário.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
que o discurso que faço hoje, por ser extenso, fosse
registrado na íntegra, porque entendo que esta Casa
tem o compromisso de fazer valer o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que deixa lá as suas marcas e dá ao Poder Público instrumento para que fiscalize e para que, de uma vez por todas, possamos
áCãl:la( córri-essás adoções, que, na verdade, não
são adoções, são tráfiCo de crianças, por elas serem
pobres, por serem crianças cujos pais não têm condições de manter seus lares e, portanto, são submetidas a essa prática. Essa é uma prática de autoriáade sim, porque, muitas vezes, são diretores de hospitais que permitem a saída das crianças; outras vezes, são juízes, advogados e até mesmo políticos
que facilitam essas adoções.
Fica aqui, portanto, a minha manifestação. Ao
mesmo tempo, solicito que o Senado Federal possa,
cada vez mais, abraçar essa campanha, que estará
sendo feita pelo Governo Federal, mas que depende
também da nossa atuação no que diz respeito não
. _ .só_ aos pronunciamentos, mas à fiscalização junto
aos Poderes Executivos municipais nas regiões
onde esse número tem crescido a cada dia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
SEGU~ NA ÍNTEGRA, D~CURSO
DA SRA. BENEDITA DA SILVA:

Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores,
A proteção das crianças pela sociedade e pelo
Estado faz parte da natureza humana e o direito à
infância é a expressão máxima da maturidade de um
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povo e de uma civilização. As crianças são garantia
de continuidade dos nossos sonhos e utopias.
A adoção de crianças é um instituto milenar.
f:;::::m:lemos do episódio da loba romana, que amamentou os gêmeos Rômulo e Remo. É um ato cte
amor que tem de ser preservado.
No Estatuto da Crianç;i e do Adolescente
(ECA) o novo conceito de adoção, estabelecido pelo
art. 41, atribui ao adotado a condição de filho com os
mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórias,
desligando-o do parentesco natural. A adoção é definida como ato civil que vincula o adotante ao adotado, numa relação de paternidade e filiação, no parentesco legal. A adoção é, portanto, irrevogável e
mesmo a morte do adotante não restabelece o pátrio
poder dos pais naturais.
A cada dia, cerca de 5 (cinco) crianças deixam
o Brasil pelo caminho das adoções internacionais.
De 1987 á 1991, 10 mil meninos e meninas brasileiras foram adotados por famílias estrangeiras, segundo relatório da Organização das Nações Unidas, que
atribui a estimativa a fonte do governo brasileiro.
O envio de crianças brasileiras para o exterior,
na forma d~ adoçáo, só é permitido quando a autoridade judiciária autorizar, ou seja, •sem prévia e expressa autorização da· al,Jtoridade judicial, nenhuma
criança oú adolescente nascido em território nacional poderá sair do Pais em companhia de estrangei~
ro residente e domiciliado no exterior (Estatuto da
Criança e do Ado~scen~e. artigo 85). E ainda: "antes
de consumada a adoção não será permitida a saída
do adotando do território nacional" (ECA, art. 51).
A Constituição Federal, em seu artigo 227, parágrafo 5" também determina que •a adoção será
permitida pelo poder público, na forma da lei, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação
por parte de estrangeiros•.
Pelos dispositivos legais aqui transcritos, percebe-se que a nossa legislação tem como objetivo
impedir a saída de criança ou adolescente do País,
em companhia de estrangeiro que não tem residência aqui, sem a autorização ou sentença judicial de adoção.
Entretanto, tomamos conhecimento da violência que vem sofrendo crianças brasileiras, através
de adoções internacionais. O tráfico de crianças foi
amplamente noticiado pela imprensa nos últimos
anos. Muitas vezes as adoções servem para disfarçar a prática de delitos classificados como tráfico internacional de crianças, que tem como destino a exploração sexual, a prostituição, o comércio de órgã~
os, trabalhos forçados. Mesmo sem comprovação

JULHO 1997

oficial, existem denúncias sobre tráfico de crianças,
feitas ao arrepio da lei. Circulam .informações da
existência de um dossiê denunciando o "desaparecimento• de crianças brasileiras. Estas crianças estariam sendo traficadas para comercialização de
seus órgãos, em clínicas clandestinas, funcionando
como verdadeiros "bancos de órgãos•. Esta, no entanto, é apenas a ponta do iceberg em que se transformou a adoção de crianças brasileiras. Meios ilícitos são usados para viabilizar essas adoções, tais
como o seqüestro, o consentimento mediante coação, fraude, abuso de poder econômico, indução ou
convencimento de famílias de baixa renda a entregarem seus filhos para adoção, o rapto puro e simples
e a existência de quadrilhas especializadas, que cobram em dólar por cada criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente colocou obstáculos na tentativa de casais estrangeiros
pagarem para adotar c~anças, realizando verdadeiras compras através de intermediários, arquitetando
falcatruas para conseguir levar consigo, a qualquer
custo, uma criança brasileira, o que transforma a
adoção internacional em mercantilização. Apesar
desses obstáculos, a situação tomou-se alarmante e
não mudou muito nos últimos anos. O próprio ECA,
em seu art. 239, destina como crime a prática de tráfiCo: "Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou
com o fito de obter lu~ro: Pena - reclusão de quatro
a seis anos, e muita".
Tráfico de pessoas? Será que isso existe mesmo? O tráfico de pessoas existe e é um fenômeno
mundial, altamente organizado, alarmantemente
crescente, que vem ganhando novas formas. Ocorre
tanto a nível nacional quanto internacional e afeta,
principalmente, mulheres e crianças.
"Vendem-se bebés ainda no ventre da mãe. Se
nasceram bonitinhos, custarão US$1 ,2 mil. Caso
contrário, daremos um desconto". Este anúncio foi
publicado por uma quadrilha chilena que traficava
bebés antes mesmo do nascimento.
~Algumas- pessoas chegam a afirmar que "no
Brasil não existe adoção, e sim comércio de crianças•. Neste comércio estão envolvidos advogados,
juizes, promotores, funcionários da justiça, assistentes sociais, verdadeiras máfias, que compram bebês
de mães pobres e entregam a estrangeiros, um verdadeiro comércio, 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 ltá-
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lia, França e outros países da Europa, cerca de mil e
novecentos processos foram fraudulentos, montados
ou rasurados. Uma CPI que funcionou naquele estado apurou que, ao contrário do que se diz, não são
apenas os brasileiros que fazem questão de crianças loiras para adoção. De acordo com biótiPÇ> da
criança, seu preço aumenta. Este dado põe por tena
a idéia pnH:oncebida de que o casal estrangeiro não
está preocupado com as características físicas da
criança adotada. Ao contrário, os europeus em geral
estão dispostos a pagar até mais caro por crianças
de pele clara e de cabelos lisos, pois selecionam e
são bastantes exigentes quando se trata de escolher
suas "mercadorias".
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 situaçãe
rável das crianças, dos pais e do desespero dos casais estrangeiros para realizar, a qualquer preço, o
sonho de ter um filho.
Quanto vale uma criança? Em 1Q94, o jornal
Correio Braziliense publicou urna série de reportagens sobre quadrilhas que compram, seqüestram ou
matam crianças do Terceiro Mundo para alimentar a
indústria criminosa dos transplantes de órgãos e sobre urna rede internacional de adoções ilegais. Na
época, divulgou-se que cada criança valia entre 10 e
20 mil dólares.
O descaso com que tratamos a adoção internacional levou a um ponto em que as informações básicas sobre quem' adotou, quando e onde e qual é o
atual estado da família substituta são bastante rarefeitas, daí a imensa dificuldade de cruzarem-se os
dados dos países envolvidos quando se tem de desvendar uma rede de tráfico internacional de crianças.
As denúncias de tráfico de crianças pontuam
no Brasil de Norte a Sul. A CPI que investigou o extermínio de crianças e adolescentes, em 1991, e,
posteriormente, a CPI que apurou as responsabilidades pela exploração sexual infanta-juvenil, em 1994,
dedicaram, em seus relatórios, capítulos sobre Adoção Irregular e Tráfico Internacional de Crianças. Em
ambas Comissões de Inquérito o terna mereceu
atenção especial, quando houve um sentimento unânime de apurar os problemas que diz respeito ao
processo de adoção.
Em Santa Catarina, investigou-se denúncias de
quadrilhas aluando nas comarcas de Piçarras, Comboriu e Tijucas, onde um advogado mantinha uma
creche funcionando em prédio de sua propriedade
com um estoque de crianças para serem adotadas.
Esta creche não tinha autorização para funcionar,

mise-

embora isso fosse do conhecimento das autoridades
locais.
. .
Da Bahia veio a denúncia de um advogado que
chegou a fazer, em apenas sete anos, mais de seSsenta processos de adoção para o exterior.
A quebra do sigilo bancário de cerca de 90
pessoas pela CPI que investigou a prostituição infanta-juvenil, revelou uma fantástica movimentação financeira de pessoas ligadas ao tráfico de bebês, somas fabulosas, que em alguns casos ultrapassam a
quantia de 14 milhões de dólares, valores que não
eram declarados à Receita Federal brasileira e que
enriqueciam ilicibimente muitas pessoas com o comércio de bebês. . '
No Rio Gfande do Norte há denúncias da Promotoria Públ~ de fatos que indicam claramente a
existência .de envolVimento de membros do Judiciário do Estado e advogados locais em processos fraudulentos de ~o. internacional.
Nesse·
os processos de adoção já iniciam, na .maioria clàs vezes, com vícios do tipo:
criança com registro de nascimento em que conta
como mãe mulher há mais de oito anos operada de
ligadura de trompas, e que, na verdade, eram empregadas dos advogados que compravam as crianças de mães pobres e as mantinha sob guarda até
que o processo ilegal de adoção seja concretizado,
revendendo-as a quantias wltosas para os pais adotivos, na maioria das vezes originárioS da França.
Itália e Israel, citando aqui os países que mais procuraram crianças brasileiras. Caracteriza-se como
um verdadeiro comércio de seres humanos, uma atividade altamente lucrativa da qual participam desde
mães fictícias, passando por assistentes sociais e
advogados e até escrivães e juizes, burlando as regras e os principias da legislação nacional e internacional sobre adoção.
·.
Como o advento da Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em matéria de Adoção Internacional, a
Convenção de Haia, como ficou conhecida, a disciplina internacional das adoções conta com um tratado_arrojado e bastante inovador, capaz de dar instru. mentos para um ,melhor controle da legalidade das
adoções no contexto internacional.
a honra de ser a Relatora, na Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados
que submeteu à consideração do Congresso Nacional o texto desta Convenção, celebrado em 29 de
maio de 1993, durante a XVII Sessão da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado. Meu
parecer concluiu .pela aprovação do texto da Con-

estado.
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venção pelo Brasil, sujeitando à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão da referida Convenção. Apróvada pelo
Congresso brasileiro, transformou-se no Decreto Legislativo nº 63, de 19 de abril de 1995.
A Convenção de Haia, de 1993, estabelece
uma sis1emática de cooperação internacional entre
autoridades centrais dos países, que funcionaria
como uma espécie de "pólo controlador da lisura do
processo de adoção", um passo importante para o
monitoramento eficaz dos casos de adoção internacional. Tem por objetivo:
a) estabelecer garantias para que as adoções
internacionais sejam feitas segundo o interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que lhe reconhece o direito internacional;
b) insta~iar um sistema de cooperação entre
os Estados Contratantes que assegure o respeito às
mencionadas garantias e, em conseqüência, previna
o seqüestro, a venda ou tráfico de crianças;
c) assegurar o reconhecimento nos Estados
Contratanfes das adoções realizadas segundo a
Convenção.
De acordo com a Convenção, a colocação de
criança em família substituta estrangeira só será
possível quando as autoridades do país de origem
considerem a criança como "adotável", após terem
examinado as possibilidades de colocação da criança no seu Estado de origem, e constatado "que uma
adoção intemacionai responde ao interesse superior
da criança", tendO-se assegurado, também, de que
todos os interessados deram inequivocamente o seu
consentimento. Ao recomendar a aprovação do
acordo pelo Congresso, o ltamaraty afirma que a
convenção representa um aperfeiçoamento técnico
em relação a textos anteriores, e se preocu-pa em
resguardar "os direitos humanos e o direito humanitário, sem descurar da preocupação que demanda o
tráfiCO internacional de menores".
A Convenção guarda coincidências com o
ECA, quando adota a regra de que, preferencialmente, serão adotantes os nacionais do país onde se encontra a criança ou adolescente e só excepcionalmente os estrangeiros serão escolhidos para formar
sua família substituta. E também quando decide que
serão sempre levados em conta os interesse superiores da criança ou do adolescente adotado.
É necessário uma nova atitude em relação às
adoções, capacitando órgãos nacionais e internacionais para combater as quadrilhas de traficantes de
crianças em todo o mundo. A adesão do Brasil a
Convenção' de Haia de 1993 representa um avanço
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nos processos de adoções, suprimindo uma lacuna
hoje eJ(iStente, queé_af~ta de _()Oiltrc>i~ elltre QSI:S_tados. Reafirma também a nossa posição no âmbito
das relações internacionais, como um país coerente
com s\la pregação de absoMa prioridade para as
crianças e adolescentes, prevista no art. 227 da
Constituição Federal.
O Brasil é constantemente citado na imprensa
internacional como um dos grandes fornecedores de
crianças para o tráfiCo internacional. Todas estas
questões precisam ser inves1igadas para que o Brasil se posicione em relação às adoções, sejam elas
estrangeiras ou não.
Fatos como estes tem gerado a necessidade
urgente da colaboração na instrumentalização do
governo 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 art. 2'Z7:
"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o diréítoãviâa~à: sa.nae-; -a-alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.•
O impedimento legal à prática do tráfico existe.
Entretanto, pouco se tem feito para coibir a ação criminosa. Trabalhar no sentido de impedir este crime
é ação imperiosa e urgente, uma vez que, consumado o crime, a criança é levada para fora do País,
sabe-se lá_ em que-=ooridiÇões. para que lugar, passando todasorl:e de-necesSidades. . .. .. --. -·
A colocação em família substituta estrangeira
deve ser feita antes de esgotadas todas as possibilidades para a permanência da criança ou adolescente na sua família natural ou na família substituta residente em nosso País. Todavia, aperfeiçoamentos
devem ser feitos na legislação que regulamenta a
adoção internacional, no sentido de salvaguardar as
crianças brasileiras que vão para o exterior.
Apresentei, recentemente, projeto de lei para
oferecer às autoridades diplomáticas brasileiras mecanismos de controle em relação ao des1ino das
crianças adotadas por estrangeiros. O objetivo é evitar o desaparecimento, resguardando, o máximo, a
integridade das crianças brasileiras, bem como
acautelar-se no tocante à adoção ilegal, ou a compra
-e venda, pura e simples; ae-cnariÇas brasileiras,
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combatendo a atuação das quadrilhas de traficantes
de crianças em todo o mundo.
Trata-se de mecanismos fundamentais para a
segurança das nossas crianças adotadas por estrangeiros, cujo destino muitas vezes nos parece incerto.
A proteção das crianças faz parte da natureza humana e direito à infância é a expressão máxima da
maturidade de um povo e de uma civilização. As
crianças são garantia de continuidade dos nosso sonhos e utopias.
Muito obrigada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Prorrogo a Hora do Expediente por 5 minutos, para que o
Senador Emandes Amorim possa fazer uma comunicação il'}adiável.
O SR. ERNANDES AMORIM {PMDB-RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na
verdade, éu teria que fazer neste momento um discurso a respeito do que ocorre no Estado de Rondônia. O Governador alardeia aos quatro cantos que as
suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Na verdade, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Congresso Nacional
deveria procurar uma maneira de conduzir as decisões dos tribunais, apesar de o Tribunal de Contas
ser um órgão vinq.Jlado ao Poder Legislativo.
Há pouco tempo, solicitei informações ao Tribunal de Contas da União em relação à questão do
Projeto Sivam. Recebi a notícia de que essa resposta seria confidencial e, para chegar às minhas mãos,
teria que haver a autorização da Presidência da
Casa; eu ainda corria o risco de o meu mandato ser
cassado caso outra pessoa soubesse dessa informação.
Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Nós
somos do Poder Legislativo e o Tribunal de Contas é
um Poder auxiliar desta Casa. Ainda assim, ao solicitarmos informações do Tribunal de Contas, temos
que nos submeter a perder o mandato se vazar a
notícia a algum assessor. No entanto, em cima dessa camisa-de-força, estamos encaminhando à Mesa
um discurso para ser publicado na íntegra sobre as
questões do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o meu
Estado de Rondônia está à mercê da corrupção, dos
desmandos, das falcatruas e das irregularidades.
Por ter recebido poucos votos, o Sr. Governador distribuiu Secretarias entre alguns Conselheiros do Tri-
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bunal de Contas; há um Conselheiro que tem um irmão como Secretário de Estado e um outro cuja esposa é Secretáriá de Planejamento. As contas do Sr.
Governador foram votadas no Tribunal de Contas
pelos sete Conselheiros, sendo que dois deles tiveram parentes beneficiados e, por falta de princípio,
não pediram para ser afastados de participar do processo de votação.
Por sabennos que essa votação foi presenteada, foi uma troca de poder é que eu, como Senador,
entrarei com recurso, para que seja anulada a votação no Tribunal de Contas, a fim de que haja uma
votação correta, sem favores, para que reine no Estado de Rondônia a moralidade pública.
Não se pode permitir que o Governo do Estado
não empregue os 25% dos recursos na educação,
inverta a questão orçamentária e invente orçamentos para fazer licitações e cometer irregularidades, e
o Tribunal do Estado de Rondônia não adote uma
posição para fiscalizar a situação.
Nesse caso, volto ao que disse antes: não só o
Tribunal de Contas do Estado, mas também o Tribunal de Contas da União devem ter instrumentos nesta Casa para cobrar uma fiscalização maior, pois
não é conveniente que fiquemos responsáveis por
·essa situação, via Comissão de Fiscalização do Senado, que aprova recursos para viabilizar administrações estaduais e, quando chegam lá, esses recursos são desviados.
Nesse sentido, faço um apelo para que nós,
Senadores, possamos acompanhar, fiscalizar e exigir do Tribunal de Corrias transparência na aplicação
desses recursos.
Solicito à Mesa que publique na íntegra o discurso que estou encaminhando.
Aproveito a oportunidade para criticar ato regimental desta Casa, que impede que o discurso de
um Senador, pelo fato de citar o nome de •a• ou 'b',
seja publicado. Entendo que, como temos o mandato de Senador e assinamos o discurso, assumindo
toda a responsabilidade por ele, esta Casa tem que
considerar esse fato e fazer publicá-lo nos Anais
desta Casa, para que seja dado credibilidade às palavras do Senador.
Ontem mesmo tentei dar entrada neste discurso e ele não foi aceito. O Regimento não permitiu a
sua publicaçao porque citei -o nome do Governador
do Estado de Rondônia e de Conselheiros do Tribunal de Contas daquele Estado, embora o discurso tivesse sido assinado por um Senador.
Por isso, sugiro a esta Casa, se possível, mudanças no Regimento, para que possamos fazer va-
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ler o nosso mandato popular de Senador da República
e representar bem os nossos eleitores, cobrando dos
nossos governantes a aplicação correta dos recursos.
Desculpem-me por haver excedido o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO
DO SR. ERNANDES AMÇJRIM:
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
O Governador Valdir Raupp de Matos anda
alardeando, pelos quatro cantos qo estado, ter tido
suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas de
Rondônia, omitindo, no entanto, a realidade do comportamento admínístrativo-orçamentário-fínanceíro
do seu desgoverno, cuja principal característica tem
sido o descaminho da coisa pública e a roubalheira
generalizada, com auxiliares presos em razão do cometimento de crime de peculato, em escândalos conhecidos ê:omo "boi ralado" e Ceron, somente para
falar em 2 casos.
O Conselheiro José Euler Potyguara de Melo
demonstrou e provou ter o Governador Valdir Raupp
de Matos, pelo menos em duas ocasiões cometido
crime de responsabilidade: primeiro por ter gerado
receitas fictícias, abrindo créditos suplementares e
adicionais, ocasionando em déficit orçamentário déR$146 milhões; e segundo por ter descumprido o
mandamento constitucional de investir 25% de sua
receita no desenvolvimento da educação, tendo aplicados apenas 19,6%.
Ao lado da corrupção instalada na administração Raupp de Matos, solidariza-se, de forma grave,
a incompetência, a desordem administrativa e o total
desprezo pelos princípios fundamentais.da Administração Pública, tais como a legalidade, a moralidade,
a publicidade e a transparência nos atos de gestão.
Sequer sabe o Governo Raupp o que o Estado
de Rondônia está devendo.
Apresentou ao Senado, através do Banco Central, uma proposta de rolagem de dívida de R$193
milhões, quando o Tribunal de Contas apurou uma
dívida fundada de R$698 milhões, em 31-12·96.
Por ocasião do exame da normalidade do contrato de refinanciamento da dívida de Rondônia, haveremos de requerer as diligências que corrijam este
absurdo, mercê da incompetente e desonesta gestão Raupp.
Mas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, as contas do Sr. Valdir Raupp, toram
aprovadas por 3 votos a tavor, contra 2 votos contrários.
Votaram a favor os Conselheiros Hugo Mota,
José Gomes de Melo e Rochilmar Rocha.
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Esses votos apresentam as seguintes "curiosidades•:
a) os Conselheiros adotaram todas as considerações e ressalvas apresentadas pelo Conselheiro
Relator, contrários à aprovação das Contas do Sr.
Raupp, mas votaram a favor; e
' · b} o Sr. José Gomes de Melo é esposo da Sr!
Secretária de Planejamento, Drl' Janílene Melo; e o
Sr. Hugo Mota é irmão do Presidente do Funcer, Dr.
Rui Parra Mota.
A Érica deveria ter falado mais aho e ambos
julgarem-se impedidos de votar.
Não o fiZeram e foram os responsáveis pela
aprovação de todas as irregularidades, descaminhos e
ilegalidades cometidas no Governo Raupp, em 1996.
Para se ter uma idéia dos graves atas de infração cometidos pelo Governo Raupp transcreve trechos do histórico e brilhante voto do Relator Dr. Hélio Máximo.
"Em 12 de janeiro de 1995, dá-se início à nova
gestão, tendo a frente do Governo do Estado de
Rondônia o Sr. Valdir Raupp de Matos.
A recuperação das atividades económicas do
estado, desenvolvidas no quadriénio 1g91/1994, co- _T'f1ElÇa repercutir na receita do Estado. No exercício
1995
a receita tributária salta para
R$213.862.520,65 (duzentos e treze milhões, oitocentos e sessenta _e dois mil, quinhentos e vinte
TE!ais E! Sl!$llenta e cinco centavos). a receita geral
passa para R$484.930.183,90 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e trinta mil, cento e
oitenta e três reais e noventa centavos) e o índice de
liquidez, chega a R$0,12 (doze centavos) para cada
real de dívida A dívida do Estado estava em
R$196.048.548,22 _{çento e nove$ e seis milhões,
quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e vinte e dois centavos) no início do exercício,
saha para R$389.775.062,52 (trezentos e oitenta e
nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, sessenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos).

ª

Os dados económicos e financeiros demonstravam a possibilidade de recuperação do Estado. O
salário dos servidores, no início do exercício encontrava-se pendente apenas a folha de dezembro do
.
.
ano anterior.
Todavia, as mágoas e ctcatnzes da campanha
política iriam trazer graves conseqüências para o
Estado, originadas por decisões impensadas.
De início, o maior acionista do Banco do Est~
do (BERON), no caso o Governo Estadual, d:nu~1a
através da imprensa que seu próprio Banco esta !al1do.
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A conseqüência dispensa qualquer comentário.
Com esta decisão, o Governo que, temporariamente; completava seus recursos, para efetuar o pagamento dos servidores com o ativo de seu Banço,
a custo zero, até o repasse do FPE, se viu obrigado
a recorrer a outras Instituições Financeiras, pagando
juros de 8% a 10% ao mês, com uma inflação que
não chegava a 1O% ao ano.
Somando-se a esse procedimento impensado,
o Governo efetua pagamento a título de correção
monetária para empresa "ENCO" - Contrato n•
141/89- no montante de R$680.119,23 (seiscentos
e oitenta mil cento e dezenove reais e vinte e três
centavos). Pagou à mesma empresa "ENCO" a título
de reconhecimento de dívida (contrato extinto) a importância de R$1.678.995,74 (hum milhão, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos). No mesmo
exercício, ·volta a efetuar novo pagamento, para a
"ENCO" no valor de R$5.433.927,02 (cinco milhões,
quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e
sete reais e dois centavos) a título de correção monetária.
Também foram efetuados pagamentos para as
smpresas "EMSA•, a título de correção monetária
,em
processo
extinto)
no
montante
de
R$3.328.943,73 (três milhões, trezentos e vinte- e
oito mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta
e três centavos) e para a "TERMAC", a título de reajuste de preço, no montante · de R$1.433.820,61
(hum milhão, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e um centavos) e
outro de R$533.019,15 (quinhentos e trinta e três
mil, dezenove reais e quinze centavos).
Outros
pagamentos
nos
valores
de
R$240.848,10 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e dez centavos) e
R$141.550,00 (cento e quarenta e hum mil, quinhen7
tos e cinqüenta reais), também foram efetuados no
exercício de 1995, todos comprometidos com o princípio da legalidade.
Tais fatos demonstram a falta de seriedade
com que o administrador se atém na-gerência do dinheiro público.
O exercício de 1995 encerrou-se com o escândalo da merenda escolar e o pedido de prisão preventiva de vários envolvidos, inclusive de Assessor
direto do Governador.
As contas conforme temos nos manifestado, dizem respeito à elaboração da gestão, do plano de
metas, da política a ser adotada. A execução fica a
cargo dos ordenadores das despesas, dos executo-
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res da gestão político-administrativa eleita pelo Chefe do Governo.
Por esta razão, quando o Governo não omite,
não prevarica ou não se toma conivente com os atos
ilegais de seus assessores, como auxílio técnico, recomendado ao Poder Político que aprove as Contas
do Governante.
Assim procedemos com relação ao exercício
de 1995, oportunidade em que este conselheiro,
quando no cargo de Presidente da Corte de Contas,
dispensado de votar, entendeu que deveria manifestar-se, hipotecando seu apoio ao Governante que
iniciava sua árduarrussãó,-por entender que providências moralizadoras seriam adotadas, o que infelizmente não ocorreu.
Senhores Conselheiros, peço-lhes perdão por
abusar da paciência de Vossas Excelências, por
este motivo encerro as minhas reminiscências, e
passo a manifestar sobie as contas que ora se aprecia
As contas apresentadas pelo Excelentíssimo
Senhor Governador não se resumem em execução
de despesas de um ou de outro programa de Governo, como ao longo dos anos temos transmitido aos
que têm a responsabilidade pelo julgamento: Mas,
"em uma fotografia de corpo inteiro do qÚe os governantes estão fazendo com os recursos que a sociedade, os contribuintes, colocam a sua disposição em
forma de tributo, como já nos referimos.
As Contas dô Governo englobam, além do
Executivo, as realizações do Poder Legislativo, Judiciário, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista, Autarquias, Fundações e demais Instituições
com autonomia, como Tribunal de Contas e Ministério Público.
A Constituição Estadual, adotando o modelo
federal, ao estabelecer as atribuições do Poder Legislativo e definir as matérias de sua competência
exclusiva (art 29), assim dissertou sobre as Contas
do governo:
"Art 29. Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:
XVII - Julgar anualmente as Contas do Governadore apreciar os relatórios sobre a execução dos
planos de governo -e proceder à tomada de contas,
quando não apresentadas dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa·. Estando as
normas sobre a F~liza.çãoGontábil, Financeira e
Orçamentária inserida no mesmo Título (11), e Capítulo (I) da Carta Magna do Estado, que trata da Organização dos Poderes e do Poder Legislativo e
nele incluindo o Tribunal de Contas do Estado, com
a competência privativa para "Julgar" as contas dos
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administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluída ai fundações- sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as
Contas daqueles que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário (art. 49, 11), definido está, que o Poder Político
{Assembléia Legislativa) julga a gestão político-administrativa do Governo (planos, programas, metas)
e o Tribunal de Contas julga os atas dos responsáveis pela execução desses programas.
Todavia, quando o Mandatário Maior, o Primeiro Magistrado do estado, interfere na execução da
despesa, determinando procedimento de forma diversa ao estabelecido na lei, ou omitindo-se em sua
autoridade, não impondo obediência ao prlncípiÔ da
moralidade pública além do princípio da legalidade,
punindo e extirpando da administração pública os
Assessorés envolvidos em fatos lesivos ao erário, a
ele, Governo, não é dado o direito de se posicionar
às margens da responsabilidade.
Verifiéamos que o exercíCio de 1996, o Gover~
no recebeu do poder Autorizado, para executar seu
Plano de Ação, a autorização para aplicar a importância de R$557.531.409,00 (Quinhentos e Cinqüenta e Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e um
Mil , Quatrocentos e Nove Reais). No decorrer
do exercício, com justificativa de excesso de arrecadação, suplementou a autorização inicial em
R$212.498.991,77,{Duzentos e Doze Milhões, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete Centavos), elevando a sua previsão inicial para R$770.030.400;77
(Setecentos e Setenta e Sete Milhões Trinta Mil,
Quatrocentos Reais e Setenta e Sete Centavos).
A receita arrecadada no exercício ficou em
R$579.991.526,70 (Quinhentos e Setenta e Nove
Milhões, Novecentos e Noventa e Um mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos) enquanto as despesas, efetivamente realizadas, foram
de R$662.181.031 ,86 (Seiscentos e Sessenta e Dois
Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil, Trinta e Um
Reais e Oitenta e Seis Centavos, resultando em déficit financeiro de R$82.189.505,16 (Oitenta e Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos).
Embora a relação entre receitas e despesas,
continuem a demonstrar que o administrador público, procede com o que é do povo, diversamente daquilo que é seu, um alento, pode ser constatado,
quando se verifica que a receita tributária atingiu a
cifra de R$243.435.837,58 (Duzentos e Quarenta e
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Três Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e trinta e Sete Reais e Cinqüenta e Oito
Centavos) demonstrando que as atividades econômicas do Estado estão respondendo o apoio e a
atenção que lhe foi dispensada nos exercícios de
1991 a 1994 e que continua recebendo a atenção do
atual Governo.
Embora o Governo venha mantendo o salário
dos servidores em atraso, o que de certa forma prejudica o comércio e, em conseqüência, sua própria
receita, o desempenho da arrecadação do Estado
demonstra que o atraso dos salários é uma opção,
lfez que a despes;;Ccom,pessoal, embora elevada
(78%), e superior ao percentual estabelecido na
constituição (60%), atingiu o montante de
R$388.803.807,56 (trezentos e oitenta e oito milhões,
oitocentos e três mil, oitocentos e sete reais e cinqüenta e seis centavos) o que, com relação a despesa
executada,
restou
ao
Administrador
R$173.377.224,30 (cento e setenta e três milhões,
trezentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e
-quatro reais e trinta centavos) para investimento. O
suficiente para ter aplicado (pago) os 25% na educação- R$11 0.156.130,44 (cento e dez milhões, cento
e cinqúenta e seis mil, cento e trinta reais e quarenta
e quatro centavos), o dobro do que foi aplicado em
obras (pagas de benefício para a sociedade)
R$39.173.588,36 (trinta e nove milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
trinta e seis centavos), e maior investimento na área
de saúde, segurança pública e estradas vicinais.
Todavia, infelizmente esta não foi a opção adotada.
No desenvolvimento do ensino, na forma como
determina o art. 212 da Constituição Federal, o estado, no exercício de 1996, aplicou somente
R$87.039.644,69 (oitenta e sete milhões, trinta e
nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) correspondente a 19,80%,
quando o mínimo (25%) seria R$110.156.130,44
(cento e dez milhões, cento e cinqüenta e seis mil,
cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos) ficando claro que.~ educação continua sendo retórica
de período eleitoral.
Enquanto úl.lta-recursos para educação, saúde,
segurança pública, estradas, o dinheiro público sobra para ser utilizado em pagamentos indevidos (a
maior), como ocorreu com a Empresa J. A. Brasil, no
valor de R$360.141,00 (trezentos e sessenta mil,
cento e quarenta e um reais) sem a comprovação da
execução dos serviÇos, e pagamento, em duplicidade, feito a mesma empresa, no valor de R$8.370,00
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{oito mil, trezentos e setenta reais) por aluguel do
veículo F.1000 placa AB-n41; pagamento a firma
Construtura Santa Rita Ltda. no valor de
R$2.684.574,14 (dois milhões, seiscentos e oitenta e
quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
quatorze centavos) sem a comprovação de ef~tivo
serviço prestado; pagamento a Nortebrás · de
R$495.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil
reais) sem licitação e sem comprovação dos serviços; pagamento de R$140.000,00 {cento e quarenta
mil reais) por serviços publicitários, quando a favorecida no caso a empresa Nortebrás sequer existia
(constituída em 5-2-95); pagamento superfaturado,
com prejuízo para o erário no montante de
R$82.266,02 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta
e seis reais e dois centavos) pagamento superfaturado, causando prejuízo ao erário no montante de
R$158.152,57 (cento e cinqüenta e oito mil, cento e
cinqüenta·e dois reais e cinqüenta e sete cenfavos)
e desvio de ativo financeiro, na importância de
R$1.480.000,00 (hum milhão e quatrocentos e oitenta mil reais) e de R$1.800.000,00 {hum milhão e oitocentos mil reais).
Bencamos algumas irregularidades com repercussão danosa ao erário para demonstrar que existindo um pouco de seriedade, e dando ao recurso
público uma destinação voltada para o interesse coietivo, o dinheiro que o Estado recolhe, pode não ser
o sufiCiente para as necessidades, mas, certamente,
atenuará em muito a deficiência existente.
Não podemos, conforme temos repetido, imputar ao Governo a responsabilidade pela prática de
atos dos ordenadores. Mas não podemos deixar de
responsabilizá-lo pela inércia, pela omissão, se é
que não existe conivência ou prevaricação, na obediência aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.
A partir da Constituição de 1988, o iegislado.r
adicionou a exigência para que o administrador obedeça, além do princípio da legalidade, a fiei obediência ao princípio da moralidade.
O Rscai, o responsável pelo cumprimento do
mandamento Constitucional, quando o ato imoral é
praticado pela autoridade de primeiro escalão, é o
Governador.
A lei n2 8.429/92 ao indicar os responsáveis
pela vigência da estrita observância aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no ato dos assuntos que lhes são afetos (art.
42) nomeia todos os agentes públicos de qualquer
nível ou hierarquia, estando, por certo, incluído neste
rol dos Governadores.
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Na atual administração, a seriedade no trato
com a coisa pública vem sendo constantemente
comprometida, acumulado os desvios do erário em ·
proveito próprio ou Cle terceiros, sendo certo que o
Governo não está adotando as providências exigidas
pela lei.
A repercussão dos fatos, somente não está tomando dimensão maior, porque os meios de comunicaÇão estão senâõ benevolentes com o patrão.
Com a autoridade de primeiro mandatário, tem
a obrigação, ao tomar conhecimento de atas de improbidade pública, de demitir o assessor, determinar
a abertura de proce5so administrativo e comunicar o
fato, de imediato, ao Tribunal de Contas e Ministério
Público (art. 15 lei n2 8.429).
Não é o que estamos assistindo, o exercício de
1995 encerrot:n::om o esCãnêãlo da· merenda escolar, inclusive com prisões preventivas. O Governo
- naâa· fez. Em 1996, volta a repetir desvios de recursos públicos, com várias prisões preventivas, e os
envolvidos, ou foram exonerados {a pedido) ou continuam prestigiados pelo seu Chefe, o Governador."
Como se vê nenhuma razão tem o Sr. Raupp
para comemorar, face as incontáveis imegularidades
do seu Governo.
Concluindo, Senhor Presidente, estou analisando qual o melhor remédio jurídico, para tomar
possível a nulidade da sessão de julgamento das
Contas do Sr. Raupp de Matos, eis que não posso
admitir que se dê um certificado de regularidade a
que cometeu ou permitiu cometer tantos crimes contra a Administração Pública.
Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício
n2 S/58, de 1997 (nº 2.155/97, na origem), encaminhando nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do
Senado Federal, manifestação daquele órgão, relativa à solicitação do Estado do Rio Grande do Sul,
para que possa emitir letras Financeiras do Tesouro
do Estado - lFTRS, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível
no 2º semestre de 1997.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O Sr. Geraldo Melo, 1º V"tee-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
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Passa-se à

relativos a exportações e importações entre os
dois países não estão sequer individualizados no último "Suplemento Estatístico• do Banco Central. O
principal fluxo de comércio é a importação de borracha pelo Brasil, que cresceu de 147 mil toneladas
em 1992 para 812 mil toneladas em 1995 (total importado pelo Brasil, incluindo as importações provenientes de outros países). O volume de importação
desse item deverá crescer em função desse acordo
e, principalmente, da desvalorização cambial efetivada pelo governo malasiano nesta semana. Para melhor proteger sua moeda, o país pode adotar política
de exportação ainda mais agressiva, em particular
com relação aos principais produtos, madeira e borracha.
Até o final da semana passada, a moeda tailandesa havia desvalorizado 18% e a filipina 11 ,5%
O efeito dominó estende-se, nesta semana, à Malásia, ainda que em menor proporção, pois houve desvalorização de 1,8% frente ao dólar. A Malásia possui US$28 bilhões em reservas, mas alguns analistas consideram o volume insuficiente para sustentar
a moeda frente a um eventual movimento mais forte
de venda. As bolsas reagiram negativamente no
Brasil, Argentina, México e outros países latino-americanos, e chegou a atingir a moeda polonesa, que
desvalorizou 1,7% na segunda-feira e 4,8%, na terça-feira. É um momento impróprio para a aprovação
de um acordo comercial com a Malásia, pois não
está claro a sustentabilidade de sua moeda. Os resuHados·desse processo de acomodação podem levar à necessidade de adoção de medidas que vão
ao encontro desse acordo, principalmente para evitar efeitos setoriais indesejáveis. Se aprovamos projetas de incentivo à produção da borracha natural,
na terça-feira última, não seria recomendável que
venhamos a aprovar esse acordo hoje. Daí a necessidade da prudência de a CAE analisar o impacto
dos últimos acontecimentos e avaliar o desdobramento dos fatos nas próximas semanas.
Inúmeras matérias foram publicadas na imprensa, por exemplo, no dia 15 de julho no jornal O
Globo sob o título "Moeda da Malásia: a Nova Vítima da Especulação". Também ainda hoje o economista Paulo Nogueira Baptista fala da crise no Sudeste Asiático e o Brasil na Folha de S.Paulo.
É prudente, Sr. Presidente, que examinemos
melhor o conteúdo desse acordo na Comissão de
Assuntos Econômicos, antes da sua aprovação hoje
no plenário. Daí por que apresentei o requerimento.

~~dos

ORDEM DO DIA
-Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo n2 16, de 1997 {n2
319/96, na Câmara dos Deputados),· que
aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbfica da
Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril
de 1996, tendo
Parecer favorável, sob n2 369, de
1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto em turno único.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 508, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislativo n2 16/97, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1997.- Senador Eduardo Sf:!plicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Em votação o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy
O SR. EDUARDO SUPUCY {Bioco/PT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o acordo concede
mútuo tratamento de Nação mais favorecida, dando
prosseguimento aos compromissos assumidos na
OMC. Essa forma de relação comercial bilateral pr~ vê que cada país estenderá ao outro as melhores
condições de comércio internacional oferecidas a
qualquer outro país membro da OMC. Excetuam-se
desse compromisso as vantagens e isenções concedidas a países limítrofes, países-membros de uniões
aduaneiras ou outras formas de integração econômica entre países das quais cada parte participe.
O comércio entre os dois países tem-se mostrado de pouca expressão nos últimos anos. Os da-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Líderes
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para o requerimento que vai estar em votação, porque é uma discussão de um projeto sobre um acordo já celebrado entre o Brasil e a Malásia, e que tem
parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a incumbida evidentemente
de examinar esses tipos de acordos. É um preçedente que se está pedindo para que a Comissão de
Assuntos Económicos também fale sobre essa matéria É realmente um acordo já celebrado.
Eu queria apenas chamar a atenção para a votação do requerimento que impede a votação do que
foi enviado pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e pede a audiência de uma nova
comissão. Acho que é do meu dever chamar a atenção, antes de colocar em votação o requerimento.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encáminhar a votação, concedo a palavra ao
nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
encaminhar· a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, compreendo as
preocupações do eminente Senador Eduardo Supli·
cy, embora me pareça; com o devido respeito, desprovidas de fundamento.
O acordo estabelece a cláusula de nação mais
favorecida, tradicional nas relações internacionais,
pela qual um país estende ao outro qualquer vantagem que concedà, a um terceiro, excetuadas as
constantes de uniões aduaneiras ou de mercados
comuns. Por exemplo, o Brasil, pelo acordo, não estenderá automaticamente à Malásia qualquer redução, desoneração tarifária no âmbito. do Mercosul.
Está excluído. Mas se o Brasil conceder à Coréia ou
à França uma vantagem qualquer, de ordem tarifária, por exemplo, essa vantagem será automaticamente estendida à Malásia e vice-versa.
O fato de a Malásia ter sofrido um sismo, um
tremor de terra, devido à pequena desvalorização do
ringgit, como conseqüência e como efeito da crise
tailandesa, não implica uma crise mais profunda. A
Malásia é um dos filhotes dos Tigres Asiáticos, um
Tigre de segunda getaç:ão,-corn umln~coriomia em
expansão; é um país emergente, vai continuar a ser,
certamente, pois a crise é passageira e por mais que
dure será sempre passageira. Ainda que dure um
pouco mais, em nada isto vai prejudicar o Brasil pelo
fato de assinarmos esse acordo.
Assim, parece-me desnecessário submetê-lo à
Comissão de Assuntos Económicos, porque duvido
que ela conclua pela rejeição do acordo.
o
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Enfim, Sr. Presidente, compreendo as preocupações do Senador Eduardo Suplicy, mas me parece, data venia, ser um receio infundado. Por isso,
não votaria pelo requerimento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra como Relator.
O SR. PRESIDENTE.(Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto
Lucena, como Relator.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.
Como Relator.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, faço um apelo ao Senador Eduardo Suplicy,
Líder do PT, no sentido de que S. Ex!' desista do seu
requerimento pedindo que a Comissão de Assuntos
Económicos também opine sobre a matéria.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que V. Ex!'
está coberto de razão nos casos de competência da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tem sido incontestável que esse órgão técnico
dá um parecer praticamente terminativo sobre essas
matérias, sobretudo quando se trata de um acordo
internacional. Cabe ao Senado acompanhar, mais
de perto, a política externa
Chamo a atenção das Lideranças para comigo
apelarem ao Senador Eduardo Suplicy para acolher
o parecer da nossa Comissão, de que fui Relator,
parecer que foi aprovado unanimemente, sem nenhuma contestação por parte dos presentes à reunião.
Chamo a atenção do nobre Líder da minha
Bancada, Senador Jader Barbafhó, e de todos os
demais líderes, esperando e confiando que o Senador Eduardo Suplicy acolha o nosso ponto de vista.
O SR. EDISON LOBÃO - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão para encaminhar a votação.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata-se apenas deüma formalidade.
Na verdade, tais acordos deveriam ser assinados livremente pelo Governo Federal, por meio de
seus erri6a1xadores, talvez aféseiJf a necessiôade
de passarem pelo-Congresso Nacional. Mas, aqui
chegando, são encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e muitas vezes
levam demasiado tempo para serem examinados
porefa.
Ora, o que pede o Senador Eduardo Suplicy é
que seja ouvida uma nova Comissão técnica, ou
seja, abrir-se-ia, com isto, um precedente. Não vejo
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razão alguma para que um simples acordo de intenções seja submetido a tantas Comissões e ainda ao
Plenário do Congresso Nacional. Por conseqüência,
pedindo desculpas ao Senador Eduardo Suplic;y, a
Uderança do PFL não pode apoiar o seu pedido' de
encaminhamento também à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, ouvi com atenção a ponderação dos Senadores Jefferson Péres, Humberto Lucena, Relator
da matéria na Comissão de Relações Exteriores, e
Edison Lobão. É preciso que reflitamos muito arespeito daquilo que acontece no Sudeste asiático.
Algumas das autoridades brasileiras fizeram
declarações no inicio deste ano, dizendo que a situação brasileira estava muito bem, até porque países como 'T'ailândia, Malásia, Cingapura e outros do
Sudeste asiático estavam passando por situações
semelhantes, e, entretanto, as suas moedas estavam em -condição de estabilidade, como se tudo corresse tão bem lá e, por isso, iria correr bem também
no Brasil. E eis que como que um furacão passou
pela Tailândia e pelas nações do Sudeste asiático, já
com repercussão sobre a economia brasileira.
Algumas autoridades fizeram declarações um
tanto surpreendentes, como, por exemplo, a do Diretor de Câmbio do Banco Central, que, na semana
passada, chegou a afirmar que aquela crise no Sudeste asiático poderia até ser boa para o Brasil, porque então os capitais dirigir-se-iam para ca.- e não
mais para lá. Ora, como se não percebessem que há
vasos comunicantes na economia internacional e
que os movimentos especuladores de bilhões de d~
lares pelo mundo acabam fazendo com que um furacão no Sudeste asiático tenha, também, repercussões pela América Latina. Sinais disso já tivemos no
início desta semana, ainda que a situação brasileira
possa parecer estar sob razoável controle.
No entanto, cada vez mais são alguns dos próprios Diretores do Banco Central, como o Diretor
Francisco Lopes, que têm levado na devida conta, e
mais realisticamente, que estamos próximos de uma
situação de fio da navalha e que é preciso tomarmos
os passos na direção de corrigi-la.
Vou atender ao apelo do Sr. Relator e dos Srs.
Senadores que ponderaram no sentido de que possamos, sim, votar esta matéria, mas quero ressaltar

que os brasileiros precisam estar muito atentos à
·g-rãviâade da situação econômica brasileira, em virtude daquilo que ocorreu no Sudeste asiático. Não
somos uma ilha de tranqüilidade, sobretudo quando
não se atenta devidamente para a grave crise do seter externo da economia brasileira.
-Assim~encamli1ho requerimento nessa direção,
Sr. Presidente.
-o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 509, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2°, a, do
Regimento Interno, a· retirada em caráter definitivo,
do Requerimento n• 508, de 1997.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1997. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
-Está deferido o requerimento de V. Exª..
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Sr's. Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a malêna corisfi;li1tedàürâerrrâõ Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final, que, nos termos do art.
320 do Regimento Interno, e, se não houver objeção
do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Càrlos Patrocínio.
- Êlido o seguinte:
PARECER N° 374, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1997 (n2 319, de
1996, na Câmara dos Deputados)
_ A Comissão Diretora apresenta a iedação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 1997 (nº
319, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o
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Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur,
em 26 de abril de 1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de julho de
í997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteRonaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Me!o Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 374, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional apro·
vou, 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 Acordo Comercial
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur, 26
de abril de 1996.
O Co.ngresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o t~xto do Acordo Comercial, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes -complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer vai à publicação. Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº510, DE 1997
Senhor Presidente,
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 Decreto Legislativo nº 16, de
1997 (nº 319196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado entre
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o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur,
em 26 de abril de 1996.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1997. Humberto Lucena.
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.
As S~s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãesj
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 511, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b do Regimento Interno, para a Mensagem nº
128, de 1997 (nº 811/97, na origem), solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
US$90,000,000.00 (noventa milhões de dólares dos
Estados Unidos), de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - O BIRD, destinada
ao financiamento, parcial, do Projeto Piloto de Alívio
à Pobreza e Reforma Agrária.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1997. - Jefferson Péres - Jader Barbaiho - Valmir Campelo
- Edison Lobão - Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria entrará na
Ordem do Dia da próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 512, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exª, nos tennos do art. 67,
do Regimento Interno, seja constituída uma Comissão Externa de três (3) Senadores, para representar
o Senado, nas solenidades de transladação dos· restos mortais do Ex-Presidente João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, do Rio de Janeiro - RJ para
João Pessoa - PB, a realizarem-se nos dias 25 e 26
do corrente mês, por iniciativa do Governador José
Targino Maranhão.
Sala das Sessões, 17 de julho de 1997.- Senador Humberto Lucena - Senador Ronaldo Cunha Lima - Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, a Mesa designa os Senadores 1-:lumberto Lucena, Ronaldo Cunha Uma e
Ney Suassuna para representarem o Senado naquela solenidade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Cartos Patrocínio.
É.lido o seguinte:
OF. Nº 151/97-GLPFL
Brasília, 17 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Hugo, Napoleão, pelo Senador Romeu
Tuma, como titular, na Comissão Mista destinada
emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.567-5,
de 12 de julho de 1997.
Cordialmente, Senador Edison Lobão, Líder
do PFL em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a Mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PARECER N2 375, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n" 106, de 1997,
do Exmº Sr- Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal os contratos celebrados em 22 de
maio de 1997, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Gover-

no do Estado de São Paulo, no ãmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Relator: Senador Waldeck Omelas
I - Relatório
O Senhor Presidente da República encaminha
à apreciação do Senado Federal os contratos celebrados em 22 de maio de 1997, com base no protocolo de acordo finnado entre a União e o Governo
do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa de
Apoio à ReestruturaÇão ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do ofício GG.MC. nº 163/97, solicita autorização do Senado Federal para a conclusão da operação de crédito constante desses contratos, nos termos das Resoluções n% 69/95,70/95 e 12/97.
os· referidos contratos tratam da operação de
-confissão, promess-a: de- a5s!JnÇãO, consoliâação e
refinanciamento de dívidas, celebrados entre o Estado de São Paulo e o Governo Federal, em 22 de
maio de 1997, e incorporam as seguintes características financeiras:
1. assunção, pela União, das seguintes dívidas
do Estado de São Paulo, cujos valores estão atualizados, até maio de 1997, pelas condições contratuais originais:

e

Dívida Mobiliária ............. R$20,0 bilhões
Banespa......................... R$24,4 bilhões
NCNB ................. -............. R$5,9 bilhões
Total................................ R$50,3 bilhões
Conforme infonnado no Parecer da Secretaria
do Tesouro Nacional, Parecer STN/COREF/DIREF
n2 199,de 21 de m_ªÍQ de1997, do montante da dívida mobiliária a ser refinanciada estão •excluídos os
títulos bloqueados por decisão da CPI do Senado
Federal que investiga a emissão de títulos públicos
para resgate de precatórios·.
2. valor âó saJâo dessas dTvidas, existentes
em 31 de março de 1996, atualizado entre março de
1996 e maio de 1997 para a dívida mobiliária, e entre janeiro de 1997 e maio de 1997 para as demais,
com base no IGP-DI acrescido de juros de 6% a.a.,
redundou em R$46,5 bilhões e, conseqüentemente,
no valor do contrato de refinanciamento celebrado
entre a União e o Estado de São Paulo, sendo que:
a) R$40,3 bilhões a serem amortizados em 360
prestações mensais e consecutivas, calculadas com
base na Tabela Price, vencendo-se a primeira 30

o
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dias após a data de assinatura do contrato de refinanciamento e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes, observado limite de dispêndio
mensal de 1/12 avos de 13% da receita líquida real
do estado. Essa dívida será acrescida de atualização monetária pelo fndice de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-01, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e de juros remuneratórios de 6"/o ao ano,
em conformidade ao que estabelece o art. 32 da MP
n21.560, de 1997;
b) R$6,2 bilhões, a serem amortizados antecipadamente, mediante a transferência de bens e direitos do Estado à União, conforme prevê o art. 72
da referida medida provisória.

Como é de conhecimento dessa Casa, de
acordo com informações prestadas pelo Sr. Governadar Mário Covas, em março de 1996, a origem da
dívida do estado junto ao Banespa remonta aos
anos 1988/90, quand_p o Estado de São Paulo assumiu dívidas de empresas estatais estaduais para
com o banco, e quando foram realizadas duas operações de ARO junto ao Banespa, não quitadas. em
função dos juros e da correção monetária, essa dívida experiiTlE!ntou crescimento expressivo, o que levou
o estado a solicitar, em 1992, autorização ao Conselho
Monetário Nacional para fazer nova assunção de dívidas de suas empresas estatais junto ao Banespa e
para renegociar a-dívida total com o banco.

3. A parcela de R$6,2 bilhões acima referida, a
Obviamente, essa renegociação mostrou-se
ser amortizada com bens e direitos do Estado, que
inadequada, pois ao final de 1994, quando da decretação pelo Banco Central do Regime de Administrase obriga a transferi-los à União, na forma e nos termos dos cohtratos·de promessa de venda e compra· --çãcr Especial Temporária do Banespa, em 31-12-94,
de ações e dos contratos e opção não padronizada
essa dívida já alcançava a cifra de R$9,4 bilhões.
de compra de ações, e que constituem partes inteForam, nessa oportunidade, iniciadas as novas negrantes do_ refinanciamento pretendido, é composto
gociações entre a União e o estado, redundando na
dos seguintes valores:
Resolução n2 33, de_16 de maio de 1996, que objeti- R$2,6 bilhões, em ações ordinárias
vava solucionar a situação dos desequilíbrios patrinominativas da Eletropaulo;
monial e de liquidez do banco, der:orrente dos passi-vos do estado junto ao Banespa. Uma vez mais a
- R$350 milhões, em ações ordinárias
nominativas da CESP;
solução desenhada mostrou-se ineficaz.
- R$2, 1 bilhões, em ações ordinárias
O acordo expresso na Resolução n2 33/96 teve
nominativas da Fepasa;
como base o ,equacionamento de passivo de:R$15
bilhões, já então insuficiente para oferecer equilíbrio
- R$250 milhões, em ações ordinárias
ao banco~ em virtude da correção dessa dívida por
nominativàs da Ceagesp;
índices financeiros ligados aos custos de captação
- R$8 milhões, em ações ordinárias
dos COI, acrescidos de spreads. A renegociação
nominativas do Banespa.
contida na resolução seria, dessa forma, inócua num
Relativamente às ações do Banespa, cumpre
futuro próximo, 0 que acabou por tomar sem eficácia
frisar que o valor de R$8 milhões refere-se a sinal e
as disposições contidas na referida Resolução nº 33,
princípio de pagamento e corresponde a tão-somende
_
1996
te 10% do valor de sua cotação em bolsa. O preço
o refinanciamento que se pretende agora é
de venda final das ações será apurado no prazo de
bem mais amplo, pois além das pendências do esta1 ano, contado a partir da contratação de empresas
do junto ao Banespa, visa equacionar também sua
especializadas em avaliação patrimonial, respectivadívida mobiliária e as contratadas com a Nossa Caimente, pela União e pelo estado. Ademais, o estado
xa Nosso Banco. E, 0 Senado Federal, por interrnépoderá solicitar retratação com relação à transferêndio da Resolução nº100, de 1996, já havia autorizacia de ações do Banespa, desde que ofereça ativos
do 0 Estado de São Paulo a contratar a operação de
em valor igual ou superior a 50% do valor das dívicrédito objeto do presente contrato de refinanciadas do Estado e de suas entidades controladas, junmenta, nas condições e exigências estipuladas e deto ao Banespa, ora refinanciadas pela União.
tinidas no protocolo de acordo firmado pelo estado
É importante ter presente que o equacionacom a União em 27 de novembro de 1996. Nesse
menta dos passivos do estado junto a suas instituisentido, a operação de refinanciamento ora submetições financeiras tem sido objeto de diversas provida à apreciação desta Casa é tão-somente um detadências ao longo dos últimos anos, com a intervelhamento e uma reafirmação das condições financeiniência do Poder Executivo Federal, sem que, conturas, económicas e de desempenho fiscal e financeiro
do, obtivesse êxito.
contidas naqueles instrumentos.
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2- Dos limites de endividamento

1 - Do cumprimento de exigências constitucionais e legais
A operação de refinanciamento referida anteriormente insere-se no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, levado a efeito pela União, e enquanto tal está subordinada às Resoluções nº 70, de 1995, e nº 12, de
1997, do Senado Federal.
·
Nos termos da Resolução nº 70/95, o Estado
de São Paulo firmou com a União, em 27 de novembro de 1996, protocolo de acordo, que fixou as diretrizes básicas que nortearam os. êontratos de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento celebrados entre o estado e a União ora submetidos à
apreciação do Senado Federal.
Exigem essas resoluções que os Estados observem o;; seguintes dispositivos da Resolução nº
69, de 1995, do Senado Federal, como condições
prévias à contratação do refinanciamento:
1) a~orização legislativa para a realização do
refinanciamento;
.
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 externos;
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na
Lei Complementar nº 82, de 1995, assim corno do
pleno exercício da competência tributária conferida
pela Constituição Federal.
Atendendo àquelas condições e exigências, o
Estado de São Paulo 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 como do pleno exercício da competência tributária.
O Governo do Estado de São Paulo apresentou, ainda, a Certidão do Tribunal de Contas do Estado nº 19, de 1997, que certifica que o Estado despendeu 60,02% das receitas correntes com pessoal,
no exercício financeiro de 1995, cumprindo, assim,
os limites estabelecidos na. art. 38 do ADCT e na Lei
Complementar n~ 82, de 1995, que disciplinam esses gastos. Não é demais ressaltar que a referida lei
assegura um prazo de 3 (três anos), contados a partir de 1996, para que· os estados que se encontram
em situação de desacordo retornem ao limite de
60% para as despesas com pessoal,
ela fixado.

por
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Nos termos do parágrafo único do art. 1 da
Resolução nº 70, de 1995, do Senado Federal, a
realização da referida operação de crédito encontrase dispensada do cumprimento de uma série de exigências e condições estipuladas pela Resolução nº
,69, de 1995, do Senado Federal, notadamente do
'cumprimento dos limites d.e endividamento previstos
-em seu art. 4º, incisos I e 11. Prevê, essa resolução,
que o montante e o serviço das operações de crédito
realizadas ao amparo do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados não
serão computados, no exercício financeiro em que
forem celebrados, nos limites de endividamento referidos.
Entendemos todavia que, embora as operações de crédito realizadas ao amparo daquele programa encontrem-se dispensadas do cumprimento de
uma série de exigências e condições da Resolução
n2 69/95, inclusive dos limites de endividamento acima mencionados, não estão dispensadas da obser-vância do limite definido no caput do seu art. 32 , verbis:
•Art. 3° As operações de crédito realizadas pelos Estados, Distrito Federal, pelos
Municípios e por suas respectivas autarquias, em um exercício, não poderão exceder ao montante das despesas de capital fixadas na Lei Orçamentária Anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder. Legislativo, por maioria absoluta, observado o
· disposto néssa resolução":
A operação de -refinanciamento pretendida pelo
Estado de São Paulo implicará iMbservância da exigência contida nessa norma, como se depreende do
quadro demonstrativo constante do Parecer do Banco Central. Cumpre enfatizar que essa norma decor_rede preceito constitucional (art. 167, inciso III).
Embora justificável de um ponto de vista económico, haja vista que a operação de crédito não implicará aumento _cjQ_mootante cJe endivid_ar:nento do
·estado, mas tão-somente a substituição dos credores_ griginªi~ pela União, entendemos que a restrição
legal persiste.
Apesar disto, pondera o parecer do Banco
Central do Brasil, "Ante as características peculiares
da opera@o,_!la gual nffi_C> ~y~rá lil:)e.r.açãQuclª_nJJYQ.S
re.c.ur~os •.Jil.a$ apenas subs.tituição dos ~redores ori_ginai5_!:Jelo Governo F'~al, e tendo em vista que
os empréstimos e financiamentos-cumpriram as exi-
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gências regulamentares à época das contratações,
entendemos que a operação poderia ser realizada
sem onerar o limite estabelecido no art 32 da Resolução nº 69/95, do Senado Federal".
A resolução mencionada trata dos fluxos ordinários relativos a empréstimos e financiamentos a
serem contratados pelos estados e municípios. É
certo que operações de refinanciamento geralmente
dizem respeito a um dado estoque de dívida já contraída que, enquanto tal, não guarda e não necessita
manter relação com o montante das despesas de
capital previstas para um determinado exercício financeiro. Persiste, no entanto, a restrição, não somente em função do preceito constitucional, mas
também da própria Resolução n2 69/95, que não
prevê e não dispensa tratamento específico às operações de refinanciamento.
Acreditamos, portanto, que a operação de crédito pretendida pelo Estado de São Paulo necessita
estar amparada em crédito suplementar ou especial,
aprovado por maioria absoluta do Poder Legislativo
Estadual, sob pena de descumprimento do art. 167,
inciso III, da Constituição Federal, e do art. 3° da Resolução nº 69/95 do Senado Federal.
3 - Dos impactos e repercussões nas finanças públicas.
Como se depreende das informações relatillas
às condições financeiras acima descritas, a diferença entre o valor da dívida assumida pela União e o
valor da dívida refinanciada pelo Estado de São
Paulo alcança, até'maio de 1997, cerca de R$3,8 bilhões. Isso decorre das diferenças dé suas apurações e implica um subsídio explícito e definido concedido pela União ao estado. É importante frisar que
esse subsídio é proveniente da modalidade de aj:lUração do valor a ser refinanciado relativo à dívida
mobiliária e às demais obrigações do Estado de São
Paulo, nos termos do art. 32 , do parágrafo 22 a 42 , da
Medida Provisória n2 1.560, de 1997.
Num primeiro instante, enquanto não efetivada
a amortização extraordinária prevista no contrato de
refinanciamento, a União terá seu endividamento
elevado em R$50,3 bilhões, correspondente ao valor
da dívida a ser assumida; por seu turno, seus ativos
crescerão em montante equivalente a R$46,5 bilhões,
correspondente ao valor de refinanciamento concedido ao Estado de São Paulo. A concessão de garantias por parte do estado, embasada em sua arrecadação própria e em suas cotas do FPE:, conjugada à
definição de um limite de comprometimento de sua
receita líquida real para com as despesas de juros e
amortização de sua dívida, constituem fatores- que

tendem a reduzir as possibilidades futuras de novos
defal.llt, que exigiram, assim, novas negociações.
Como a dÍilida assumida pela União será transformada em dívida _mobiliéiri~ fed~l]ll,_ presume-se
que o subsídio acima referido seja ampliado caso
persista o diferencial, a maior, de custos dessa dívida mobiliária federal, verificado até o momento, em
relação às condições estabelecidas para pagamento
pelo Estado de São Paulo. Com efeito, o custo desse refinanciamento concedido ao Estado pelo Governo Federal corresponde ao diferencial entre os juros
reais da dívida pública, hoje em tomo dos 12% a.a,
e a taxa fixa de 6% a.a. acordada para o refinanciamento.
Porém, não é exagerado considerar que, em
se tratando de operação de crédito a ser amortizada
em 30 anos, e que a continuidade do ajuste económico, levado a efeito na economia brasileira, criará
as condições para à redução posterior dos juros
reais da dívida pública federal, a taxa média real de
juros d_a dívida pública durante os trinta anos não fiquetdlstante.Jios_fi%_a.a, reduzindo sobremaneira o
subsídio ora concedido ao estado.
Entretanto, a despeito da manute11ção ou não
.. desses subsídios ao longo do período de amortização da dívida refinanciada, o fato é que essa operação de crédito adquire conteúdo e pertinência na
- medida en1que Víabilizaaalón9amêrlto-do prazo de
amortização da dívida, a redução de seus encargos
e induz o ajuste fiscal, em decorrência dos compromissos do estado, consignados_no protocolo de_
acordo e no contrato de refinanciamento ora submetido ao sêiiacto Federai Nãoé demais enfatizar que
o programa tem como meta fiscal 6ásLca a !:"al1utenÇão da-dívicli fimincelra total do e!stado em valor não
superior ao de sua r~ceita líquida real anual.
Assim, ao lado do refinanciamento, é estabelecido mecanlsmo_d_e__c.ontrole do endividamento do
estado, de forma abrangente e de implementação
prática, e que permite estender o programa de ajuste
ffscardo. estaao àum piazo mais longo, até que elepossa ser considerado saneado sob o ponto de vista
económico e financeiro. Ou seja, o estado se compromete a manter sempre_d_~re_scent~-ªf!!la_çªo_cjí-_
vida/receita, segundo trajetória acordada com o Governo Federal, estabelecendo-se uma data limite
para que esta relação atinja o valor 1, onde a dívida
total do estado ~-ª_igual à sua receita anual r~ªl lí-_
quida; e até que es~>_e valor reduza~se a 1, o estado
não emitirá dívida mobiliária, e somente contrairá novas dívidas contratuais, inclusive junto aorganis!llos
financeiros internacionais~
cumprir as metas rela-

se
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tivas à divida financeira na trajetória estabelecida no
seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal.
Cumpre enfatizar ainda que o pagamento imediato de parcela da dívida com a utilização de ativos
do estado, aceitos pelo Bndes e imediatamente
transferidos ao Governo Federal, não apenas ~sti
mula o processo de desestatização a nível estadual,
e assim contribui para o necessário processo de
ajuste fiscal do setor público consolidado, mas também favorece a redução do nível de subsídio a ser
concedido pelo Governo Federal.
Note-se que o montante da amortização antecipada acima referida eqüivale a 13,33% do valor efetivo do refinanciamento ao Estado de São Paulo, em
aparente contraste com percentual padrão de 20%
definidos nos protocolos de acordo celebrados entre
a União e os demais estados que já aderiram ao programa. Esse percentual de amortização extraordinária para o" Estado de São Paulo é, em verdade, decorrente de opção por deduções, permissíveis pelo
protocolo de acordo do estado, que correspondem
aos valores já amortizados e a serem amortizados
junto às empresas integrantes do sistema Eletrobras
pelas empresas estaduais de energia elétrica, de dívidas de sua responsabilidade que se encontravam
em atraso. Ressalte-se ainda que, se os valores pagos ao sistema Eletrobras não atingirem o somatório
dos montantes deduzidos da amortização antecipada, é previsto que valor equivalente a cinco vezes a
diferença apurada passará a ser refir.anciada pelo
custo médio de càptação da dívida mobiliária Federal, não se aplicando, ainda, a essa parcela o limite
de 13% de comprometimento da receita.
Por outro lado, se o estado não cumprir as metas fiscais e financeiras, acordadas em programa de
reestruturação e de ajuste fiscal, o refinanciamento
deixa de ser subsidiado, passando o Estado de São
Paulo a pagar, durante o período eventual de descumprimento das metas, o custo de colocação da dívida mobiliária federal, mais juros de mora de 1%

a. a
Ressalte-se, por fim, 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 endividamenteo do estado; o impacto sobre as necessidades
de financiamento do setor público, conceito de déficit
mais largamente utilizado, se dará sobretudo em termos da redução do estoque da dívida pública global,
correspondente, à amortização por intermédio dos
ativos que serão transferidos ao Governo Federal.
Em termos de fluxos futuros de pagamento de en-
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cargos financeiros, haverá, inicialmente•. um deslocamento de custos do Governo-Estadual para o Governo Federal, correspondente ao subsídio, sem elevação, entretanto, do seu montante global. Esse fluxo,
porém, poderá até experimentar redução, uma vez
que o custo de financiamento do setor público federal no mercado financeiro tem sido sistematicamente
inferior ao verificado para os estados e municípios,
razão pela qual a União já vinha procedendo a troca
de letras estaduais por títulos federais, o que no
caso do Estado de São Paulo alcançou o percentual
de75%.
4 - Da preserv>~ção da capacidade de pagamento do Estado de São Paulo
Como já mencionado, um dos aspectos substantivolt._clo _ç_ontrato_d_e_ r_efjnanciamento em exame
diz respeito ao estabelecimento de um limite de
comprometimento da receita do estado com o pagamento associado ao fluxo financeiro da sua dívida.
Com efeito, o protocolo de acordo e o contrato
de renegociação asseguram ao Estado de São Paulo dispêndio máximo de 13% de sua receita líquida
real com o pagamento de juros e amortizações de
parcela expressiva do endividamento total do estado: o gasto do estado com as dívidas ora renegociadas, somado as despesas prevenientes de negociações de outras dívidas (Lei nº 8.727, de 1993; Lei nº
7.976, de 1989; Lei n2 8.212, de 1991; Lei nº 8.620,
de 1993; dívida externa contratada até setembro de
1991; parcelamentos de díviddas junto ao FGTS firmados até março de 1996), ficam limitados àquele
percentual. Os valores que ultrapassarem esse teto
serão pagos quando da ocorrência de dispêndios inferiores a ele, ou serão refinanciados em 120 meses,
a partir do té_rmjiJo_çjo. contrato de refinanciamento
em questão, nas mesmas condições financeiras ali
previstas.
Esse aspecto é particularmente importante, na
medida em que asegura eficácia ao contrato de refinanciamento: ao lacl_o da regularização de um passivo que colocava o estado -em-Slí:l.JaÇão de inadimplência, são reduzidos os riscos de necesidades futuras de novas negociações.
Em verdade, com esse processo de renegociação, tende-se a permitir que os estados consigam incorporar equação "desejada" de gastos públicos
com a seguinte distribuição:
a) até 60% para despesas de pessoal;
b) até 15% com despesas financeiras;
c) mínimo de 25% para outras despesas de
custeio e despesas de capital, assegurando uma
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parcela de pelo menos 10% para novos investimentos.
O alcance dessa estrutura de gastos possibilitaria ao Estado de São Pualo não apenas experimentar a obtenção de superávits primários, tomando
viáveis as metas ·de ajuste ·fiscal pretendidas pelo
programa, como também recompor sua capacidade
de investimetos.

5 - Dos ajustes aos desequilíbrios patrimonial e de liquidez do Banespa e da NCNB.
É importante ressaltar que o processo de refinanciamento ao Estado de São Paulo constitui, também, um processo que visa promover a reversão
dos desequilíbrios patrimonial e de liquidez experimentados pelo Banespa e pela NCNB.
Como pode ser depreendido dos contratos de
assunção de dívidas junto ao Banespa e junto á
NCNB, e das informações disponíveis no Parecer n2
201/STN/CODIP/DIRED, de 22 de maio de 1997, a
modalidade de pagamento da dívida estadual assumida pela União junto a essas instituições financeiras procura compatibilizar a capacidade de pagamento do Tesouro Nacional com as necessidades de
liquidez das respectivas instituições.
Essas instituições financeiras vêm experimentando desequilíbrio patrimonial decorrente fundamentalmente da forte concentração de seus créditos
junto ao setor público estadual; mais ainda, essa si~
tuação foi aguçada por uma política de concessão
de crédito que manteve pouca relação com a necessária predominância de critérios técnicos e pela existência de passivo trabalhista para com seus funcio:
nários de valor significativo, afora a interveniência de
fatores outros de ordem administrativa e operacional.
.
Tais fatores foram os responsáveis principais
pelos sérios problemas de liquidez das instituições,
levando-as a recorrer ao redesconto do Banco Central e aos empréstimos no mercado interbancário,
com vistas ao financiamento daqueles ativos não
realizados.
O desequilíbrio estrutural tente a ser equacionado pela substituição de ativos de realização incerta por outros de melhor qualidade: títulos da dívida
pública federal e créditos securitizados que serão
dados em pagamentos àquelas instituições financeiras, em decorrência do processo de ascensão-de dívidas estaduais pela União.
A dação de títulos públicos federais e de créditos securitizados em pagamento à dívida assumida
se processará, ademais, de forma que permita àque-
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las instituições ajustarem as suas necessidades diferenciadas de recursos, a saber:
a) montante equivalente a R$17,4 bilhões serão pagos mediante letras financeiras do tesouro
que incorporam taxas de remuneração mais atrátivas ao mercado. Visam, basicamente, a assegurar
que o Banespa e a NCNB possam cobrir suas necessidades imediataS de liquidez, de forma que possam quitar os empréstimos interbancários de curto
prazo, as operações de assistência a liquidez contratadas junto ao Banco Central e a recomposição de limites de compulsórios;
Enfatize-se, outrossim, que na documentação
relativa a esse processo de refinanciamento de dívidas do Estado de São Paulo, não estão disponíveis
informações detalhadas que permitam conhecer o
esquema operacional de utilização desses títulos públicos na quitação daqueles passivos de curto prazo:
fica a indagação se serão esses títulos dados diretamente em pagamentos àqueles débitos, ou se constituirão lastro para a afavancagem de recursos monetários, ou, ainda, se comporão garantia a refinanciamentos dos débitos das instituições no interban- cário e junto ao Banco Central. Lógico é que, dependente do esquema operacional utilizado, diferentes tendem ser as repercussões sobre o Banco Central e as demais instituições financiadoras daqueles
~préstimos. Certo é que, quaisquer dessas alternativas devem impor perdas a essas instituições significativamente inferiores às que adviriam com a liquidação do Banespa;
____b) títulos públicos federais, em montante total
equivalente a R$10,2 bilhões, a serem emitidos em
96 lotes mensais e de quantidades iguais, constituem os recursos excedentes com que o Banespa e
a NCNB contarão para alavancagem de novas operações;
c) créditos securitizados no valor de R$2,6 bilhões para fazer frente à dívida atual do Banespa
junto a seus funcionários a partir de 1998; e
d) emissão de títulos públicos federais em
substituição à dívida mobiliária estadual a ser assumida pela União, em valor equivalente a R$20, 1 bilhões.
III- Voto do Relator
_ -~ ªrnf'.lla!Tlente__g))id_o_gue o__proces_so de _esta-_
- bilização econômica experimentado pela economia
brasileira desde meados de 1994 evidenciou os desequilíbrios estruturais das finanças públicas no
País, em especial os desajustes financeiros dos estados consubstanciados, grosso modo, em:
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a) expressivas taxas de comprometimento de
suas receitas com gastos de pessoal, que, na maioria dos Estados, atingem valores superiores ao limite
de 60% da Receita Corrente Líquida definida -pela
Lei Complementar n2 82, de 27 de março de 1995;
b) persistentes déficits operacionais, ocasionados não apenas pela insuficiência de seus desempenhos primários, ou seja, do desequilíbrio entre suas
receitas e despesas não financeiras, mas também
pelo elevado custo de suas dívidas; com efeito, a
elevação das taxas de juros, intrinseca ao processo
de estabilização em curso, contribuiu sobremaneira
para a consolidação dessa situação de déficit operacional, o que reseJVa ao processo de refinanciamento das dfvidas importância estatégica;
c) incompatível a manutenção e participação
em atividades produtivas, que demandam recursos
elevados, crescentes e não condizente com a situação financeiÍ"a dos estados, e
d) concessões de benefícios de natureza financeira, trib~ária e creditícia, e margem de evasão fiscal em desacordo com a capacidade financeira e de
arrecadação do estado.

É esse conjunto de fatores, que age como tendência contrária à estabilização econômica em curso, que fez com que se desenvolvesse todo um processo de negociações no âmbito da Federação, objetivando equacioná-lo de forma adequada à-manutenção da estabilidade, e à retomada das condiÇões
necessárias ao crescimento econômico sustentado.
É nesse contexto global que deve ser compreendida e avaliada a proposta de refinanciamento
de dívidas do Estado de São Paulo ora submetida
ao exame do Senado Federal. Ela se insere no âmbito de um conjunto de medidas que visam não apenas proporcionar ao estado condições mais adequadas de pagamento de um dado estoque de obrigaçõ~
es financeiras. Procura substancialmente, e contrariamente às experiências anteriores, vincular e comprometer a renegociação desses passivos com programas de médio e longo prazos de ajustes e de
reestruturação fiscal dos estados, contribuindo para
a reordenação das finanças públicas e em conseqüência para a sustentação da estabilidade monetária da economia brasileira.
Obviamente, como todo mecanismo comprometido com o processo de estabilização econõmica,
o refinanciamento pretendido traz implícito custos financeiros a serem consubstanciados em subsídios
concedidos pela União. Mas traz implícito, também,
e talvez aqui resida seu traço mais distintivo e rele-
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vante, mudanças no modus operandi das finanças
-públicas estaduais.
O alcance do programa pode, por outro lado,
ser percebido pela já adesão de 19 estados, todos
esses com protocolos de acordos firmados com a
União, envolvendo refinanciamentos no valor de
R$77,4 bilhões, a preços de 31-1-97. Adicionandose as dívidas passíveis de refinanciamentos de estados que ainda não aderiram ao programa e o montante de recursos necessários ao saneamento de
bancos estad-uais~ nos termoS da Medida Provisória
n2 1.556/97, chega-se ao valor de R$85,9 bilhões.
Incorporando a projeção de encargos previstos para
1997, até a data de assunção formal das dívidas,
mais o seJViÇo da dívida assumida incidente no corrente ano, tem-se o valor de R$103,3 bilhões solicitados como abertura de crédito especial pelo Governo Federal ao Congresso Nacional.
É-bem veroaaeqúe a parcela mais expressiva
desses recursos tende a beneficiar os estados mais
endividados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são responsáveis por cerca
de 90% das dívidas a serem renegociadas. Ainda
assim, os subsídios diretos e imediatos envolvidos
no refinanciamento do Estado de São Paulo eqüivalem, por exemplo, a 52,8% da dívida do Estado do
Rio Grande do Sul. Mais ainda, a 16,3 vezes a dívi- da d_o_Estapo_do Mato Grosso, a 18.4 vezes a dívida
_~º--Estalio_Qa Paraíb_a_e_a_1_0_,6 v_ezes_ado Estado do·
E~p_íritc>_ ª-~to, j)ªS~ÍI/'eis d~ ref_irlanc_iamento _n()!;J?rmos dos respectivos protocolos de acordo, na posição de 31-1-97. Essa constatação é decorrência do
maior porte econõmico-financeiro e, portanto, da
maior capacidade de endividamento desses estados.
O Estado de São Paulo sozinho responde por 59%
do estoque total da dívida objeto de refinanciamento.
É fora de dúvida que o caso de São Paulo
apresenta característic_as _p_eculiéires que privilegiam
estado no âmbito da Federação.
De fato, além de ser, de longe, o maior devedor em títulos estaduais, boa parte da dívida do es- ta_!:lo para com o Banespa originou-se de operações
de antecipação de receita, as recém-famosas ARO,
que são empréstimos de curto prazo, para atender a
desequilíbrio financeiro conjuntural, no âmbito de um
exercício, que não foram honradas, e que estão agora, no bojo da renegociação estadual, sendo transformadas em empréstimos de longo prazo, com 30
ãnos para: pagare subSíàío-ría faxaae-jiiros;- montante dessas ARD-chegiuia hoíé a R$7 bilhões.
Na medida em que essas ARO estão sendo
transformadas em crédito ae IÓngo prazo, significa

o
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que o mais rico estado da Federação utilizou unilateralmente, sem autorização do Senado Federal a sua
capacidade de •emitir moeda" para fazer co~ que
todo o país financiasse, de modo involuntário à revelia, a infra-estrutura, principalmente de tra~spor
tes, que elevou a competitividade paulista nessa
·
nova era da globalização.
É que tais recursos teriam sido utilizados em
obras de infra-estrutura, principalmente de rodovias,
que foram pavimentadas ou duplicadas, melhorando
a acessibilidade entre o capital do estado e diversas
regiões interioranas, criando condições para que o
estado ~ossa hoje se beneficiªr de melhor condição
de atratiVIdade para a localização de novas atividades produtiVé!S que, de outro modo, estariam naturalmente se deslocando para outras unidades da federação.
Dessa forma, o Estado de São Paulo está sendo duplamente beneficiado no processo de ajuste
fiscal dos estados: pela natureza da dívida que está
sendo renegociada (somente São Paulo tem essas
características e esse volume) e pela competitividade que adquiriu, dando margem ao surgimento de
um processo de reconcentração espacial da economia nacional.
Do mesmo modo, observa-se que o limite de
comprometimento da Receitii Líquida Real - LR foi
fixado em 13% para o Estado de São Paulo, enquanto outros estados, de bem menor porte econômico, e alguns até. sem dívida mobiliária, tiveram que
comprometer 15% de sua RLR para o ajuste de
suas contas. É o caso de Pará, Sergipe, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. Outra vez o critério adotado
privilegiou o Esta.i:lo de Sãõ Paulo,liajã vista que os
estados mais fortes economicamente são os que
têm, também, maior capacidade de pagamento. Não
é possível discutir-se isto, uma vez que esseliniite já
consta da Resolução nº 100, de 1996, do Senado
Federal.
Também em relação ao prazo de refinanciamento, é possível observar-se que enquanto aqui ele
é de 30 anos, alguns estados dentre os mais carentes da federação, tiveram seus protocolos com prazo
total de apenas 15 anos para a quitação de suas dívidas. Estão neste caso os estados ·ao- Pará, Pernambuco, Piauí e Rondônia. Tiveram metade do prazo que foi concedido ao estado mais forte!. ..
Afora a questão ligada à concessão do subsídio fiscal, que tende a ser. estendido proporcionalmente a todos os estados que aderirem ao programa, não se pode perder de vista que o seu benefício
maior relaciona-se ao alcance da reorientação e
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reordenação das finanças públicas, de forma a quE:
essas constituem variáveis estratégicas para a estabilidade econômica e para a retomada sustentada do
processo de crescimento da economia brasileira.
Por isso mesmo, diante da natureza estratégica que a operação de refinanciamento representa
_ para ~ . ~ustente~çã() _d()_p_rQglama_de_ est<il)iliza.ção
monetana em curso, e para o reordenamento das finanças públicas estadüais, somos pela autorização
deste Senado Federal à celebração da operação de
crédito em tela, consubstanciada nos contratos ora
submetidos à apreciação desta Casa, nos termos do
seguinte Projeto de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 86, DE 1997
Autoriza o Estado de São Paulo a
contratar operação de refinanciamento de
dívidas do estado, consubstanciadas nos
contratos celebrados em 22 de maio de
1997 com base no protocolo'de acorde
firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1 É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de refinanciamento de dívidas do
estado coAsubstanciada nos contratos celebrados
em 22 de maio de 1997, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Governo do Estado
de São Paulo, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, autorizado pela Resolução nº 100, de 19 de dezembro
de 1996, do Senado Federal.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condiç'ões financeiras:
a) saldo da dívida: R$50.388.778.542,92 (cinqüenta bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões.
setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 22 de
maio de 1997, sendo R$46.585.141.741,68 (quarenta e seis bilhões, quinhentos e oitenta e cinco milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) o valor a
ser refinanciado é R$3.803.636.80f,64 (três bilhões,
oitocentos e três milhões, seiscentos e trinta e seis
mil, oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos) o valor correspondente ao subsídio concedido
pela União ao Estado de São Paulo:
b) encargos:
Juros: 6% ao ;wo;_

º
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Atualização do saldo devedor. mensalmente
pelo IGP- DI;
c) prazo: 30 anos;
d) garantia: receitas próprias do estado e quotas-parte do Fundo de Participação dos Estaeos FPE;
e) condições de pagamento:
. - amortização extraordinária: equivalente a
R$6.242.043.499,06 (seis bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos), com recursos de ativos privatizáveis, os quais serão objeto
de rE!gistro em uma conta gráfica 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% da receita líquida real mensal do Estado.
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estado de São Paulo das obrigações constantes do contrato de refinanciamento, incluindo atrasos de pagamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
acordas em seu programa de reestruturação e de
ajuste fiscal, implicará, enquanto persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivaléntes-aocustõ
médio ® colocação da dívida mobiliária federal,
mais juros de mora de 1% a.a., e a elevação do limite de dispêndio para 17% da Receita Líquida Real
do estado.
Art. 3º O exercício da autorização concedida
por esta Resolução fica condicionada a que o Estado de São Paulo comprove, junto ao Banco central
do Brasil, o cumprimento do disposto no inciso III do
art. 167 da Constituição Federal.
Art. 4º A eficácia do contrato de refinanciamento de que trata o art. 1e fica condicionada à existência de dotação no orçamento da União para o presente exercício financeiro.
Art. 5º a partir da promulgação da presente Resolução, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil remeterão, semestralmente, ao
Senado Federal relatório detalhado de avaliaçã_o_do
cumprimento, pelo Estado, das condições, exigências, metas e demais obrigações nos contratos rE!feridos no art. 1
Art. 6º Os compromissos constantes do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal
do Estado de São Paulo, bem como as demais condições, metas, exigências e demais obrigações
constantes dos contratos referidos no art. 1e con~stj,_
tuem parte integrante desta Resolução.

º·

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art: 8º Ream- revbl;jadas a Resolução n2 33, de
16 de maio de 1996, e as demais disposições em
contrário. - José Serra, Presidente - Waldeck Ornelas, Relàtor ---Jonas- Pinheiro - Esperidião
Amin - Levy Dias - Roberto Freire - Eduardo Suplicy - José Fogaça - Coutinho Jorge - Vilson
Kleinübing - José Eduardo Outra (Abstenção) Osmar Dias - Ney Suassuna - Francelina Pereira.
PARECER N2 376, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a"MEm-sagefri n" 1os, de 1997
(Mensagem nº 651/97, na origem), do Senhor Presidente da República, que "Soli- cita autorização do Senado Federal para
contratar operação de crédito, com garantia da ~República Federativa do Brasil,
no
valor
total
equivalente
a
US$39.000.000,00 (trinta e nove milhões
de dólares norte-americanos) entre o govelllo do Estado de Pernambuco e o Banco lntêmácTonir para à Reeonstrúção e
Desenvolvimento - BIRD-- (Banco Mundial), destinada ao financiamento, parcial,
do Projeto de Combate à Pobr~ rural
no Estado de Pernambuco."
Relator: Seríaâor Roberto rreire
I - Relatório

Nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição_ Federal, o_ Excelentíssimo Senhor Presidente da
República encaminhÕu para-exame do -&mado Federal, mediante a Mensagem nº 108, de 1997, solici-ta.Ção de autorização, para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República FederatidoBrasil, no va!Oreqwvalente a US$39.000.000,00
(trinta e nove milhões de dólares norte-americanos),
entre o Governo do Estado cfe Pernambuco e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. Os recursos da operação serão destinados ao financiamento, parcial, do Projeto de
. Corrillate à-Pobrezá-Rúral no Estado de Pernambuco.
A operação em apreço obedece às seguintes
características:
~
a) valor pretendido: US$39.000.000,00 (trinta e
_j)Qy_!LfTiiihQ_e.l>_çie dólares nort_e-americanos)_,_ eg1,1i~ª::_
lentes a R$41.457.000,00 (quarenta e um milhões,

va:
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quatrocentos e cinqüenta e sete mil reais), a preços
de30-4-97;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: 0,5% a.a. 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, contados
a partir da data de cada desembolso;
d) comnitment charge: 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: implantação do
Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco;
f) condições de pagamento:
- do principat em 20 prestações semestrais
iguais e consecutivas, no valor de US$1.950.000,00
cada uma; vencendo-se a primeira em 15-3-2002 e a
última em 15·9-2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15-3
e 15-9 de c;;ada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15-3- e 15-9 de cada ano.
Obs.: As datas estipuladas para repagamento
poderão ser prorrogadas para manter corréÇão-com
a efetiva data de assinatura do contrato.
Acompanha
a
solicitação
o
Parecer
PGFN/COF/N 2 863/97, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que constata o cumprimento das
"formalidades prévias à contratação", prescritas na
Constituição Federal, nas Resoluções do Senado
Federal e nos demais instrumentos -legais pertinentes, com exceção dos óbices, abaixo relacionados,
assinalados no parecer do Banco Central do Brasil.
Observa também, o mesmo Parecer, que inexiste no
contrato disposição de "natureza política, atentatória
à soberania nacional e à ordem pública, contrária à
constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos".
A Secretaria do Tesouro Nacional, por sua vez,
(Parecer STN/COREF/DIREF n2 203, de 1997) manifesta-se favoravelmente à concessão da garantia
da União, desde que coilfirmado o cumprimento dás
condicionalidades previstas na minuta do contrato de
empréstimo e formalizado o respectivo contrato de
contragarantia.
Finalmente, o Banco Central do Brasil, (Parecer Dedipe/Diare-97/0480) assinala dois impedimentos, à luz da Resolução n9 69, de 1995, do Senado
Federal, à operação sob exame:
- -- -

a) a operação atingiria, caso efetivada, o limite
=e=s"'t"'ipccu"la=-d·o no art. 42 , inciso 11, da referida Resolução
e a elevação prevista na mesma Resolução, até o
·máximo de 25%, não seria suficiente para propiciar
"o enquadramento da operação pretendida";
b) o Tnbunal de Contas do Estado informou
que os gastos com pessoal atingiram a 69,97% das
Receitas Correntes, ultrapassando, por tanto, •... o limite constitucional de 65% e não atendendo... ao estabelecido no art. 13, inciso VIl da Resolução n"
69/95".
No que se refere à primeira objeção levantada,
cabe lembrar que o mesmo art. 1O que prevê a elevação temporária, em casos excepcionais, dos limitE!$ em até :!5% excePc:iona desse -teta os "pleitos relativos a empréstimos e financiamentos junto a organismos multilaterais e instituições estrangeiras oficiais de crédito e fomento, com contrapartida realizada com recursos próprios do pleiteante".
Evidentemente o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD enqiJadra_-_se_
nesse caso a elevação temporária de limite do Estado pode, por conseguinte, sob repassar os 25%.
-Quanto às despesas com pessoal, a situação
de ruptura do limite constitucional é claramente transitória. O Governo do Estado vem implementando
um conjunto de medidas que incide tanto sobre a
elevação da receita quanto sobre a redução das
despesas com pessoal, com destaque para o programa de demissões voluntárias, há pouco tempo
em vigência.
Em razão do exposto, considerando a relevân-cia social do Projeto de Combate à Pobreza Rural,
bem como os esforços desenvolvidos pelo Governo
do Estado para reduzir as despesas com pessoal e
aumentar a arrecadação, a relato ria se manifesta favoravelmente à autorização pleiteada, na forma do
seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N2 87, DE 1997
Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil no valor total
equivalente a US$39,000,000.00 (trinta e
nove milhões de dólares norte-america..__
nos), entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para a
Reconstrução ~ _º_esem,c,;lv:iiTI~!l!o - _!:11_13_!)'destinada ao financiamento parcial, do
Programa de Combate à Pobreza Rural
no Estado
Pernambuco
eleva, com
essa finalidade, os limites de endividamentodoEstado~

-de
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Art 12 É o Governo do Estado de Pernambuco
autorizado a contratar operação de crédito externo
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a conceder a contragarantia
necessária.
Art. 2° São elevados os limites de individamento do Estado de Pernambuco de maneira a contemplar a operação autorizada no art. 1
Art. 3° É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a
que se refere o art. 12 desta resolução.
Art. 42 A operação de crédito externo ora autorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: US$39,000,000.00 (trinta e
nove milhões de dólares americanos), equivalente a
R$41.457.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil reais), a preços de 304-97;
b) gárantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: 0,5% a.a., 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, contados
a partir da data de cada desembolso;
d} commitment charge•: 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: implantação do
projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco;
f} condições
pagamento:
- do principal: em 20 prestações semestrais
iguais e consecutivas, no valor de US$1.950.000,00
cada uma, vencendo-se a primeira em 15-3-2002 e a
última em 15-9-2011;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15-3
e 15-9 de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente venc
cida, em 15-3 e 15-9 de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 5º O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de quinhentos e quarenta
dias.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997. José Serra, Presidente - Roberto Freire, Relator Osmar Dias - José Fogaça - Waldeck Ornelas Jonas Pinheiro - José Eduardo Outra - Eduardo

º
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Suplicy - Esperidião Amin - Vilson Kleinübing -Coutinho Jorge- Ney Suassuna- Mauro Miranc:!(>
- Francelino Pereira.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
V - autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
PARECER Nº 377, DE 1997
Da Com_issão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem nº 124, de 1997
(Mensagem nº 757/97, na origem), do Senhor Presidente da República, solicitando
autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$60,000,000.00 de
principal , entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD
(Banco Mundial), destinada a financiar
parcialmente o Projeto de Apoio a Desenvolvimento- da Teénologia Agropecuária
para o Bras!l - Prodetab, a ser executado
pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária-Embrapa.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I - Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Econõmicos a Mi:msagem- Presidencial nº 124, de 1997 (Mensagem nº 757, de 10-7-97, na origem), solicitando
autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento-BIRD (Banco Mundial), destinada a financiar parcialmente o Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento da Tecnologia Ãgropecuária no
Brasil.
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O projeto tem por objetivo promover e apoiar a
geração, o desenvolvimento e a difusão de conhecimento e tecnologia para os setores agropecuários, florestal e agroindustrial, de forma a contribuir para a
equidade regional e social entre produtores, a cOmpetitividade dos setores, a sustentabilidade dos recu,rsos
naturais e a diminuição da pobreza rural. A operação
de crédito apresenta as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil/Ministério da Agricultura e Abastecimento;
b) credor: Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD;
c) executor: Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-Embrapa;
d) valor total: US$60,000,000.00 (Sessenta milhões de dólares norte-americanos);
e) modafídade de empréstimo: cesta de moedas
f) Pf?ZO de ~esembolso: 5 anos a partir da vigência do contrato provavelmente até 31 de dezembro de 2002.
g) amortização: parcelas semestrais, consecutivas, no válor de US$3.000.000,00 (três milhões de
dólares norte-americanos, vencendo a primeira 6
meses após o último desembolso, provavelmente
em 15 de novembro de 2002 e a última no mais tardar em 15 de maio de 2012.
h) juros: exigidos semestralmente, em 15 de
maio e 15 de novembro, calculados com base no
custo de captação do Banco, apurados durante os
&E!is meses anteriqres aos respectivos vencimentos,
acrescidos de 0,5% a.a.
i) comissão de compromisso: exigida semestralmente (nas mesmas datas do pagamento dos juros) e
calculados com base na taxa de 0,75% a.a. sobre os
saldos devedores não desembolsados, entrando em
vigor sessenta dias após a assinatura do contrato.
O custo total do projeto está estimado em até
US$120.000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares), a serem desembolsados no prazo de 5 (cinco)
anos sendo US$60,000,000.00 (sessenta milhões de
dólares) financiados pelo BID, US$30,000,000.00
(trin~ milhões de dólares), de responsabilidade da
União, US$12.000,000.00 (doze milhões de dólares),
de recursos próprios da Embrapa e US$ 18,000,000.00
(dezoito milhões de dólares) a cargo dos beneficiarios que integram o Projeto.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COF/Nº 1071/97) sobre 0
aspecto da legalidade da minuta contratual salienta
que a minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e que atende às
determinações da Resolução nº 96/89, do Senado

401

-Federal, que veda a existência de dispositivos atentatórios à soberania nacional e à ordem pública, contrários á Constituição, ou que impliquem compensação automática de débito e créditos.
A operação foi credenciada pelo Departamento
de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil,
por rneio do ofíC::íoFirce/Dfaut/Sucre-97'/260, de 24
de junho de 1997. ·
Consta ainda do projeto sob exame o parecer
da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer
STN/COREF/DIREF, Nº 170, de 25 de abril de 1997)
informando o projeto é compatível com as prioridades, objetivos e metas estabelecids no Plano Plurianual da União para 1996/99, que foram destacados
recursos no Orçamento Geral da União para 1997
para o ingresso de recursos previstos para a contrapartida a cargo da Embrapa O mesmo parecer informa que há margem nos limites de endividamento da
União para a contratação da operação de crédito,
dentro do estabelecido pelos arts. 2°, 32 e 4° da Resolução nº 96/89 já referida.
É o relatório.
.li-Voto
A operação de crédito objeto da Mensagem
nº 75/97 está contida nas competências privativas
do Senado Federal estabelecidas no inciso V, do
art. 52 da Constituição Federal e regulamentada
pela Resolução nº 96/89 restabelecida pela Reso~:
lução nº 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 público federal e estabelece limites e condições para a concessão da garantia da
União em operações de crédito externo e interno•.
Nesse sentido o processo encontra-se adequadamente instruído, dele constando a documentação
exigida na resolução acima referida.
-· - O projeto vem atender à necessidade de desenvolvimento tecnológico do setor agropecuário,
condição básica de sobrevivência na conjuntura
atual, de queda de barreiras alfandegárias e de
· constituição de mercados globais dos produtos do
setor.
Face ao exposto somos de parecer favorável à
··concessão da autorização pleiteiada pela União na
Mensagem nº 124/97, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 88, DE 1997

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a
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até US$60,000,000.00, destinada a financiar parcialmente o Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento da Tecnologia Agrope-

cuária para o Brasil- PRODETAB.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É a União autorizada, nos termos da
Resolução n2 96189, restabelecida pela resolução n2
17/92, a contratar operação de. crédito externo com o
Banco Internacional para a Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD, no valor equivalente a até
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial· do Projeto de Apoio ao DesenvoMmento de Tecnologia Agropecária para o Brasil PRODETAB, a ser executado pelo Ministério da
Agricultu~ e Abastecimento e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA.
Art. 22 A operação de crédito externo, ora autorizada terá as seguintes características:
a) dtivedor: República Federativa do BrasiVMinistério da Agricultura e Abastecimento;
b) credor: Banco Internacional para a Reconstrução e DesenvoMmento- BIRD;
c) executor. Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA;
d) valor total: US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos);
e) modalidade de 6/Tf)réstimo: cesta de moedas
f) prazo de desembolso: 5 anos a partir da vigência do contrato, provavelmente até 31 de dezembro de2002.
g) amottiZação: parcelas semestrais, consecutivas, no valor de US$3,000,000.00 (três milhões de
dólares norte-americanos), vencendo a primeira 6
meses após o último desembolso, provavelmente
em 15 de novembro de 2002 e a última no mais tar~
darem 15demaiode2012.
h) juros: exigidos semestralmente, em 15 de
maio e 15 de novembro, calculados com base no
custo de captação do Banco, apurados durante os
seis meses anteriores aos respectivos vencimentos,
acrescidos de 0,5% a.a.
I) comissão de compromisso: exigida semestralmente (nas mesmas datas do pagamento dos juros) e caiculados com base na taxa de 0,75% aa.
sobre os saldos devedores não desembolsados, entrando em vigor sessenta diaS após a assinatura do
contrato.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter

correlação com a efetiva data da assinatura do contrato.
Art. 3" A presente autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de publicação desta Resolução.
Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997.José Serra, Presidente - Jonas Pinheiro, Relator Ney Suassuna - Mauro Miranda - Francelina Pereira - Cou1inho Jorge - Roberto Freire - Osmar
Dias - Eduardo Suplicy - José Eduardo Du1ra Esperidião Amin- Valdeck Omelas- Vilson Kleinübing -José Fogaça.
PARECER N" 378, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n" 128, de 1997
{Mensagem n2 811197, na origem), do Senhor Presidente da República, solicitando
au1orização do Senado Federal, para contratar operaÇão de erécfito-elrtemo, novalor equivalente a até US$90,000.000.00,
entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar parcialmente o Projeto Piloto de
Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I - Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos a Mensagem Presidencial n2 128, de 1997 (Men·
sagem n2 811, de 15-7-97, na origem), solicitando
autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito externo, no valor equivalente até
US$90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD, destinada a financiar parcialmente o Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.
Trata-se de projeto inserido no Programa do
Governo "Brasil" em Ação" com a finalidade de com·
plementar as políticas e ações de reforma agrária
implementadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, avaliando a viabili·
dade da descentralização daquelas ações para os
benefiCiários dos estados eleitos: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco. Os beneficiá·
rios do projeto serão as associações civis localizadas nas áreas do projeto em cada um dos estados

JULHO 1997

ANAlSDOSENADO FEDERAL

escolhidos, que correspondem às áreas do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP Reformulado), e que vierem a adquirir terras por meio
de financiamento junto ao Banco do- Nordeste do
BrasiÍS/A.
A operação de crédito apresenta as segurntes
características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
'b) credor. Banco lntemaciomll para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
c) valor. US$90,000,000.00 (noventa milhões
de dólares norte-americanos), de principal;
d) juros: sobre os saldos devedores do empréstimo, a uma taxa para cada período de juros
igual ao custo de empréstimos qualificados determinado para o semestre anterior, acrescida de 0,5%
a.a;
e) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco
centésimôs por cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir de 60
(sessenta) dias após a data de celebração do contrato;
f) condições de pagamento:
- do principaf. em 20 (vinte) parcelas semestrais e consecutivas, no valor de US$4,500,000.00
(quatro milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) çada uma, vencendo-se a primeira em 12 de
novembro de 2002 e a última em 12 de maio cfe
2012;
- dos juros.- semestralmente vencidos, em 12
de maio e em 12 de novembro de cada ano;
-da comissão de crédito: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros;
As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a
efetiva data de celebração do contrato.
O custo total do projeto está estimado em
US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares) correspondendo o empréstimo ora examinado, portanto a 60% deste total. Cabe à União, aos
estados e aos beneficiários os restantes 40%.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COFINº 1.119/97) sobre o
aspecto da legalidade do contrato salienta que a minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e que atende às determinações da Resolução n2 96/89, do Senado Federal,
que veda a existência de dispositivos atentatórios á
soberania nacional e a ordem pública, contrária à
Constituição, ou que impliquem compensação automática de débitos e créditos.
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A operação foi credenciada pelo Departamento
de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil,
por meio do ofício Firce/Diaut/Sucre-97/309, de 1O
de julho de 1997, o qual atendeu à Recomendação
Cofiex n2 407/97, alterada pela Recomendação nº
417/97 e nas condiçõesestabelecidas no Registro_
de Operações Fiiianeeirãs (ROF) r1º S9719538.
Consta ainda do projeto sob exame o parecer
da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer Stn/Coref/Diref n2 276, de 26 de junho de 1997), informando que há margem nos limites de endividamento da
União para a contratação da operação de crédito,
dentro do estabelecido pelos arts. 22, 3º e 4º da Resolução nº 96/89 já referida.
O parecer da STN destaca, ainda, a sistemática de aplicação dos recursos que deverão ser repas-sados pelo Incra diretamente para as comunidades
beneficiadas por intermédio do Banco do Brasil, sem
que sejam intemalizaçtos nas contas estaduais. Ao
Incra caberá também, garantir a abertura e provisão
da Conta Fundiária, junto ao Banco do Nordeste do
Brasil, que proverá os financiamentos para a compra
de terras.
No que tange à inclusão do projeto do Plano
Plurianual, a STN confirma a condição prioritária do
.financiamento pretendido. Assinala, porém, que não
existe, até o momento, previsão de recursos externos para a operação. Do processo consta cópia do
expediente encaminhado ao Congresso nacional de
proposta de projeto de lei que trata de crédito especial para o Incra, no valor de R$33.862.500,00, no
qual estão incluídos os encargos e despesas referentes à amortização do empréstimo.
O parecer da STN destaca, ainda, algumas
condições prévias à assinatura dos contratos, que
devem ser cumpridas para que se evite o pagamento de comissão de compromisso:
a) publicação no Diário Oficial dos extratos
dos acordos com o agente financeiro do Subprojeto
Comunitário (Banco do Brasil- BB), com o agente financeiro do empréstimo fundiário (Banco do Nordeste do Brasil - BNB) e dos acordos de participaçã<J
com os estados; e
b) assinatura de Resolução ou Portaria por
parte das Secretarias de Planejamento dos Estados,
bem como assinatura de Portaria pelo Ministro Extraordinário de Política Fundiária, como evidência da
adoção do Manual Operacional.
É o relatório.
11- Voto
A operação de crédito objeto da Mensagem nº
128/97 está contida nas competências privativas do
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Senado Federai estabelecidas no inciso V, do art. 52
da Constituição Federai e regulamentada pela Resolução nº 96/89 restabelecida pela Resolução n2
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 público federai e estabelece limites e
condições para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno".
Nesse sentido, o processo encontra-se adequadamente instruído, dele constando a documentação exigida na Resolução acima referida.
Esse Projeto, que se inclui entre os que compõe o Programa do Governo "Brasil em Ação"~obje
tiva complementar as políticas e ações d? reforma
agrária implen. 'ntadas pelo Incra. Seu· fundamento
principal é o dt: experimentar formas de acesSo à
terra onde a própria<:amunidade negocia a aquisição da térra com o proprietário e, caso tenha seupleito aprovado, além do crédito fundiário terá garantido os recursos para infra-estrutura de interesse coletivo, além de investimentos necessários à constituição de uma base para o desenvolvimento produtivo
do imóvel.
Espera-se, com esse novo Projeto, beneficiar
15 mil famílias de trabalhadores sem terra ou com
pouca terra, ncrs Esta.dos do Maranhão, Ceará, Pernambuco. Bahia e Minas Gerais, no período de três
anos, a começar ainda em 1997. Em face da urgência e do seu caráter de projeto piloto, foi negociado
com o Banco Mundial, começar por alguns estados
que já tinham experiência acumulada na gestão de
projetas de financiamento direto a comunidades,
como é o caso do antigo PAPP, reformulado, e que
contam com financiamento daquela instituição.
A avaliação económica ex ante realizada pelo Banco Mundial, resultou positiva, com taxas internas
de retorno que variam entre 26% a 75% dependendo
da região e do modelo de exploração. A taxa global
de retomo económico do projeto foi estimada em
32%. Espera-se que a renda anual das famílias beneficiadas cresça de aproximàdamente US1200 (Situação atual sem projeto) para valores entre US5000
a US$7000 (4 a 6 salários mínimos mensais), após o
pagamento da terra e dos créditos concedidos.
Não obstante o evidente mérito da operação de
crédito, cabe assinalar que as ponde-rações da STN
;eproduzidas no relatório são mais que cabíveis e
devem ser objeto de providências imediatas por parta dos órgãos responsáveis. A par disso, entendemos que previsão de recursos no OGU para respaldar a entrada de recursos externos é condição a ser

cumprida antes da assinatura dos instrumentos contratuais.
Face ao exposto somos de parecer favorável à
concessão da autorização pleiteada pela União na
Mensagem n°128/91, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 89, DE 1997
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente a
até US$90,000,000.00, destinada a financiar parciaknente o Projeto Piloto de Ali- vio à Pobreza e Reforma Agrária.

O Senado Federal resolve:

Ar!. 12 É a União autorizada, nos termos da
Resolução n2 96/89, restabelecida pela Resolução nº
17/92, a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
US$90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos).
·
Parágrafo úniç_(). A operação de crédito autorizada no_caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial do Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e
Reforma Agrária.
Ar!. 22 A operação de crédito externo, ora autorizada terá.as seguintes características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;
c) valor: US$90,000,000.00 (noventa milhões
de dólares norte-americanos), de principal;
d) juros: sobre os saldos devedores do empréstimo, a uma taxa para cada período de juros
igual ao custo de empréstimos qualificados determinado para o semestre anterior, acrescida de 0,5%

a.a;

.

e) comissão de crédito: 0,75% (setenta e c1nco
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desembOlsado do firléinciamento; contada a partir de 60
(sessenta) dias após a data de celebração do contrato;
f) condiÇões de pagamento:
- do principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais e consecutivas, no valor de US$ 4,500,000.00
(quatro milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 1º de
novembro de 2002 e a última em 1 de maio de
2012;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 1
ae-maio e eni 12 de novembro de cada ano;

º

º
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- da comissão de crédito: semestralmente, 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 celebração do contrato.
Art. 32 A presente autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de publicação desta Resolução.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 1997. José Serra, Presidente -Jonas Pinheiro, RelatorNey Suassuna - Mauro Miranda - Eduardo Suplicy - Roberto Freire - José Eduardo Outra - Francelina Pereira - Coutinho Jorge - Esperidião
Amin - Osmar Dias - Waldeck Omelas - José
Fogaça - Vilson Kleinübing.
PARECER N2 349, DE 1997.
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S" n2 33/97 (Ofício
PRESI n2 973197, na origem), que "Encaminha solicitação do Governo do Estado
de Minas Gerais, para que possa contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica
Federal,
no
valor
de
R$1.795.960,00 (um milhão, setecentos e
noventa ~ cinco mil e novecentos e sessenta reais), cujos recursos serão destinados a financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Drenagem urbana
e Esgoto Sanitário, nos Municípios de
Campo Belo e Andradas".
Relator: Senador Francelina Pereira
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos o Ofício "S" nº 33/97 (Of. PRESI - 97/973, de 16
de abril de 1997, na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, enviando solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais para que seja autorizado pelo Senado Federal a contratar operação de
crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor de
R$1. 795.960,00 {hum milhão, setecentos e noventa
e cinco mil, novecentos e sessenta reais).
Os recursos são destinados ao financiamento
de obras de canalização de córregos e implantação
de interceptares de esgotos sanitários r.os Municípios de Campo Belo e Andradas.
São as seguintes as características da operação pleiteada:
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a) valor pretendido: R$1.795.960,00 {hum milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e
sessenra reais);
b) encargos:
-juros: 8% ao ano;
- taxa de risco: 1% sobre o valor de cada parceia liberada;
c) destinação ci_os recyfl)os: financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, em obras de canalização
de córregos e implantação de interceptares de esgoto
sanitário, nos Municlpios de Campo Belo e Andradas;
d) liberação dos recurso: o financiamento será
liberado em 7 (sete) parcelas;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, após carência de até 11
(onze meses);
- dos juros: mensalmente exigíveis, inclusive
no período de carência;
f) garantias: cotas do IPI - Exportação e parcelas do FPE.
Em seu parecer (Parecer DEDIP/DIARE 97/276, de 4-4-97), o Banco Centrai observa que a
operação pleiteada não se enquadra no limite estabelecido pelo inciso 11, do art. 4º da Resolução n2
69/95, do Senado Federal, que trata das operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, pois a Margem de Poupança Real do
Estado de Minas Gerais encontra-se negativa
A esse respeito, a Secretaria da Fazenda de
Minas informou ao relator que essa margem de poupança negativa vem sendo significativamente reduzida no presente exercício, em função da liquidação
de diversos compromissos do Tesouro Estadual,
tendo já sido obtido um valor positivo no balancete
de abril de 1997.
O Banco Central informa também que o Estado
de Minas Gerais, ao gastar 78,58% de suas receitas
correntes com pessoal no exercício de 1995, excedeu o limite constitucional estabelecido no art. 38 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição de 1988.
Ainda conforme as informações do Governo do
Estado, esse percentual já foi reduzido para 72,8%
nos primeiros meses- ae 1997, prefeooerido-se
consecução do patamar legal, que é de 65%, no próximo exercício orçamentário.
Em IJís1ãdessas informaÇões· da regulandade
da docunierítaçao apresentaaa ao Banco Central
pelo Golfemo ae-l\llinãs-Gerals, paralnsttução do

a

e
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processo, manifesto-me a favor da autorização, em
caráter excepcional, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 90, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor ' de
R$1.795.960,00 (hum milhão, setecentos
e noventa e cinco mil novecentos e sessenta reais) para financiar a execução do
Programa Pró-Saneamento - Drenagem
Urbana e Esgcto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andradas.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É autorizado·o Estado de Minas Gerais,
nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$1.795.960,00
(hum milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais), para financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Oren:~gem Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo
Belo e Andradas.
Parágrafo único - A autorização constante do
caput é concedida, em caráter excepcional, com exclusão do cumprimento da exigência de limite a que
se refere o art. 4°, 11, da Resolução n° 69, de 1995,
do Senado Federal.
Art. 2º A operação de crédito será realizada
nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$1.795.960,00 (hum milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e
sessenta reais);
b) encargos:
-juros: 8% ao ano;
-taxa de risco: 1% sobre o valor de cada parcela liberada;
c) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa Pró-Saneamento- Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, em obras de canalização de
córregos e implantação de interceptares de esgoto sanitário no Município de Campo Belo e Andradas;
d) liberação dos recursos: o financiamento será
liberado em até 7 (sete) parcelas;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, após carência de até 11
(onze) meses;
- dos juros: mensalmente exigíveis, inclusive
no período de carência;
f) garantias: cotas do !PI-Exportação e parcelas do FPE.
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Art. 3° A autorização que ora se concede deverá ser exe-rcida rio píaz() maxlmo de 270 (di.àeritos e
setenta) dias contadas da data de publicação desta
Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de julho de 1997.
José Serra, Presidente - Francelina Pereira,
Relator - Onofre Cuinan - José Eduardo Vieira Lauro Campos (vencido)- Ney Suassuna- Jonas
Pinheiro - Waldeck Ornelas - Pedro Simon José Fogaça - Eduardo Suplicy - Osmar Dias Gerson Camata -José Roberto Arruda.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Ato das Disposições
· -constitucionais Transitórias

Art. 38. Até. a promulgação da lei complementar referida no art. 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e dos Municípios não poderão despender
com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento
do valor das respectivas receitas correntes.
__ _Parágrafo úniço. A União, osJõstados, o Distrito Federal e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retomar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano.
PAREÇ_ER N2380,_DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econô. micos, sobre o Ofício "S" no 34, de
1997, do Presidente do Banco Central
do Brasil,-referente a solicitação do Governo- dO. cstâdo de Minas Gerais no senti·
do de ser autorizada a assunção, pelo Estado, de débito de natureza providenciaria
de responsabilidade da empresa Minas Ge-- rais Administração e Serviços- MGS, no valor de R$23.891.480,10 (vinte e três milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos).
_Relator: Senador Francelino Pereira
0 Pre.siden_te_ do 13an_co Central cio Brªsil, por
intermédio_dQ.Qfjcio "S"_ nº 34, de 1ª97_l0fíci()_f'R~
SI- 97/974, de 16 de abril de 1997, na origem), enviou à Presidênciª gq Senªdo Federal o Parecer De-
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dip/Diare-97/278, de 4 de abril de 1997, do Departamento da Dívida Pública daquele Banco, referente a
solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais
no sentido de ser autorizada a assunção, pelo Estado, de débito de natureza providenciaria de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração
e Serviços - MGS, no valor de R$23.891.480, 1O.
A MGS, constituída em janeiro de 1954, tornou-se empresa pública em abril de 1994. Ela absorveu alguns serviços auxiliares terceirizados do Governo de Minas destacando-se o fornecimento de
mão-de-obra semiqualificada e Rão qualificada de
giro elevado, a órgãos da Administração Direta e lndireta na execução dos serviços de conservação,
limpeza, higienização de edifícios públicos.
A empresa também é responsável pelo fornecimento de Vale Refeição, operação de compensação
tarifária urbana e administração e representação de
ações trabalhistas.
A dívida com o INSS foi gerada por dificuldades financeiras da administração anterior. O montante atingido- compõe-se em grande parte dos encar~
gos moratórias provenientes de correção monetária,
multa, juros e honorários advocatícios, resultantes
do período inflacionário, no qual a referida dívida foi
constituída.
Em maio de 1996 o Estado requereu ao INSS
o parcelamento da dívida, segundo a lei nº 9.129/95.
Solucionada essa pendência administrativa, a MGS
estará saneada e à disposição do Governo de Minas
para uma eventual privatização.
De acordo com o Parecer do Banco Central, a
assunção do débito tem as seguintes características:
a) - valor pretendido: R$23.891.480, 1O (vinte e
três milhões, oitocentos e noventa e uni mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos);
b) juros: 1% a.m. (um por cento ao mês);
c) atualização monetária: Taxa Referencial TR;
d) condições de pagamento:
-do principal: em 96 (noventa e seis) presf<:tÇõ~
es mensais e suct:~ssivas;
- dos juros: exigíveis mensalmente.
Segundo a informação do Banco Central, a
operação de crédito pretendido enquadra-se nos limites previstos nos arts. 3º e 4º, I, da Resolução nº
69, de 1995, mas não se ajusta à exigência do art.
4º, inciso 11, da mesma Resolução, em decorrência
de apresentar-se negativa a Margem de Poupança
Real.
Contudo, informações da Secretaria da Fazenda de Minas indicam que essa margem de poupança

negativa vem sendo significativamente reduzida no
presente exercíCio,-em]unção
llquidaçãode diversos compromissos do Tesouro Estadual, tendo já
sido obtido um valor positivo no balancete de abril de
1997.
Certidão do Tribunal de Contas do Estado informa que o Estado de Minas Gerais efetuou, no
exercício de 1995, despesas com pessoal da ordem
de 78,56%, superior, portanto, ao limite de 65% fixado no art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Federal.
Ainda conforme as informações do Governo do
Estado, esse percentual já foi reduzido para 72,8%
nos primeiros mes~§ de 1997, pretendendo-se a
consecução do patamar legal ao final do próximo
exercício orçamentário.
Em vista dessas informações e da regularidade
da documentação apresentada pelo Governo de Minas Gerais ao Banco Central, para instrução do processo, manifesto-me a favor de que se autorize, em
caráter excepcional, o Estado de Minas Gerais a assumir o débito prevldenciãrio da MGS, na forma do
seguinte

da

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 91, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
assumir débito de natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Mimis Gerais Administração e Serviços MGS, no valor de R$23.891.480,10 (vinte e
três milhões, oitocentos e noventa e um
mil, quatrocentos e oitenta reais e dez
centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É autorizado o EstadQ de Minas Gerais,
nos termos da ResOlução nº 69, do Senado Federal,
a assumir débito de natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração e Serviços- MGS, no valor de R$23.891.480, 1O
(vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil,
quatrocentos e oitenta reais e dez centavos).
Parágrafo unico. A -autorização constante do
capüf e êocéi:fidã, -em caráfer- excepcionàf, cóm ex~
clusão do cumprimento da exigência_ de limite a que
serefefé õ art. 4º, 11, da Resolução nº 69, de 1995,
do Senado Federal.
Art:2ºAassúnÇa6 de débito de que trata o artigo anterior tem as seguintes características:
a) valor: R$23.891.480, 1O (vinte e !rés milhões,
ottocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos);
b) juros: 1% a.m. (um por cento ao mês);

---------------------------------------------------
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c) atualização monetária: Taxa Referencial TR;
d) condições de pagamento:
- dà principal: em 96 (noventa e seis) prestações_
mensais e sucessivas;
- dos juros: exigíveis mensalmente.
Art. 3º A autorização que o·ra se concede deverá ser exercida no prazo máximo de 270 (duzentos e
setenta) dias contados da data de publicação desta
Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua pi,Jblicação.
Salà da Comissão, 17 de julho de 1997.- José
Serra, Presidente - Francelina Pereira, Relator Onofre Quinan - José Eduardo Vieira (vencido) Osmar Dias - Ney Suassuna - Jonas Pinheiro José Roberto Arruda - Waldeck Omelas - Vilson
Kleinübing - Gerson Camata - José Fogaça Lauro Ca-mpos (vencido) - Eduardo Suplicy (vencido).
O SR. PRESIDENTE (Antonio. Carlos. Magalhães)
-Os Projetes de Resolução de n•s_86 a 91, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão 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. 4º da Resolução nº 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício nº 2.172, de 1997, na origem, encaminhando, nos termos da' Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, manifestação daquele Órgão relativa
à solicitação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
para que possa contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, no valor de dois
milhões e seiscentos mil dólares americanos, equivalentes a dois milhões, setecentos e cinqüenta e
dois mil e cem reais, a preços de 31.03.97, cujos recursos serão destinados à construção de um Bloco
Anexo e de aquisição de equipamentos para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
A matéria, anexada ao processado da Mensagem nº 115, de 1997, vai à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício nº 2.173, de 1997, na origem, encaminhando, nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Federal, manifestação daquele Órgão relativa
à solicitação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
para que possa contratar operação de crédito exter-
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no junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, no valor de um
milhão e eento e qUarenta e três mif dólares americanos, equivalentes a um milhão, duzentos e nove
-mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta
centavos, a preços de 31.03.97, cujos recursos serão destinados à execu@o do Projeto de Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de Àreas
Degradadas da Bacia do Dilúvio.
-A matéria, anexada ao processado da Mensagem nº 116, de 1997, vai à Comissão de Assuntos
-Económicos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, nos próximos dias 25 e 26 do corrente mês, por iniciativa do Governo da Paraíba, deverão realizar-se, em João Pessoa, solenidades comemorativas da transladação dos restos mortais do
ex-Presidente João Pessoa Cayalcanti de Albuquerquli do Rio de Janeiro para João Pessoa.
São passados 67 anos do assassinato do exPresi<fente Jóãó- P'essoa, na cidade do Recife. Ao
longo de todo esse tempo, vários Governos da Paraíba tentaram essa transladação, mas sempre encontraram uma certares1Sfência a<:)ssE)iis-familiares.
Entretanto, agora ocorreu o contrário: os seus parentes mais chegados~ acólnerai'n o apelo do Governador do Estado e concordaram com a transladação
dos restos mortais do ex-Presidente João Pessoa
para a Capital da Paraíba, quando haverá, como disse, solenidades nos dias 25 e 26 do corrente, sendo
de acentuar que o seu assassinato se deu justamente no dia 26 de julho de 1930.
Sr. Presidente,- nao preciso-deter-me na alta
importância desse acontecimento histórico, sobretudo pelo que o ex-Presidente João Pessoa Cavalcanti
de Albuquerque representa não apenas para a Paraíba mas para o Brasil, porque se fizermos um estudo minucioso da sua vida, particularmente da sua
curta aorriíffistraçaõ.- de apenas dóis-anos; à-frente
do Governo do Estado, chegaremos à conclusão de
que ele foi, realmente, um Presidente altamente reformador.
S. Exª faleceu, vítima justamente da posição
que assumiu no sentido de renovar a Paraíba, sobretudo na luta contra o coronelismo que se instituíra
na política dos Estados, principalmente no Nordeste.
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O ex-Presidente João Pessoa foi assim um
exemplo do ponto de vista político, da renovação
dos costumes da época, no que tange a coisa pública, mas também um grande administrador, porque,
em dois anos, ele fez pela Paraíba o que muitos não
fizeram em muito mais tempo.
Sr. Presidente, com essas palavras, encaminho à Mesa um requerimento a V. Ex*, no sentido de
que seja constituída uma Comissão Externa de Senadores para, nos dias 25 e 26 do corrente, comparecerem a João Pessoa a fim de assistirem às solenidades da transladação dos restos mortais do exPresidente João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque,
do Rio de Janeiro para a capital paraibana.
Era o qutl tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rochâ, primeiro orador inscrito após a Ordem do
Dia.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco!PDT- AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, primeiramente, gostaria de fazer um registro - com um
certo atraso, é bom que se diga. A revista Cadernos
do Terceiro Mundo publicou recentemente o seu n°
200, fato significativo que eu gostaria de deixar registrado nos Anais do Senado Federal.
Essa revista surgiu em Buenos Aires em 1993,
editada por um grupo de jornalistas exilados ou em
luta nos seus países contra regimes ditatoriais, como
expressão dos movimentos de libertação e pela democracia que dominavam a cena política na América
latina, na África, no Oriente Médio e na Ásia.
Como era natural, Cadernos sofreu com a repressão em vários países. Fundada em Buenos Aires, como disse, sua direção teve que se deslocar
para o Peru e para o México e, com a anistia, em
1979, instalou-se no Brasil. Nesse período, aqui ga-·
nhou credibilidade e uma atenção especial dos seus
leitores, e hoje é uma publicação prestigiosa, com
expressiva repercussão em áreas representativas na
sociedade brasileira.
Ter alcançado marco tão significativo, como a
edição de número 20Ó, é motívo não apenas para as
nossas congratulações, mas também para o reconhecimento pelo seu empenho em propiciar aos
seus leitores análises justas e informações independentes e corretas do nosso País e do mundo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o motívo
principal que me traz à tribuna na tarde de hoje é
uma tentatíva de concluir um discurso que iniciei, há

409

aproximadamente um mês, ·a res!=<:-ito do Projeto
Jari, instalado na margem direita do Rio Jari, no Município de Almeirim no Estado do Pará, e outros projetas e empreendimentos do grupo Caemi instalados
na região, como, por exemplo, a Cadam - uma empresa que explora caulim, em uma mina localizada
na margem esquerda.
Nessa oportunidade, quando iniciei o meu discurso, fiz uma contestação a respeito do processo
de colonização e de ocupação da Amazônia por esses grandes projetas que não tiveram a preocupação de zelar pelo aspecto social e de prevenir as
mazelas sociais provocaélas por esses projetas. Claro que queremos, na Amazônia, investimentos, empreenaimentos que gerem emprego, que gerem recursos e que possam melhorar economicamente a
região, mas que não deixem de lado uma melhoria
também da questão social.
O Amapá, conforme pude mencionar naquela
oportunidade, sofreu os principais prejuízos com relação à implantação desse projeto, sobretudo do
Projeto Jari, e também da Cadam, haja vista que,
_ como Jlisse, _él empresa, que explora o caulim, que
fica em uma mina do lado do Estado do Amapá, em
terras do Estado do Amapá, está situada no Estado
do Pará; com isso, a grande maioria dos recursos
obtidos dos impostos que são arrecadados fica para
o Estado do Pará.
Então, a produção do caulim beneficia diretamente a empresa, porque gera recursos financeiros
para ela e, na segunda parte, o Estado do Pará; e
do lado do Amapá, o que sobrou? Uma grande favela de aproximadamente quatrç mil rªl>idências, im;taladas em palafitas,- sem as mínimas condições de
vida, tanto em termos de habitação quanto de saneamento básico, saúde e educação.
Fiz esse relato mencionando a preocupação
que sempre tive com esse tipo de projeto, mas ressaltei, na oportunidade,_ que, em função das_ dificuldades por que passa a empresa Jari Celulose S/A.
fciz-se nec~ss;iri<i uma <iÇiiq_ imediata do Governo_
Federal, sobretudo por meio do BNDES, no sentido
de reativar a empresa. E:Ia está p_?ratis_açla. há aproximadamemte- SÜ dlas e deve ficar (2arada (:l_OLmais__
quatro meses aproximadamente, __ o que coloca em
risco o emprego d-eaproximadamente 7 mil pessoas
na região do V'ale_ d() Ja_ri.
Portanto, é muito importante que o Governo
Federal não desconheça essa situação. Já fizemos
vários cantatas na esfera federal. Estivemos com o
Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito,
pois é necessária também uma articulação para que
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se inicie imediatamente a construção da hidrelétrica
de Santo Antônio, para fornecer energia para toda a
população que reside na região do Vale do Jari :>!'rnxímadamente 100 mil pessoas- e para o Projeto Jari, para a empresa Jari Celulose 8/A. Dessa forma, reduz-se em aproximadamente US$40 o custo
da tonelada de celulose, tomando-a competitiva internacionalmente.
Na semana passada, acompanhamos o Senador Gilvam Borges e os Deputados Antonio Feijão e
Fátima Pelaes em sua audiência com o Dr. Clóvis
Carvalho. Recebemos de S. Ex" a resposta de que
articulará uma audiência junto ao Presidente do
Bndes, mas este até hoje não nos recebeu; e quando digo não nos recebeu, não me refiro a mim, que
sou Senador da Oposição, mas aos Senadores e
Deputados Federais governistas e de duas Bancadas importantes: Pará e Amapá. Nesses 60 dias,
ainda não-conseguiram audiência com o Presidente
do Bndes para discutir uma solução para o problema
da Jari Celulose. S. s~ nega uma solução, mas é do
seu dever receber as bancadas dos parlamentares e
apresentar os dados técnicos que estão sendo providenciados e apresentados ao Bndes.
Claro que entendo a Jari como um empreendimento privado; portanto, a responsabilidade de salvar a empresa, de reativar a empresa é, sobretudo,
de seus dirigentes, de seu Presidente, de sua diretoria; mas, já que a Jari está instalada na região do
Vale do Jari, e tendo em vista os danos que já provocou ao Amapá 'no aspecto social, estou aqui na
condição de Senador reivindicando do-Gollem-o Federal - e este é o apelo que a Bancada toda quer levar ao Presidente do Bndes - uma resposta às reivindicações aos pleitos que estão sendo feitos. O
Bndes é um dos principais acionistas da empresa
Jari Celulose, com 20o/~ de suas ações, e também é
um dos principais credores da empresa. Daí uma
responsabilidade ainda maior do Bndes no sentidÓ
de discutir o assunto concretamente.
Na oportunidade, o Dr. Clóvis Carvalho nos
disse que o Bndes sempre foge de qualquer discussão a respeito, ou seja, ele dificulta, se recusa praticamente a discutir qualquer solução a respeito do
Grupo Jari. Já mencionamos aqui que bilhões de dólares estão sendo utilizados para salvar empreendimentos no setor bancário no nosso País. Por que
não utilizar recursos, que podem ser considerados
parcos se comparados aos que estão sendo utilfza:
dos no Proer, para também ajudar um empreendimento que pode ser reativado e tornar-se auto-suficiente, vindo a dar lucros futuramente?
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Como eu disse, entendendo perfeitamente que
a responsabilidade maior é dos dirigentes da empresa, a nossa preocupação está na repercussão social, haja vista a possibilidade de mais de 6 mil trabalhadores da administração direta da empresa, ou
seja, empregados diretos e empregados das prestadoras de serviços, ficarem desempregados, gerando
ainda transtornos rri<:liores para toda a região.
Então, mencionei, na oportunidade, e gostaria
de deixar registra_do_nos Anais da Casa, um documento dos coordenadores e membros da Bancada
da Amazônia, que foi encaminhado e está sendo divulgado na Comissão SOS/JARI, formada por prefeitos da Região, vereadores, empresários e trabalhadores. No documento, pede-se seja encontrada uma
solução, o mais breve possível, para a Jari Celulose,
no sentido de reativar a empresa e poder garantir
esses empregos,_ pprque o maior transtorno seria,
-neste momento, a perda de sete ou oito mil empregos na nossa Região.
Naquela oportunidade, há trinta dias - depois
disso não tive condições de retomar o discurso, em
função da pauta extensa da Ordem do Dia, embora
eu estivesse inscrito - fiz uma retrospectiva histórica
da implantação do Projeto Jari.
Nesta tarde, darei continuidade a esse trabalho, apresentando outros aspectos do Projeto Jari e
também do empreendimento denominado Cadam,
empresa Caulim da Amazônia, além de dar algumas
referências bibliográficas que embasaram esse trabalho. _Çi!!L~pecialmente o escritor Osvaldino Raio!,
autor do livro 'A Utopia da Terra na Fronteira da
Amazônia' e o escritor Cristovão Uns, que escreveu
o _livro •_J~rj_ =1"0-~IJ-ºS de_Hi.stóda",_ Os dois são paraenses. Cristovão Uns vive na região de Monte
Dourado, Município de Almeirim; e Osvaldino Raio!
mora no Amapá, desde criança, e fez um belíssimo
livro sobre a história do Jari, em que relata todos os
seus esforços para implantar um grande empreendimento na Amazônia, mas também faz referências
históricas das mazelas deixadas pela empresa, sobretudo no lado do Amapá.
Vou retomar o discurso a partir do ponto que
trata dos principais negócios do Grupo Azevedo Antunes, que adquiriu, com o apoio do Governo Federal da época, as empresas que até então eram de
propriedade do bilionário Daniel K. Ludwig. A Jari foi,
portanto, naCion!!lizada; a paitirdaí os problemas só
se aprotundaramlfnóje a·empresa estáem situaÇão
de quase falência total.
Nesse sentido, é necessário que as bancadas
do Pará e do Amapá e o Governo Federal se posi-
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cionem a respeito desse empreendimento, e façamos todos um grande esforço para preservá-lo, pois
acredito que os maiores danos que poderiam ser
causados com a implantação do Projeto Jari já aconteceram. Hoje a empresa tem uma plantação de eucaliptos auto-suficiente para a produção da celulose,
está modernizando sua fábrica no sentido de que
cause o menor prejuízo possível ao meio ambiente, ·
e, se a energia elétrica for fornecida à empresa a um
custo menor, certamente a celulose produzida lá ganhará competitividade no mercado nacional. Com
isso, a empresa poderá sair dessa situação difícil e
retomar suas atividades, gerando mais empregos e
dando, assim, uma contrapartida na ãrea soc•al~Tá
que estamos atentos também a essa questão.
Traçando um perfil da Jari Celulose, eu diria
que ela produz a matéria-prima para a fabricação de
papel, com um faturamento anual de cerca de
R$145 milhões.. Até hoje não deu lucro, exceto contábil, registrado em 1994. É controlada pela Jari,
que, por sua vez, é controlada pela holding Jata,
que é controlada pela família Azevedo Antunes.
A área total de propriedade da empresa é de
1,6 milhão de hectares na Floresta Amazônica, sendo que 70% das terras ficam no Estado do Pará e
30% no Amapá, com fronteira sul no rio Amazonas.
Ela possui uma área com plantios de eucalipto hoje
de 78 mil hectares. A área total ocupada é de 115
mil hectares. Tem 9 mil quilómetros de estradas internas. A capacidade atual de produção é de 285 mil
toneladas por ano. A produtividade da floresta - só é
usada a plantada, não é usada a floresta natural,
apenas a cultivada - é de 29 metros cúbicos de madeira por hectare/ano e seis toneladas de celulose
por hectare/ano, em média. O custo por tonelada
produzida hoje é de aproximadamente US$480, sendo que o mercado internacional apresenta sinais de
valorização da celulose, estimando-se que até o final
do ano a tonelada possa chegar a US$600.
Os investimentos previstos até 1998 são da ordem de US$220 milhões, dos quais US$112 milhões
para a construção da Hidrelétrica de Santo Antônio,
ou seja, previstos necessários, porém até agora não
disponíveis. Os outros US$108 milhões seriam para
modernização da fábrica, para que ela possa, inclusive, aumentar a sua produtividade.
A receita líquida em 1994 foi de US$128,4 milhões. O endividamento atual da empresa é de aproximadamente US$330 milhões. Ela possui um número de funcionários em nível direto em tomo de 4,5
mil trabalhadores. Monte Dourado é a sede da empresa, é um distrito do município de Almeirim, com
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18 mil habitantes; possui um hospital de 100 leitos,
quatro ambulatórios e quatro escolas. Setenta por
cento da produção de celulose é exportada e 30%
consumida no mercado interno. As outras atividades
da empresa diZE1m_@SJ>9ito principalmente à criação
de búfalos. Foi tentado o cuitivo do arroz, mas não
deu certo e foi desativado.
A população total na região do Jari é de aproximadamente 100 mil pessoas, que habitam nos municípios de Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória do Jari,
esses dois últimos no Amapá.
Possui um aeroporto com 1,8 mil metros de
pista e vôos diretos e_rtt'"ª Mºnt!LDou_rado-Belém e
-Monte Dourado-Macapá.
O Sr. José Samey- Permite-me V. Ex- um
aparte?
· O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo, corro
muito prazer e honra, o aparte a V. Ex-.
O Sr. José Samey - Senador Sebastião Rocha, quero solidarizar-me com a reivindicação central do seu discurso, que diz respeito ao grave problema social que está ocorrendo na região de Almeirim, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, em razão do
acidente com a fábrica de celulose do Projeto Jari.
São mais de três mil pessoas que se encontram desempregadas, sem nenhuma perspectiva de outra
atividade, uma vez que todas elas estão ligadas ao
projeto florestal e à indústria de celulose do Projeto
Jari. Nesse sentido, o alerta de V. Ex- hQje representa, sem dúvida, um sentimento que é de todo o
Estado do Amapá, da bancada inteira do Amapá,
que tem se unido para que o Governo não fique imobilizado diante de um fato dessa natureza. É necessário que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social possibilite que o Projeto Jari ~
tome suas atividades, de modo a que, imediatamente, as populações que ali trabalham tenham melhores condições de vida. Também me solidarizo com
V. Ex" no sentido de que há necessidade de que o
Governo Federal retome as obras relativas à Hidrelétrica da Cachoeira de Santo Antônio. Muito obrigado. O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador José
Samey certamente, o aparte de V. Ex- fortalece as
espe~s do povo do Amapá e do Estado d~ Pará,
sobretudo da região do Almeirim. V. Ex-, que Já vem
trabalhando em favor de uma solução para esse projeto, coloca-se ainda mais à disposição e demonst"?um compromisso total com a busca de uma alternativa para que essa situação seja superada e para que
a empresa possa retomar suas atividades, salvaguardando o emprego, como V. Ex- falou.
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Praticamente, três mil pessoas que trabalham
em empreiteiras e em prestadoras de serviço estão
afastadas de suas atividades. Há outros que trabalham diretamente na empresa e que, até agora, não
sofreram prejuízo, não estão desempregados, rna5
que, se essa situação se agravar, correm o risco de
desemprego, podendo gerar assim um total de aproximadamente sete mil trabalhadores desempregados.
Tenho certeza de que o aparte de V. Exª conforta a oopulação que mora no Laranjal do Jari e em
Vitória do Jari. Já conversei pessoalmente com V.
Exª a respeito desse assunto. Sei do total empenho
de V. Exª no sentido de que umà solução possa ser
encontrada o mais rápido possível.
O Sr. José Samey - Senador Sebastião Rocha, apenas quero acrescentar um fato que, para
nós, é muito doloroso. Acabo de receber uma notícia
do Estado. do Amapá de que centenas de ações trabalhistas já se encontram ajuizadas por dispensas
dentro da própria companhia.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - É urn fato novo,
que também incorporo ao meu pronunciamento, que
toma a situação mais preocupante, já que, recentemente, tivemos, na Câmara dos Deputados, uma
reunião das Bancadas do Pará e do Amapá com a diração da empresa, inclusive com seu Presidente, o Dr.
Britaldo, tendo ele nos informado - isso há mais ou
menos três semanas - que a empresa não pretendia
demitir trabalhadores no momento. Se começou o processo de demissão, parece que é um sinal de agravamento da situação. Portanto, devemos aumentar mais
nossas preocupações com relação ao futuro da Jari.

Já me reportei à Caulim da Amazônia, à Cadam,
e citarei alguns dados técnicos da empresa que explora o caulim. Como disse, a mina de caulim fica no Estado do Amapá, na margem esquerda do rio Jari, e a
empresa que explora o caulim fica na margem direita
desse rio, no Município de Almeirim, Estado do Pará.
O caulim é liquefeito no Estado do Amapá, onde fica a
mina, e, por tubulação, por debaixo do leito do rio, é
drenado para a indústria que o beneficia, sendo daí exportado para os mercados nacionais e internacionais.
Então, como disse, explora e beneficia o caulim,
que serve para revestimento de papel (é o que toma o
papel brilhante e acetinado). Tem faturamento anual
de certa de US$96 milhões e sempre foi lucrativa. É
controlada pela CAEMI, do grupo Azevedo Antunes.
A mina está situada no Estado do Amapá, porém, a matéria-prima é transportada por tubulação
subaquática e industrializada em Monte Dourado,
onde se situa a Cadam.

-----As-rese-rvas-minerais são da ordem de 250 milhões de toneladas conhecidas na mina que fica do
lado do Amapá. A sua viabilidade de exploração é
de aproximadamente 250 anos, ou seja, aproxima-damente 1 milhão de toneladas por ano. O custo por
tonelada extraída - e este é um dado importante
para que fique registrado nos Anais do Senado - é
de apenas US$9 o valor' da tonelada exportada é
de US$100. Portanto, um diferencial em tomo de
US$91 entre o valor da matéria-prima, explorada na
mina, e o custo dela beneficiada para a exportação.
A relação entre tonelada explorada e tonelada
exportada é de uma tonelada de minério para 600
quilos do produto. Ou seja, uma tonelada, depois de
beneficiada, transform-a-se em 600 quilos, com um
resultado, portanto, de 60% de aproveitamento. Noventa por cento da produção é exportada para o mercado externo e apenas 1O% para o mercado interno.
A Cadam, em 1996, recolheu R$1 milhão e 38
mil em ICMS para o Estado do Amapá apenas. E,
em 1997, a previsão é de que esse recolhimento
caia para somente R$216 mil, um valor cinco vezes
menor, em d~orrÇnç_ia c!aisenç:ãoconcedida para a
p~rcela de procii.JÇão destinada à exportação. Ou
seja, com a isenção do ICMS para os produtos exP9_rtados, o A_map-ª per:cJe, só nessa questão do .:aulim, em tomo de R$800 mil por ano.
Quanto ao imposto federai conhecido como
CFEM, o Município Laranjal do Jari -já que o novo
Município Vitória de Jari foi criado somente neste ano e
os impostos, até o ano passado, eram recolhidos para o
Município de Laranjal do Jari- recolheu, em 1996, valor
na ordem de R$937 mil. E o Governo Estadual do Amapá teve direito a R$314 mil apenas. Esse imposto não
gera recolhimento para o Estado do Pará.
Em termos de-ICMS, o Estádo do Pará recolheu R$311 mil em função das atividades da Cadam.
O Município recebeu ainda R$32 mil de impostos,
em função do ISS.
A produção de caulim, em 1996, foi da ordem de
685 mil toneladas, o que equivale a aproximadamente
a 1 milhão de toneladas de mjnério. EJ~ conseguiu
vender, em 1996,626 mil toneladas de caulim.
Uma outra empresa do grupo Caemi, situada
na região, é a MSL, que explora e beneficia bauxita
refratária, insumo para o setor siderúrgico. Fatura
cerca de ÚS$17 milhões por ano e, quando dá lucro,
são bem pequenos. No ano passado, foi de US$153
mil. É controlada pela Caemi, da família Azevedo
Antunes também.
Traço agora um perfil dos Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que são decorrentes da
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implantação do Projeto Jari e ficam no Estado do
Amapá. Os dois Municípios possuem um número de
habitantes de aproximadamente 40 mil, têm 41 escolas, 2.50_0 crianças em idade escofareTorada escola: A evasão escolar é em tomo de 10%. A economia gira apenas em tomo do pescado, da agric4ltura
e do comércio tradicional. Não possuem nenhuma
agência bancária. A receita é de R$2,8 milhões por
ano, referente aos dois Municípios, com base no
FPM. Somente este ano poderá ser inaugurado um
hospital com 50 leitos no Município de Laranjal do
Jari. A água tratada chega a apenas 20% das casas,
e o esrioto sanitário a praticamente nenhuma.
Só para que V. Exªs tenham dados comparativos entre a sede da empresa e os Municípios que ficam do outro lado do rio, traçarei o perfil de Monte
Dourado, que tem aproximadamente 12 mil habitantes, 5 escolas, nenhuma criança em idade escolar
fora delas, e evasão escolar de 0%; a economia baseia-se na indústria. Possui 3 agências bancárias e
100 leitos hospitalares. É bom que se diga que se
trata de um hospital de bom padrão, que atende, em
parte, as populações que residem nos dois Municípios do Amapá. A água tratada e o sistema de esgotamento sanitário atingem a 100% das casás. Percebe-se muito bem o diferencial das condições de vida
em vida em que vivem as populações do lado dq
Pará e do lado do Amapá.
Quanto às perspectivas para o futuro, atualmente uma das coisas que mais ofende as pessoas
da empresa Jari é chamá-la de 'projeto•. A fase de
projeto, para elas, foi encerrada com a instalação da
indústria, em 1978.
A Jari Celulose, a partir da sua nacionalização,
adotou a racionalização. As florestas contínuas e uniformes foram abandonadas. Surgiram "ilhas" cultivadas dentro da mata nativa A idéia é aproveitar somente terrenos planos para plantar e preservar as encostas
e os cursos de água Esse modelo tem proporcionado
a redução dos custos de produção porque diminui a
necessidade de fertilizantes e evita erosões.
A empresa está desenvolvendo uma série de ações para transformar o que começou como uma aventura
na selva em um negócio rentável. O investimento na fábrica localizada à margem do Jari, na divisa do Pará
com Amapá é de 33 milhões em quatro anos.
Desde que foi implantada, em 1967, como já
disse e frisei, a Jari só registrou lucro uma vez, em
1994. Um lucro contábil de US$7 milhões. Os investimentos previstos têm por objetivo reduzir os custos
até 1998, aumentar a produção de 285 mil para 350
mil toneladas por ano e tomar real a principal vanta-
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gem competitiva da companhia: a proximidade da
matéria-prima. A distância média entre floresta e fábrica da Jari, 45 quilómetros, é a menor do mundo.
Faz parte do programa também a redução de
mão-de-obra, - há, neste caso, mais uma vez, a
preocupação com o desemprego-, com a mecanização cada vez rnaio_r-_da colh~ita. Para isso, são usa-dos "tratares• equipados com ar condicionado, operados por uma só pessoa, capazes de agarrar uma
árvore, eliminar os galhos e cortá-la rente ao chão.
Em 1996, a Jari investiu recursos financeiros
para equipar a fábrica com um sistema de branqueamento da celulose com o uso de oxigênio, em vez de
cloro. O processo será concluído em 1998. Hoje,
pelo menos a metade da produção já não usa cloro.
Menos poluente, o novo sistema é praticamente uma
exigência dos principais clientes no exterior, para
onde seguem 70% da produção. Outros recursos terão de ser investidos à.té o final do corrente ano.
Além do processo de branqueamento, são necessários recursos para uma série de adaptações para
compensar a idade da fábrica, instalada em 1978, e
tomá-la mais produtiva.
O investimento seguinte deverá ser a construQã.o de uma usina hidrelétrica no Rio Jari, que deve
sanar em definitivo os problemas de energia da região e ainda resultar em economia. Atualmente, o
suprimento de energia vem de uma termoelétrica,
alimentada a óleo combustível, que foi avariada por
um incêndio, há aproximadamente dois meses.
A propósito dessa usina geradora, como me referi, houve um incêndio. Tal fato trará graves problemas sociais, com numerosas ocorrências de desemprego, sobre o que já me referi.
A esse respeito, apresentei um requerimento à
Presidência da Comissão destinado a definir uma
política para o desenvolvimento económico e social da
Amazônia, propondo a constituição de uma comissão
de Senadores, para que possa verificar, in loco, a repercussão social resultante da paralisação da fábrica
da Jari Celulose. E dizia, ontem, o Senador Nabor Júnior, Presidente da Comissão, que vai propor a realização de um grande fórum de debates na região amazónica, provavelmente em Belém do Pará, para que Senadores, Deputados Federais, Governadores, Deputados Estaduais, Vereadores, Prefeitos, demais autoridades e todos os interessados possam debater,
in loco, a questão da Jari Celulose e as repercussões que podem ser provocadas em função de sua pa.. i"alisação e de seu lechamento definitivo.
o projeto if.acorislruÇão-~da Hidrelétrica de
Santo Antônio já está totalmente definido e deve
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custar US$112 milhões na sua primeira fase, para
gerar 33 megawatts, com 10% cedidos às cidades
Laranjal do Jari e Vitória do Jari.
Como a construção é modular, a usina poderá,
no futuro, gerar até 100 mil megawatts. Eu gostaria
de frisar que, para a construção dessa usina, já recebemos o apoio e a aprovação do Ministro de Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, sendo que a concessão é para uma autoprodução pela própria Jari.
No entanto, há uma preocupação, porque, até agora, a
Jari não apresentou o cronograma de construção, de
implantação da hidrelétrica, e o Ministro deu um prazo
de 90 dias para que a Jari se posicione, sob pena de
cassar a concessão da empresa, transferindo-a para
uma outra empresa que tenha interesse em construir
energia em nível de autoprodução ou, coAlO _propôs o
Ministro, com a anuência de toda a Bancada, um consórcio - quem sabe - entre os Estados do Amapá e do
Pará e a empresa Jari ou urna outra empresa, para
que haja a construção dessa hidroelétrica.
É claro que há outras alternativas. l)ma delas é
a construção de um linhão de energia, uma linha de
transmissão interligando a hidroelétrica do Paredão,
Hidroelétrica Coaracy Nunes, no Amapá, próxima a
Macapá, interligando com a região do Laranjal do Jari.
O custo desse linhão é de aproximadamente US$12
milhões, portanto mais fácil de ser implementado.
Retomo ao tema principal do discurso, afirmando que a situação do grupo, no momento, não é boa,
por sinal, muito preocupante. A edição de 8 de março
de 1997 do Jornal do Brasil anuncia que o Tesouro
Nacional terá que injetar dinheiro novo, pelo menos
US$40 milhões. A empresa já se contentaria com
US$20 milhões nesta -primeira fase para retomar suas
atividades e fazer a manutenção preventiva, que deve
ser realizada anualmente na empresa. Então, precisaria de US$40 milhões. Vinte milhões já seriam uma
ajuda bastante significativa para tentar salvar o Projeto
Jari, que vive uma espécie de concordata branca.
A solução para a sobrevivência do projeto passa pelo equacionamento da dívida de US$270 milhões
com o Bndes, Banco do Brasil e outros bancos privados. A direção da empresa procura ainda um sócio,
para que mais dinheiro seja aplicado na companhia.
Segundo a mesma matéria no Jornal do Brasil, não há como evitar o desembolso. Uma decisão
do Conselho Monetário Nacional, na época em que
o Banco do Brasil e o Bndes entraram como sócios
do empreendimento, em 1983, já previa o gasto. Até
o primeiro semestre de 1996, o prejuízo dá Caemi
era de, aproximadamente, U$26,5 milhões. A empresa fechou o semestre vendendo 6% menos do que
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no ano anterior. Mas a receita aumentou pela alta
das cotações dominério de ferro - principal produto
de exportação da MBR - no mercado internacional.
Passou de R$164,3 milhões para R$176,5 milhões.
A movimentaçãe> do Grupo Azevedo Antunes
junto a grupos privados e junto ao próprio Governo,
no caso da Jari, parece mostrar a fragilidade de um
grupo dividido no seu interior por uma briga entre os
herdeiros de Azevedo Antunes. Os aluais controladores da Caemi, da companhia do Jari e da Jata, outra
holding na área de produtos florestais, desde o afastamento de Azevedo Antunes, vêm manifestando discordância sobre os rumos gerais dos negócios.
Entendo que a crise por que passa a Jari Celulose_é um problema típico de uma empresa privada
como qualquer outra. Mas persiste a questão social,
do desemprego que a sua paralisação acarretará, e
cabe a nós, políticos, lutarmos para proteger o emprego de milhares de pais de famílias que perderão
seus empregos com a paralisação da fábrica.
Aliás, o desemprego é uma das maiores mazelas por que passa o nosso País e um dos piores problemas que temos de enfrentar no momento. Portanto, é importante que o Governo Federal esteja atento
e procllre preservar- um empreendimento que gera
na região em tomo de 7 mil empregos, só a Jari,
sem contar as outras empresas do Grupo Caemi.
Após. a ocorrência do recente incêndio que danificou o painel de controle da usina geradora, participamos de uma reunião com a direção da empresa.
prefeitos da região; secretários do Governo do Estado do Pará, ocasião em que foram relatados os prinCipais- problemas· eas principais reivindicações imediatas da empresa, Já mencionadas, como, por
exemplo, a necessidade de liberação imediata de
aproximadamente US$20 milhões e um recurso total
da ordem de US$220 milhões para a construção da
hidroelétrica e a modernização da fábrica.
É fundamental que o Governo Federal, por intermédio do Bndes, atenda a essas reivindicações
emergenciais. São recursos em valores ínfimos se
comparados ao que-foi gasto no socorro do Proer às
instituições bancárias falidas em conseqüência de
gestões desastrosas. Só para o caso do Banerj, recentemente, foram despendidos aproximadamente
R$3 bilhões com a anuência desta Casa.
Nós todos que representamos o Brasil pobre
temos que postular para que se estabeleça uma isonomia na Federação, para que sejam diminuídos os
·desníveis regionãi5,""p-orque;--neste País, deve haver
uma harmonia entre o Sul, o Norte, o Centro-Oeste e
o Nordeste. Este País deve ter uma só alma, um só
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coração, em que pulse a mesma brasilidade, o sentimento nacional. Isso só será possível se for tratada
cada região com justiça e tendo em vista as peculiaridades locais. Precisamos buscar esse equilíbrio,
fundamental para a sobrevivência da Pátria.
Faço referência agora, Sr. Presidente, Sri's e
Srs. Senadores, a uma questão específica, à qual
deve ser dada uma atenção especial por parte do
Governo Federal, qual seja a questão ene-rgética-àa
região do Vale do Jari.
É de fundamental importância o fator energético,
especialmente para uma região com a dimensão geográfica da Amazônia Por isso, é necessário que os investimentos em infra-estrutura na região sejam direcionados
para o aproveitamento interno de nossas riquezas.
Hoje, por exemplo, a energia produzida por Tucurui é aproveitada pela Região Sudeste, e uma-grande parte da Amazônia está desprovida de energia produzida por Tucuruí, que está implantada na
Região Amazónica. Como bem diz o Senador Ademir Andraqe, Tucuruí não foi construída para atender
a população pobre da Amazônia e, sim, aos grandes
empreendimentos e, agora, para levar energia para
o Sudeste inclusive. Essa é uma idéia que temos defendido sistematicamente, ou seja, a de que se crie
na região uma infra-estrutura de aproveitamento dél.
energia gerada por Tucuruí.
Em discurso proferido em 09 de março de 1995
- recém-chegado a esta Casa -, já me preocupava
com o destino da' energia produzida por aquela hidroelétrica. Dizia que o aproveitamento desse potencial energético seria possível por meio da Interligação da usina de Tucuruí à região Oeste do Pará Tramo Oeste (este projeto já foi iniciado para atender à região Oeste do Pará) e, também, -à- margem
esquerda do rio Amazonas, atendendo diversas localidades do Estado do Pará, como: Altamira, Santarém, ltaituba, Almeirim, Alenquer, Óbidos e outras:
Do Amapá: Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, além de outras. E, no Estado do Amazonas, a Manaus, ltacoatiara e outros municípios.
Infelizmente, a idéia do linhão de Tucuruí de
transpor o rio Amazonas foi abandonada pelo Ministério de Minas e Energia, apesar de todos os estudos técnicos, elaborados pela Eletronorte, demostrarerri· a viabilidade do projeto. Um estudo realizado
por uma comissão interministerial comprovou que o
custo mais baixo de energia a ser produzida para
atender à região Amazónica seria uma combinação
do gás de urucum com o-linhão de Tucuruí, transpondo o rio Amazonas, atravessando-o e atendendo
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também à margem esquerda desse belo rio, deste
esplendoroso rio que é o Amazonas.
L.amentave1m~r1_te, nã_o_obstar:~te nossos_ repetidos apelos, prevaleceu na saída do linhão do Tucuruí, para atender ao Tramo Oeste, a tensão de
230KV. Isto significa que, com a opção de 230KV ao
irWé_s_ de SOOKV como sempre defendi, a energia por
meio do linhão jamais chegará ao Amapá, porque,
parálazér-ã travesSia do rio, teria de sair em sooKV
elõriniciada em 230KV.
Por outro lado-:-sou totalmente cético com relação ao gás de urucum como solução definitiva para
o suprimento de energia na região. Tenho conhecimento de que a Petrobrás refaz os estudos do custo
final do gás de urucum para atender à Calha Norte
do Rio Amazonas. Portanto sou cético com relação
_a isso. Pelas informa_ções qu_e temos, esse gás chegaria a custos impraticáveis na região da Calha Norte
do Amazonas. Assim, certamente, esse projeto deverá
ser abandonado em um futuro próximo. E vamos ficar
sem o linhão do Tucuruí e sem o gás de urucum, penalizados, mais uma vez, por sermos uma região pobre do País e desprovida de uma grande Bancada de
peso político no Congresso Nacional.
Por isso, mais uma vez, reafirmo que a solução
para esse problema crucial está na construção da Hidrelétrica de Santo Antônio e, posteriormente, na construção de uma linha de transmissão interligando essa
Hidrelétricá da CachOeira de Santo Antônio à Hidrelétrica Coaracy Nunes, no rio Araguari, no Estado do
Amapá. Também já mencionei isso anteriormente.
Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, o objetivo básico desse discurso é propor um projeto de desenvolvimento _da Região do Vale do_ Jari,_Qutras alternativas económicas que possam substituir o Projeto Jari, se ele vier a falir, ou que possa agregar
mais mão-de-obra e mais recursos financeiros a
nossa região.
Portanto, passo a tratar, agora, no final do meu
discurso, dessa parte que para mim é considerada
fundamental: a abordagem de uma proposta de programa especial de desenvolvimento do Vale do Jari.
O quadro de pobreza a que está submetida a
população do Amapá, em especial os que habitam
as margens do Jari, está muito bern identificado com
a apropriação do rnanganês pela Bethlehem Steel,
com a visão exploradora da Amazônia por Daniel Ludwig e todo o avanço de uma frente pioneira que veio
produzir o fenômeno da favelização em plena selva
amazónica, uma miséria que aparece com a formação
de uma imensa favela nas cercanias do Projeto Jari e
vai se consolidar na periferia de Macapá, com a prolife-
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ração da invasões, aos pedintes, com os crescente ·
níveis de delinqüência, prostituição e a multiplicação
das doenças e os riscos ãé epidemia.
No contexto desse fenômeno de multiplicação da
miséria, creio ser o momento de o Governo Federal adolar uma posição firme, de socorro, criando os instrumentos capazes de reverter essa situação lastimável. ·
É nesse sentido que estou propondo a criação
do Programa Especial de Desenvolvimento do Vale
do Jari, a exemplo de inúmeros outros programas do
Governo Federal bem-sucedidos e que foram responsáveis diretos pelo desenvolvimento de áreas selecionadas em todo o País.
A propósito, em recente entrevista à revista
Veja, a economista Lena Lavinas mostra que, depois
de quatro décadas de redução nas desigualdades, o
movimento inverteu-se. As desigualdades regionais
estão recrudescendo. O fosso entre ricos e pobres
voltou a âmpliar-se. A razão desse retrocesso, segundo a econ~mista, está no abandono dos programas de desenvolvimento regional e é precisamente
o que mostra, ao apontar programas do Governo federal como os responsáveis pelos empreendimentos
que mais resultados positivos trouxeram na busca
do desenvolvimento do País.
Embora a Constituição Federal determine a
busca de redução das desigualdades regionais, em
especial nos seus arts. 43 e 176, há mais de uma
década inexistem programas nacionais com essa finalidade. Mais do·que isso, reduziram-se atualmente
a quase zero os 'investimentos em infra-estrutura,
justamente os que proporcionam às regiões pobres
alguma condição para competir no mercado interno.
Basta que observemos os resultados obtidos
nas áreas de atuação de programas federais como o
pólo petroquímica da Bahia, o Polocentro, Polamazônia, o Projeto Sertanejo e outros. O êxito desses
programas demonstra que é possível selecionar uma
determinada região do território brasileiro e promover harmoniosamente o seu desenvolvimento com a
execução de projetas tet:nicamente eleitos. No caso
da Amazônia, em particular do Amapá, será necessário adotar o zoneamento ecológico, poderoso instrumento de desenvolvimento regional e não apenas restritivo ao desenvolvimento, corno defendem alguns setores. Os investimentos hoje em todo o mundo são seletívos, condicionados a cuidados com a natureza,
porque a redução dos recursos naturais é o maior
obstáculo à expansão da produção capitalista.
O grau de heterogeneidade no nosso País é
alarmante. As diferenças se estendem a todos os
campos: alfabetização, escolaridade, expectativa de
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vida, atendimento médico, infra-estrutura de saneamento, quilômetros de rodovia, nível de emprego, indicadores de renda. E na verdade estão aumentando essas disparidades.
__ __É p_r-eci~_gúeo _Gover!l_o Federªl vi~>bili:z:e <;~_
criação de um programa com medidas concretas,
estruturadas para se fazer frente aos desníveis regionais e ao vergonhoso fosso hoje existente entre
as regiões ricas e as mais pobres do País.
A região do Vale do Jari precisa de um programa desse porte, guardadas as devidas proporções,
em função de ser uma região que abriga em tomo
de 100 mil habitantes apenas, mas que deve merecer do Governo Federal uma atenção também especial devido às mazelas sociais que herdamos de projetas que foram apoiados pelo Governo Federal.
Essa região precísa de- providê-nCias urgentes quelhe garantam o fluxo permanente e previsível de recursos financeiros.
Desse programa devem constar como plano
mínimo a implementação da Hidroelétrica de Santo
Antônio e sua interligação com a Hidroelétrica do
Paredão. Vou tornar pública uma proposta, apresentando-a às autoridades do Executivo. Peço a atenção dos Senadores e de toda a Casa para dizer que
·a Amapá é um dos-poucos Estados do Brasil que
não foram beneficiados com nenhum dos 42 projetes
constantes do Plano de Metas do Governo Federal.
Fala-se agora na segunda etapa dó Frojeto Brasil
em Ação, e, mais uma vez, há expectativa de que o
Amapá fique de fora. É importante que o Govçmo
· Féderarestejaatento para-isso, incluindo algum projeto para o Amapá em seu Plano de Metas, cuja segunda etapa deve ser agora tornada pública.
Faz-se necessária a conclusão da BR-156, que é
uma rodovia estratégica não apenas para o Amapá,
mas também para todo o País, haja vista que ela liga o
Brasil à Guiana Francesa, a todo o Caribe, à América
central e aos Estados Unidos: de Caiena, na Guiana
Francesa, já é possível chegar, via rodoviária, até aos
Estados Unidos e, portanto, até ao Canadá
Essa rodovia, além de ser estratégica do ponto
de vista econômico,do desenvolvimento do turismo,
é importante sobretudo para a defesa nacional. Fazemos, por isso, esse apeiO para que o Goverrio Federal atente para essa questão e inclua a BR-156
em seu Plano de Mêtas.
Construção da ponte sobre o rio Jari: esse projeto consta no orçamento da União para este ano.
Espero que o Governo Fede-ra] lioere os recursos
necessários para sua implementação, uma vez que
essa obra viabilizará o transporte rodoviário entre o
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Estado do Amapá e toda a margem esquerda do rio
Amazonas, podendo-se, no futuro, chegar até Manaus e, portanto, seguir depois para Roraima, Venezuela e América do Norte.
Implantação de escola agrotécnica: é fundamental. Um dos potenciais da região do Vale do Jari
é a atividade agrícola, razão pela qual estamos fazendo esse pleito.
No que tange ao desenvolvimento do turismo, a Cachoeira de Santo Antônio premia aqueles
que podem observá-la. É uma obra majestosa da
natureza, um rio com inúmeras cachoeiras que
pennite um visual magnífico. O potencial turístico
dessa região é imenso, e precisa apenas ser explorado com racionalidade e competência pelas
nossas autoridades.
Construção de um tenninal de cargas e passageiros nos Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do
Jari - nesses Municípios, cerca de 10 mil residências são basicamente erguidas em palafitas, e não
possuem infra-estrutura portuária. É fundamental,
destarte, que se vislumbre a possibilidade da construção desses tenninais.
Saneamento básico e habitação popular em
Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Como disse, nesses dois Municípios há, talvez, a maior favela fluvial
do mundo. Parece-me que também o Senador Ademir Andrade recentemente tratou desse assunto aqui
no Senado. Então, há que se ter uma atenção especial para esse problema.
Açôes de geração de emprego e renda. Acredito que seria fundamental que o projeto de geração
de renda mínima do Senador Eduardo Suplicy pudesse ser implementado nessa região, que é de uma
pobreza imensa, quase absoluta.
Estudo de viabilidade para implantação de uma
área de livre comércio. Não sei se é viável; penso que
seria necessário que técnicos fizessem um trabalho no
sentido de encontrar uma alternativa econômica.
Essas são sugestões que serão apresentadas
oficialmente ao Presidente da República, ao Presidente do BNDES, aos demais Ministros da área econômica, para que possam merecer sua atenção e
ser futuramente implementadas.
Tenho um sentimento muito especial pela
Amazônia e, em particular, pelo Amapá. Todos esses anos de convívio me obrigaram. a construir algumas idéias, formuladas ao longo das estradas de seringais, nas audiências com os seringueiros, com os
seringalistas, com os empresários, com o povo, com
o colono. Daí a plena convicção de que somente
uma ação do Governo Federal consubstanciada na
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execuÇão "de um programa especial de desenvolvimento pode promover o crescimento daquela região
esquecida e resgatar a cidadania daquele imenso
contingente sofrido cje brasileiros.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria que o
meu discurso constasse, na íntegra, dos An<:~i.s da,
Casa e que se repetisse a parte inicial que já foi
apresentada aproximadâmente há um mês, bem
como o documento que é apresentado pelo Movimento SOS Jari.
O Sr. Ademir Andrade - V. Exª me permite um
aparte, Senador?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Pois não.
O Sr. Ademir Andrade - Gostaria de me congratular com V. Exª e dizer que também estamos tomando parte dessa luta. Esperamos que o Governo,
que tem sido tão sensível ao problema dos banqueiros para não destruírem suas instituições, seja também sensível com o povo do Pará e do Amapá, que
dependem da manutenção desse projeto, e faça, por
intennédio do Bndes, os empréstimos necessários à
construção da hidroelétrica pretendida e ao funcionamento da Jari Celulose. Espero que o Governo
compreenda que isso é muito pouco diante do que
nos deve. O que o Bndes investe na Amazônia é absolutamente insignificante diante do que faz no resto
do Brasil. Espero que o Presidente deixe de apenas
falar muito e passe efetivamente a construir alguma
coisa na nossa região. Essa é a nossa expectativa.
Eu me congratulo com a luta de V. Exª pelo povo do
SOS Jãri. Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Ademir Andrade, e tenho a certeza de que a participação de V. Exª nesse discurso
nos engrandece e garante ao nosso pronunciamento o
peSO neceSsário para que possa ser OUvidO e tenha
eco. Espero que possamos, todos unidos, obter as soluções que se fazem necessárias para preservar milhares de empregos na nossa região.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exª me permite
um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de manifestar meu apeio ao pronunciamento de V. Exª
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Fico muito agra-decido.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
- DO SR. SEBASTiÃO iióCHA.
---
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Senhor Presidente.

Senhoras e Senhores Senadores:
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d~Qoimenrp~___g,~ vários ecologj_s_La,s____.___ll1-ªfl~;_l1li[~~g_~os do governo.
mas que desconhecemos quaisquer provid~ncias ::~dotadas por aquela
comiss<io.

e

E cada vez maior a· presença das empresas multinacionais nc..
Amazônia. cujo interesse e- factlmente compreensive!: naquela região se
encontra a maior reserva mundial de recuisos naturais. Os paises
industrializados são cada vez mais carentes de matCrias-primas e de
alimentos. E a floresta amazônica representa poderoso pólo de atraçilo. por
causa da crescente diminuição das áreas de florestas tropicais do mmido. seja
pela desrruição resultante da utilização irracional feita pelas multinacionais.
seja pela politica de preservação de seus recursos. postas em curso em várias
nações. sobrerudo na Ásia
As riquezas minerais abundantes e de alto teor existentes na
Amazóma. são extremamente cobtçadas. Alem da m<~.4e:D1t~- a ç_e~ulo~_e_~_
produto dos mru.s cotados no mercado tntemactonal, Alêm disso, ltá extensas
superficies onde e possível desenvolver a pecuãria a baixos custos,
comerctalizando a carne frigonficada no mercado mundial. Cereais são
cult!vâ ..·ets. tambem a custos baixos. em suas féneis várzeas.
Somem~se a esses arranvos de peso para as _multinaci.QM:i~._ é!S_
faclhdades sob formas ci~ ISenção_ d~irnpo~tQ$___g_p-ª__i_m:~:ti_y_~SOCÍãdas
aos lucros· substancialmente ::tcresc1dos pelos baixos salârios do_s
trabalhadores.

Esse quadro de :J.mplas facilidades arraiu e. continua atraindQ
inúmeras empresas de capital estr.mg:erro q~1e se estabelecem na Zona Franca
de M::maus. Mato Grosso. Rondônia. Pará,_ Amapá e em_!o4a_A!n~ô~a
Dados recemes de sensori;lJTI~nto remoto_ cple_!a_çlg_~___Rrl()__ f~rp_e_
indic::tm que extensas areas da Amazôma brasil~ira vêm ~_cnâq_.IJ1.odific~as_de
florestas para pastagens e rer.-enos a~rncotas. cabendo ressaltar q~_e._ m_c;_smç
com a tiscal1zaçâo dos or!;!ãos competentes. cerca de 70% a 80%t de todo o
desmmamenro regts_n:ado n::t_Amazónia ~ 1!egal

A Amazóma. de acordo com dados tambêm coletados pelo lnpe,
já perdeu. ao longo deste século, cerca de SOO mli quilõmetros quadrados de
suas florestas tropicais nanvas. A ta.xa anual de desmatamento, que estava em
queda desde o final da c\écada de 80, voltou a crescer a partir de 1991, de
0,37% para 0,40% no penodo de 1992 a 1994. Isso eqUivale a wn awnenro
anual de área desmatada de cerca de 15 mil quilõmetros quadrados.
Somente agora os orgãos federais estão exigindo a utilização de
métodos racionais na exrraçâo de madeiras. Até pouco tempo. para cada
árvore derrubada na Floresta Amazónica. ourras 27 eram desttuidas. seja
porque estavam enr'edadas pelos mesmos cipós, seja pela abertura de
estradas. Esta é apenas uma das marcas deixadas pela extraçâo irresponsâvel
de madeiras na Amazônia.
A esse respelto. a Edição 1500 da revista Veja de 18 de junho
do corrente ano. denuncia o ma1s _no...._.o pesadelo ecológico brasileiro:
madeireiros da Ásia chegam ao Amazonas depois de deixar um rastro de
desmução em o urros pa1ses.
Pelo Pano de Manaus desembarcam na cidade traton;s !!
gumdastes e. amarrados por cabos de aço, enormes comboios de tron._ços,_de_
árvores con~esnonam os at1uenres do Amazonas. Segundo a revista, os
responsave1s por isso são cmco l:,'TUpos madeireiros mtemacionals que,
esnmulados pelas aurondades locais e ll:,'110rados pda fiscalização do lbama
estão msralando grandes serranas na Re1:,>1ão Amazónica.
Em toda Rei.."'ào Amazõnica ex1stem no momento 22 empresas
estr:m!Jetras em operação~. a matona da .A.sta. mas ha tambem empresas de
capual amencano. pom1guês. dinamarquês e de outros patses.
O receto de que as madeireiras asmttcas repttam n~ A.m_~Qnia ºque rizeram no Vtemã. no Camboja ~ ga Tail;indta. e: agoru_~!âo_fazendo ~
Áfuc<J:. na Amc!:rica C ~ntml c na Arné:ricª- d_o_ SuL ~nSCJ9!! a_ c_rj_a_ç_ã_9 d~_ ~~ª
comiSSci.o de mveSU!,;aÇÕO na Cãmara do Depurados. que atê agora Já ouviu

Amazônia
O projeto Jari um exemplo típico da ocupação da
nos moldes do desenvolvimento capitalista: as multinacionais e os grandes
centros metropolitanos mwtdiáis sugam os recursos narurais das chamadas
regiões subdesenvolvidas. industrializando-os e fazendo a COitlercialízação
internacional, à base, ponanto, da minima aplicação de capitais e com a
obtenção de rendimentos mâx.imos. ou superiucros. E é opoauno lembrar que
nas tenas do projeto Jari estão presentes quase todos os mU.ltiplos recursos da
Amazônia.

Esse projeto é, pottanto. um exemplo didãtico de que a politica
do governo. de estímulo à expansão do setor exportador. com omissão do
desenvolvimento do mercado interna. acenrua visivelmente a nossa
. dependência econômica.
_O _Amapá é. sem dúvida. um dos estados brasileiros mais
atingido por esse processo de apropriação, com o capital estrangeiro
avançando sabre o campanes amapaense, expropriando-o e, em seguida.
explorando-o . Essa forma de expropriação na região redundou na separação
do camponês da terra, com a falsa propagação de independência econõmica
_ em_razão dos "'alt05 salários" oferecidos por essas empresas.

Foi durante o governo Vargas que se adotou o entendimento de
que em preciso prontover o desenvolvim~to das. áreas de fronteira com
~egurança nacional" o que acabou co'ntribumdo para a acup_ação
desordenada do Amapá e sua frontelra, em grande parte como conseqüência
da politica até hoje cm curso que impossibilita o Estado de promover a sua
organização política e abre o caminho para a exploração econômica dos
- recursos da fronteira . por esses grandes grupos econômicos nacionais e
--estrangeiros.
Pode~se
creditar
essa esrrategia equivocada
de
desenvolvimento associada â politica interna de concentração dos
investimentos na capital amapaense, presentes nos governos nomeados e
também nos eleitOs. a exclusão da sociedade nas çl.ecisões dos destinos da
frome 1ra. preferindo-se optar pel_o •~>desenvolvimento" do território apoiado
na abem1ra do processo de açambarcamento da riquezã do Amapã
pelos
grandes grupos cconõrnicos nacionais e _internacionais, causando danos
irreparáveis na sua economia e no seu sistema produtivo.

Esse processo de apropriação começou. significativamente, em
1946, com o surgimento da lCOMI, dona das jazidas de manganCs do
Amapa, inicianrlo uma fase marcada pela expectativa de melhores dias, pelo
sofrimento, e pela lenta apropriação da terra camponesa. seguida pelas
mudanças no processo de ocupação da Amazônia com destaque para a
chegada na Amazônia, em ~~~?. dC? bilioruirio norte-americano Daniel
Ludwig.
A realidade parece demonstrar ""que a es:propriaçio do
camponês de sua terra nio promove a criaçio de um novo trabalhador
urbano. de um trabalhador de indústria. porque ele é um trabalhador
-- rural. um trnbalhador difen:ilte das e:ügê:ncias- do sistema eapitalista. E~
particularmente. o camponês amap:aense ê um produto_r antigo~ fonna~o
-aentro·de uma história social ligada à terra da frontelra norte do Paas.
qu-e lhe dá todo o perfil cultural ~ a particularidade de ~u sis_tema de
produ~o. de seu modo de vida. E dessa forma que a expropnaçio do
camponês amapaense promove. potencialmente. ~m . favelado.
exat:tmente porqu-e ele terá imensas dificuldades de se m~enr ~Dl um
sistema de produçio que seja diferente do seu ... (Osvaldmo Ratol - A
Utopia da Terra na Fronteira da Amazônia, 1992).
Tornemos como exemplo dessa realidade. Senhor Presidente. o
municlp!O de Serra do Navio. organizado e urbanizado em plena selva
amazõnica. ~ue _estâ com _seus di~ c_antados. Com apr!Jxjmadament~- r_rês t~il_
habitãnteS~
do N~O u;m~menor indiCe-deãnaiTãbetr~odO
emprega quase todos os se~ moradores em idãde prOdutiva- -rvt:asa
exploração do manganCs, finahàade da cnaçào do munlcípm.-acaoa -nos

-serra

pãts e
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prôx11nos anos, e a vila modelo poderá se transformar numa cidade
fantasma
A verdade é que o minério já esta e:{aurido e a Indústria e
Comerete de Minf:rios (ICOMI), que explora a jazida. de manganês desde
( 95.3 <;! sustenta todas as arividades do municipio. poderá se retirar de Serra
do Navio antes mesmo do fim do ano 2.000. Va)e ressaltar que seu contrato
de exploração encerra na ano de 2.003.
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distante dos pdes centros co~dores para só começar a ter retorno do
seu investimento 13 anos após iniciar a implementação de seus projetas,
concluindo-os apenas depois de 18 anos. com remotas possibilidades de estar
vivo nesta ocasião?

Por mais de 15 anos, o povo brasileiro procurou wna resposta
para esse aparente enigma, que fazia de Daniel Ludwig um caso singular e
- -lnqwet~quanaoete-trarisfeôu o controle do empreendimento para
mn grupo de empresas nacionais. com enormes perdas financeiras no início
Ê nessas condições, sem nenhum cuidado, sem planejamento e · de 1982. poucos tinham resposta convincente para apresentar.
de forma irracional. que a mãcrde..abra e aproveitada no interesse dos
O projeto Jari e um empreendimento localizado numa área
de
grandes projetas e reaproveitada exaustivamente. numa escala que vai da
expropriação camponesa a favelização urbano-rural, sem risco de nenhuma
1,6 milhão de hectares, dos quais 115 mil são ocupados por florestas
conseqüência política. fsso ocorre por causa das facilidades politicocultivadas (associadas a 400 mil hectares de florestas nativas). A Jari sempre
econõrnicas do controle da exploração dos recursos natmais e da mão-defoi um dos maiores larifündios do mtmdo. Pertenceu primeiro ao cearense
obra.
José Júlio de Andrade _qy~~- ~ 1948_, p_ y_e_ndeu a um grupo de ponugueses.
Toda região vivia do cxtrativismo até que, em 1967, o americano Daniel K.
Ludwig comprou as terras sonhando com um eldorado produtivo para
Diante de todo esse q~dro de pobreza é comwn. portanto. o
abastecer o mundo.
reagrupamento da população dentro da área de influência dos grandes
projetes. segundo seus interesses quanto ao aproveitamento da terra e da
mão-de-obra. .A.ssim ocorreu com o grupo CAEMI que tomou conta da •
JoSé Júlio de Ãlidrade foi talvez Õ m"ãiOf lã.rifundiário do mundo.
Suas terras no Estado do Pará, nos municípios de AJmeirim. Porto de Móz e
de--obra de Pano Grande~ causando um deslocamento da população.
interrompendo o ciclo natural e deixando a impressão de fracasso da
no Amapâ. totalizavam wna ãrea de três milhões de hectares.
atividade extrativista a que estava ligado.
José Júlio era natural do Cearâ. onde nasceu em julho de 1862.
Ainda moço veio para o Pará, estabelecendo-se inicialmente na cidade de
A bem da verdade. essa realidade sempre predominou na
Benevides, situada às margens da estrada de ferro Belém-Bragança. Nessa
Amapâ.. Atê mesmo a aspirada autonomia politica alcançada . a' partir da
promulgação da Constituição de 1988, foi quase que uma ficção. tal terit-sfdo
Cidaâe. José Júlio trabalhou na agricultura com seu tio que já residia no local,
chamado
João Pinto de Andrade. Nesta época Josê Júlio tinha entre dezessete
a sua dependência em relação à União. atê' mesmo para: o pagamento dos
sexvidores. •
'
e dezoito anos.
Agora ê a Cbamflon - Amapi Agroflorestal Ltda.. que se
estabelece no Amapá rara executar um projeto de reflorestamento e produção
de cavacoS. ou chiP;S de madeira,. com a produção total voltada para o
mercado internacional e sintonizada com os interesses da Cbampioo
Internacional Co•. Essa empresa adquiriu recentemente a Amapá Celulose
(AMCEL) que penencia ao grupo CAEMI. O custo do investimento total no
Amap~ está estimado em USS 250 milhões. gastos com a aquisição das
terras. com o reflorestamento e ~cm a co_ostn.tç_ãQ _d<l_ ~ºªº-~ incl~_al e sua
infra-esrrurura. Estâ. prevista a construção de wn terminal privativo na área de
Porto Sanrana, no rio ~azonas. para receber navios de grande calado.
Somente em 1999 a Champion começará a detalhar a sua nova
unidade industrial de cavacos, provavelmente instalada no município de Porto
Grande. que entrará em. operação por volta do ano 2002 ou 2003, com wn
custo estimado de USS 20 mílh~s .

Toda~-~-~~~':m que se diga,_(]UC__ o ~,m~~!l.9_fm~tg __~~-~~
-.ooo empregos dU"etos, enfrenta graves aentmciãs n-o Aniapá,COm indfClOs

..,

de il~a!idades n~ ~qui_s!ção de terras pelo grupo Champioo, merecendo ~

auton~ad:s _proVJ_denctas enérgicas e urgentes, sobretudO- em--relação--i

apropnaçao mdevtda de terras públicas federais.

,

Creio que chegou o momento do Governo Federal olhar com
maio.r c~nho. p~ a Amazônia. E a implementação de projetes no Amapá
são mdispensavets e prementes. Não podemos mais esperar 0 amanhã. É
prectso que a União assuma~ suas r•..sponsabilidades e coloque à disposição
do Estado do Amapâ., das milhares de pessoas que lá estão produzindo para
este Pais, produzindo em condiçt3es tão adversas, os recursos necessários
para prosseguirem esta caminbada que. hoje. está. como vimos de todo o
exposto. ame3çada pela falência e pela destruição.

Sua permanência em Bene\oides foi cuna. Em 1882 seguiu para
região do rio J~ na localidade de Limão. onde ficou pouco tempo,
mudando-se para o local denominado Padaria. Foi neste lugar que realmente
José Júlio teve contare direto com a potencialidade da região. Trabalhava
como seringueiro e coletor de castanha. vendendo sua produção paia o
comercio ambulante da época, que era feito na base do transporte a vela ou
mesmo a remo.
Para um homem que tinha apenas o primário constrUir no prazo
de quinze ou vinte anos a fortuna em terras que compõe a Jari. ê , sem
dUvida. um feito fabuloso. José Júlio casou-se em 1897 com Laura Neno,
natural ·de Porto de Móz. no Pará. e filha do Intendente de Almeirim. Manuel
Maia da Silva Neno. O apoio do sogro e a sua compreensão adiante de seus
conterrâneos acerca do valor dos títulos ô.e propriedade foram o grande ponto
de partida para a construÇão do im~rio latifundiário criado por José Júlio.

ToSé-JUl.TO Ioluin-----vítOríOsOPOrQUe COnheciã-c,- potencíal

de seus
senngats e ~os-os recursos naturais-existentes em suas
de
terras, e acredi!o que se o Governo Federal tivesse tido a sensibilidade
-lmp!Criientar
para a- borracha e para castanha.
provavelmente não ocorreria esse processo de colonização que tantos danos
causou ao Amapâ..

~ais.-áOs

uma -pormcacnrectonaaa-

A castanha foi, íncontestavelmente, o maior negócio que Josê
Júlío explorou. A produção era selecionada, sendo Ô! maiores frutos
exportados pára a Europa com a marca Jari, onde até hoje ê conhecida.
Apesar da febre da borracha já haver passado quando José Júlio
iniciou sua vida empresarial no Jari, a ex.tração da borracha se constituiu no

seu segundo negócio, após a castanha. Convem lembrar. a titulo de
II • O PROJETO JAR I

.2.1 - Retrospectiva Histôrica
Começo esra parte do meu pronWlctamenro. Senhor Presidente,
Sr.as. e Srs. Senadores. perguntando por que o representante número um do
capttalismo mundial investm cerca de USS 1,3 bilhão numa região atrasada e

infonnação, que em 191 O a borracha quase igualou-se ao café em
exportações, tendo participado com 39% e o cafê com 42% das exportações
brasileiras.
Como politico Josê Júlio chegou a Senador. Nunca perdeu
eleições em Almeirim. Retirou-se da região dos municípios de Almeirim.
Mazagão e Porto de Móz., em 1948. já. tendo nessa ocasião vendido sua
pecuária da regtão do rio Aquiqui -e, posteriormente, a Jari para um grupo de
portugueses. Jose Júlio faleceu em 24 de junho de 1953. com 8S anos. no Rio
de Janeiro.
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A história da Jari jã estava marcada por conflitos e a presença de
Ludwig acabou por criar mais preconceitos contta o projeto. Dizia-se que ele,
já vellio e sem herdeiros. deixaria tudo para o Tesouro americano e que a
região do Jari seria transfonnada em território independente. Por essa razão

foi difícil conseguir o registro definitivo das terras.
A maior avenrura de Ludwig foi trazer do Japão. pelo mar. duas
plataformas. wna com a fâbrica de celulose e a outra com a unidade geradora
de energia. Foram montadas no estaleiro lshikawajima-Harina e custaram
quase US$ 300 mílhões. A platafonna de celulose tem 200 metros de altura e
250 metros de comprimento. O transpone durou três meses e não tem
paralelo na história da navegação.

Quando a fábrica ficou em condições de iimcionar~ hç.~;~.ye_ um
imprevisto. Faltou matéria-prima, pois o tipo de árvore escolhido por Ludwig
(a Gmelina) não se adaptou à região. Depois que o empreendimento passou
ao controle nacional. em 1982, a Gmelina foi substituida pelo Pinus (que
permite a fabricação di! celulose de fibra longa, da qual a Jari Celulose é a
única produtora brasileira). Atua!mente a fábrica da Jari Celulose utiliza
100% de eucalipros como matéria-prima. lodo ele produzido por cultivo na
crópria área da empresa
Ludwig já estava muito doente .quando foram iniciadas as
negociações para a nacionalização do projeto. Uma forte amizade o ligava a
Augusto Trajano de J\zevedo Antunes. cujo grupo, a CAEMI, explorava
manganês Õa Serra do Navio~ no Amapâ.. através da ICOMI. Antunes
empenhou-se junto aos presidente de 23 grandes grupos brasileiros para
montar a operação nacionalização. Cada grupo entrou com o equivalente a
USS 2 miU1ões no capital da Jari. O Banco do Brasil e BNPES ficaram como
acionistas da Companhia Florestal Monte Dourado. A transferência foi
efetivada no dia 22 de janeiro de 1982.
Alguns
planos
foram
abandonados ou rediscutidos a partir dai. As plantações de arroz foram
vendidílS. O caulim (minério usado para dar brilho e consistência ao papel)
passou para a CAEM I.

2.2- Como o Projeto Jari atraiu mais de 60 mil pessoas para sua área de
iofluência

Mais de 60 mil pessoas moram na área de influência do proJeto
Jari. Dcst<lS. somente , 7.3 mil são empregados àiretos e indiretos <ms
empresas à::t re!:,"'!ão. Os demais vivem do comercio. da madeira. do boarilnpo.
Em Mome Dourado são 18 mil. Ourros 42 mil ocupam a sede dos_munjc_íp_t_os_
de Lélr.lnJal do Jari e de Yi_tó_ri?._ do Jari_._ çio qut~Q _lafl.Q_ 5!9_ri_3.__ ~o_.f~!'~las
organiza&.s sobre palafitas. O rio serve para todas as necessidades. Quatro
canais de TV são captados na região por parabõlicas em Monte Dourado. A
Comp::mh1a Monte Dourado usa a TV Jari para enviar recados ltextos) de
utilidade pUblica.
Laranjal do Jan que durante lon!,!OS anos absorveu o excedente
de müo-Je-obra atrnido pela .::xpectanva criada pelo proJeto Jari. se converteu
em mumctpio !!m 1967. Ate então. era apenas um amonroado de palafitas.na
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Enquanto Monte Dourado - que nem mumcipio e. e sim distrito
de .Almeirim - dispõe de saneamento. escola e saúde para todos, as
prefeimras de Laranjal do Jari e de Vitória do Jan remam se equilibrar com
RS 2,8 milhões para pagar o funcionalismo. manter 41 escolas e levar água a
10% da população.
Como jã. mencionamos anterionnente, o Amapa perdeu mais que
muitos dos estados brasil~;iros._eerdeu _pela_ e_xprqi)mlção__c4ls suas riquezas
naturats e perdeu tambem pela desorgamzação d::!. sua economia. O projeto
Jari. após longos anos. não conseguiu reverter a sua magnimde em prol do
Amapá. Por questão de justiça, o Estado brasileiro tem que promover ações e
hJYe~_ü:ntmt_Q!i_que vis~m_re_vçn~r_Q q~<j_rQ_d_e __p_ojJr~p;t_õ).~Oh,tt'! herdado pela
atuaçào do capital estrangeiro na região.

O Brasil ê um pais independente e a Amazônia ê nossa. Porêm.
para conquistar wn futuro que seja a imagem e a semelhança da grandeza
deste pais e preciso que os nossos governantes estejam. tambem. pelo menos,
á altura da dimensão desta imensa terra brasiio:ira:

E rrisre constatar-se que sobre a Amazõnia valem mats os
ditames vindos de fora do que as aspirações. os anseios e os temores do povo
que ali habita. A colonização ali encetada causou irreparáveis danos e sem
esperança. aguardam que o _Governo Federal se comova e faça o
desenvolvimento efetivo da região, proporcionando-lhes os recursos
es~enciais para o seu cresciment'?_: __
Não podemos continuar nesta postura db- submissão aos
interesses internacionais. Não podemos, a título de modernidade, a titulo de
abertura para o mercado internacional, remmciar ã grandeza nacional. É
preciso buscar, no conhecimento dos pensadores. talvez, os conceitos maü:
elementai"eS- dO que e- o seritldQâe liberdade, Oe-respeitO. de soberania e de
independência. porque esta vocação à servidão voluntária,. por certo, apôs
ISO anos de independência. ainda não saiu da cabeça de grande parte do
_ pensamento nacional. e sobretudo dos nossos governantes.
A verdade pura e simples ê que a aruação da Jari no Amapâ
desorganizou e perverteu a produção camponesa com o processo de
--=- ~:<pt--cfpriaçãoaque-rotsubmetida. Uma imensa e sofrida população de
brasileiros ocupa o Vale do Jari. Este contingente eStá acosrumado em cas~
edificadas sobre palafitas annaàas na Várzea do rio Jari. Esses aglomern.do~
surgem porque o objetivo principal da empresa nunca foi a solução dos
probtemus sociais. Cerca de 15 a 20% da população dos dois municípios
amapaenses são trabalhadores da Jari.

_ :A

verdade_A_gue a in~nsa mobilidade demográfica. no projeto

Jari. representada pelas -idas--e--vi-ndãs de--trabalhadores, do Maranhão.
principalmente, para a área da JMl. e dela para o estado de origem. ou entãc
para outro locai de auviàade, é resultante das pessimas condições de trabalhe
d!;_ntr9_ \Í!! mata. e~._ac:;rrtW!IJ.~n~os !l1s~~~~ .onde_os__ sal~_:io~.-~agos se
consomem no custo da passagem da terra natal paia o "eldo~d-o", nC
di_[).beiro que enviam a familia. que permanece nas areas de ongem, nas
despesas com a própria alimentação. erc ..

__

___ t

margem oposta a Monte Dourado. L:l. a 36 !leras de barco de Belém~
I~
horas de Macapã. se estabeleceram os que foram tentar a sorte no Jari. m;iS
que não podiam se instalar em Mon.te Dolw.ldo por causa do controle da
empresa. Acosrumada ao padrão cabloco de viver :i betra do rio, a população
não se convenceu intelr:amc:Qte de que linlta. de mu®r para a_ ár~ seca.

~m no~e Q_e~~;L_g__erue~ que m~_S!ntO n~_Aev~r de_ ~~brar ~ma
_ação do _gQ'{~[l}_O_ fecl_~Ln_g_ ~~míc!_o d~ !_~~~e_r_ o guadro_~_:"~~n~:_d~ a_bsolutr.
pobreza ~ desespernnça. Em nom~ dessa g:eme. invoco o respeuo nac10nal. ~
finne \anrade, e:n :::ttendimemo ao apelo de todos eit:s que esperam que c
Bras!! lht:s dê as vistas e as !l!_àos pam nrâ-!O:) da m1séna. da ameaça. Cc
retrocesso a que estão submeudos e conáenados ao fracasso.

Ê esse o retrato da ocupação que não respeita as tendências
regionais e nem tâo pouco a tradição ocupacional de toda uma região. E
simplesmente inacreditável. Sj,o 6 km de palafitas à marg~m do Jari e outros
rantos nas vielas e passaretas erguidas sobre a várzea do rio. Metade dos 35
mil habitantes vive nessas condições. Por baixo. o lixo flutua,

O Amapá ê um estado novo,
um estado recém-criado, um
estado que se encontra em fase de implantação. Ê uma obra inacabada.
situação esta que o coloca num momento extremamente delícado no seu
processo de afirmação, de progresso e de desenvolvimento econõmico.

e

2.3- Principais negôcios do grupo Azevedo Antunes
Barcos com motor de popa conhecidos como catraias
atravessam os 250 metros de água escura que separam as duas cidades dia e
noire. Na VIa pnnctpal do Laranjal do Jari, uma espêcte de deck. centenas de
palafi1os de dots andares cumprem dupla função: residêncm tem ctma) e
comercio rt:m baixo).

Jari Celulose S/A
- Produz celulose. materia-prima para a fabricaçáo de papel. com faturarnemo
-aDiial ác-Cerca áe ffS"-145--mtirlões. Ate-noje não-ae~.nucro:e~ceto~contabil.
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registrado em 1994. E controlada pela Jari, por sua vez controlada pela

holding Jata. que e controlada pela familia Azevedo Anrunes.
-Área total de 1,6 milhão de hecmres, na floresta amazõnica. 70%.das_te!T3L-

- no ano passado, foi de USS l 53 mil. É controlada pela Caemi, da famili:J
Azevedo Antunes.

ficam no Pará e 30% no Amapã, com fronteira sul no rio Anlazonas,
Área com plantios de 78 mil hectares;
• Área ocupada total de 115 mil hectares;

Perfil de Laranjal do Jari e Vitória do Jari (São os dois munícipios do
Amapá que sofreram maior impacto com a implantação do projeto Jari).

• Tem 9 mil quilômetros de estradas internas:

•
•
•
•
media:
-- •
Custo por tonelada produzida- USS 480.00:
•
Investimentos previstos atê 1998- USS 220 milhões. dos quais USS 112
•
milhões para a construção da Hidrelétrica de Santo Antônio:
•

• A capactdade atual de produção e de 285 mil toneladas por ano;
• Produtividade da floresta (só ê usada a plantada) de 29 merros cúbiCoS ((e
madeira por hectare/ano e seis toneladas de celulose por hectare/ano, err:

Receita liquida em 1994 ~ USS 128,4 mílhões:
• Endi\idamento - USS 330 milhões;
• NUmero de funcionários - -+500~
• Monte Dourado ê a sede: da empresa. com 18 mil habitantes. 1 hospital de
100 leitos, 4 ambulatórios e 4 escolas:
o Exporraç:ào- 70% da produç:~o:
• Outras ativldades- criação de búfalos:
• A população total·na reb'làO do Jari ê de aproximadamente 70 mil pessoas:
• Aeropon2 C:Çlffi 1,8 mil rnerros de pista e võos diretos entre Monte Dourado
e Belém.

Caulim da J\mazônia (CADAM)

- Explora e beneficia caulim, que serve para revestimento de papel (é o que
toma o papel brilhante e acetinadl.>). Tem faturamento anual de cerca deUS$
96 milhões e sempre foi lucrativa. É controlada pela CAEM[, da grupo
Azevedo Anrunes.
- A mina estâ siruada no Estado do- Amapá. porém a matéria prima é
transportada por tubulação subaquática e industrializada em Monte Dourado
(PA) onde se situa a Cadam.

- Resen-as: 250 milhões de toneladas conhecidas:
- Viabilidade da exploração: aproximadamente-:! 50 anos;
-Custo por tonelada eJ:traida: US$ 9,00;
~Valor da tooelada exponada: USS 100,00;
- Relação tonelada explorada/exportação: 1 ton. de minêrio eqiiívale a 600
kg do produto (60%)~
-Relação exportação/mercado interno:
• 90% para o mercado externo~
• 10% para o mercado interno.
-IMPOSTOS:
• A Cadam, em 1996, recolheu RS 1.038 milhões em !CMS para o Amapá
e, em 1997, a prevlsão ê aue esse recalhimenro caia para RS 216.000, um
valor 5 vezes menor, eiit decorrência da isenção concedida para a parcela
da produção destinada â exponação, mantendo-se a cobrança do ICMS
apenas com relação à produção comercializada internamente.
- CFEM (1996)·
• Municipio de Lar.mjal do Jari- RS 937.000,00;
• Estado do Amapá- RS 314.000,00.
Obs.: Não gera recolhimento para o estado do Pari.
-ICMS (em !996):
• EstadodoParâ-RS3tt.OOO,OO.
- ISS ( t 996):
• AJmerim-PA- RS 32.000,00
- Produção em 1996 - 685.000 toneladas, aproximadamente I milhão de
toneladas/minério:
-Vendas em 1996- 626.000 toneladas.
~ISL

- Exp!or.3. e beneficia bauxíta refratária, ínsumo parã o setOi" SiaeiilrglcO.
Fatura cerca de US$ 17 milhões por ano e quando dá lucro são bem pequenos

Habitantes- 35 mil~
Escolas- 41;
Crianças em idade escolar fora da escola - 2500;
Evasão escolar~ l0%(1995);
Economia- pescado, agricultura e comércio;
Agências bancârias - zero;
Receita- R$ 2,8 milhões/ano;
Hospitais ~ zero;

• Agua _trat~da - 2_o% das-~·
Perfil de Monte Dourado (PA)

-.-Hãbitatlte5-~l2-rilil;

_.!

_E_s_c_olas - 5;

Crianças em idade escolar fora da escola- zero;
Evasão escolar~ zero;
Economia - indústria~
Agências bancâlias- 3;
• Leilos hospitalares- 100 (wn hospital);
• Água tratada e esgoto ~ 100°/o das casas.
•
•
•
•

2.4- Perspectivas para o futaro
- -Atualmente uma das coisas que mais ofende o pessoal da
empresa ê chamá~la de "'projeto''. A fase de projeto, para eles, foi ence~nda
com-a instalação da indUstria, em 1978.
A Jari Celulose a partir da sua nacionalização, adotou r
____racionalização. As florestas continuas e unifonnes foram abandonadas
SW"giram .. ilhas" culiivadas denrro da mata nativa. A idéia é aproveitar só
terrenos planos para plantar e preservar as encostas e os cursos d'água Esse
modelo tem proporcionado a redução dos custos de produção, porque diminui
a necessidade de fertilizantes e evita erosões.

A empresa está desenvolvendo uma série de ações pau.
transformar o que começou com uma avenrura na seiva em wn negóc1c

renta\lel:-0 znvestunenro na fábnca lOCal.rzada a margem

doJãii~-naa.Msa

crc--

Pará com o Arnap3.,. ê de US$ 33 milhões em quatro anos.
--Desde que foi implantada. em 1967, a Jari só registrou lucrá

uma vez. em 1994. Um lucro conrâbii de US$ 7 milhões. Os investimentos
prevlstos têm por objetivo reduzir os custos até 1998, awnentar a produçãc
de 285 mil para 350 mil toneladas por ano e tomar real a principal vantagerr.
competitiva da companhia: a proximidade da materia-prima. A distãnci;
medt:J entre floresta e fábrica na Jari. 45 quilómetros, é a menor do mundo.
Faz pane do prob->Tarna tambem a redução de mão-de-obra. com
a mecanização cada vez maior da cOlheita. Para isso. são usados ''tratares.,..
equipados oom- ar-condicio-nado.-operado_s-por-uma só ·pessoa. -capazes de
agarrar uma árvore, eliminar os galhos e cortá-la rente ao chão.

Em 1996, a Jari investiu recursos financeiros para equipar ~
_fi\brica___cgm _~sis~~-mª__ de __ !:lrn!!qu~m9_@_ç~_lul_~~-~-m_ o_ ~o__ d~
_ ~-g~ffiej_._ ~TTI_yeTI~ç_J!),_Q_.Q!Q_Ç_~:O~-º- será con~!J.j~o e~~~_.S!j~l2_~
-ro~m:t~~-'! m~tadç:~g-~ pro_Qu~o _j_!_n~q_~-~-~~~_Meno~ _~~~u_eE_te~~ o_tl~
sistema ê praticamente uma exigência dos principais clientes no extenor. para
- onde seguem 70% da produção-. Outros recursos terão que ser investido~ ~te
o final do corrente ano. Além do processo de branqueamento. são m~cessanos
recursos para uma serie de adaptações para compensar a idade da fábrica.
_instalada em 1978, e tomá.·la mais produtiva.
-o~lifVe-srrmenros~-gmme dever.i ser a construção de urna usmc
hidre!êtnca no no Jan, que deve sa11ar em definitivo os problemas de energ1t.
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Fábrica de Celulose nq menor espaço de tempo passivei.
_ garantindo com isso c emprego dos trabalhadores. embora o
propósito da direçào da empresa seja o de inicialmente não
demitir ninguém:
• Liberação jwuo ao BNDES de US$ .tO milhões para garannr
o início das obras da pruneira etapa da Hidreletrica de Santc
-Antônio, resolvendo a grave cnse de energia da região;
Reescalonamento da dívida principal e renegociação com
outros credores da dívida deUS$ 180 milhões.
• liberação emergencial pelo BNDES de USS 20 milhões para
sanar os problemas decorrentes do incêndio e para realizar a
manutenção anual preventiva.

A propósito dessa usina geradora. um incêndio ocorrido
recentemente avariou seriamente o seu painel de controle provocando a

paralisaç5.o da fâbrica da Jan Celulose por seis meses. Tal fato trará grave:
problemas sociais com numerosa _o_c_offi:ncla d_e; _çl_e~qlp~_g_o_!l_a__~eg@o, tende
em v1sta que das 4,5 mil empregos gerados pela empresa. 60% são
tercetrizados {cerca de 2, 7 mil). Estes rraball1adores poderãO ser dispensa9os
por su:1s empresas. ameaçados de ter seus comratos suspensos com o grupo
Caem i. amda que temporariamente.

A esse respeito, apresentei requerimento perante à Presidência
da Comtssào d~stinada a definir um~- politica para o desenvolvimento
económico e social da Amazónia. propondo a constiruição de uma comissãc
de senadores para verificar ln loco a repercussão social resultante d<:
paralisação da fâbrica da Jan Celulose.

E fundamental que o Governo Federal através do BNDES
atenda essas reivindicações emergenclais. São recursos em valores infimos se
-~ffi.P-ª~0_? _aQ qu~ fçl_g~to no socorro do PROER às msriruições ban~
-falidas em conseqüência de gestões desastrosas.

O projeto d:a construção-da Hidr:elétrica de San~o _A.!_'ItQ~i~lâ_~~~
totalmente definido e deve custar US_S 112 müll_Qç~_nª _W]_!II-C!~fê!__fu._~~(~~
MW. com 10% cedidos a c1dade de Laranjal do Jari). C9_rrtQ a co_ll~l_n!ÇàQ__é
modular. a usma padeci. no tl.1tmo. gerar até 100 MW.

~Nós todos que representamos o Brasil pobre temos que po~tular
pata qUe -se- esrabeleç:a uma tsonomm na Federação, para que Sejam

Pcrêm a situação do grupo no momento não é boa. A edição de
08.03.97 dc.JomaLdQ __Br.!Sil. anuiicíaque o teSOUrO NiCíOOáf\;al ter que
injetar dinheiro novo - pelo menos US$ 40 milhões • para tentar salvar o
projeto Jari. que vive uma espécie de concordata branca. A solução para
sobrevivência do projeto passa pelo equacionamento da dívida de US$ 270
milhões com o BNDES. Banco do Brasil e outros bancos pl'iY<ldos. A direção
da empresa Procura ainda um sócio para que mais dinheiro seja aplicado na
companhia. Segundo a mesma matéria no JB não há como evitar o
desembolso. Uma decisão de Conselho MonetariO -Nacional (CMN) na época
em que o Banco do Brasil e BNDES entraram como sócios do
empreendimento, em 1983, jã previa o gasto.
Até o primeiro semestre de 1996, o prejuizo da Caemi era de
R$ 26.5 milhões. A empresa fechou o semestre vendendo 6% menos do que
no ano anterior. Mas a receita aumentou pela alta das cotações do minêrio de
ferro - principal produto de exportação da MBR - no mercado internacional.
Passou de RS 164,3 milhões para RS 176,5 milliões.

dtminuidos os desníveis re;;pona~s. porque neste Pais deve haver uma
hannonia entre o Sul e o Nane e o Centro-Oeste. Este País deve ter uma sé
alii_l~. tliJl só coração. __ em gt!e EU_lse _a me~_II!a b~~~i~e. o s:nti:mentc
nacionáL Isso só será oossiVel se làr tratada cada r~-ão Cotl!j~~~--t~~
em vista as peculiaridades loca1s. Prec1samos buscar esse equilíbrio,
fundamental para a sobrevivêncta da Pâtria.

2.S A Questão Energêtica
w

E de fundameOtal tmpoitància o f'ator energêtico especialmente
para wna região com a dirriCi1s;!o geõgrifica da Amazônia. Por isso, é
necessârio que os investimentos em infra-estrutura na região sejam
direCionadOs para o aproveítame:1to- interno de noSsas iiqUezas.
Hoje, par exemplo, a energia produzida por Tucunti é
aproveitada pela Região Sudeste. Por essa razão. buscamos o empenhe do
GoVerno Federal no sentido de cnar uma l.Il.fra-estrutura de aproveitamento
d~ energ!a pela própna Amazõma

Essa é uma 1de1a que temos defendido sistematicamente. Em
discurso proferido em 9 de março de 1995~ já dizia que o aproveitamento
privados e junto ao próprio governo. no caso da Jari, parece mostrar <!
desse potencial energetico sena posstvel através da interligação. da. usina de
fral,."!lidade de um grupO dividido no seu interior por tirna briga entye _os_ ___I~_C!lflli_~ I~ê9_ Q_~_te __do _p-ª~GYO_Q_Oe~~ej ç_jl__margcJ;!l__ es_q1l_~~ 49: _rjo
herdeiros de Azevedo Antunes. Os atuais controladores da Caemi, da
Amazonas atendendo diversas localidades dos Estados do Pará (Altamira,
companhia do Jari e da Jata. outra bolding na área de produtos florestais.
Santarêm. Itairuba. Almeirim. Alenquer e outras), Amapá (Macapá. Santana.
desde o afastamento de Azevedo Antunes. vém manifestando discõrdãnci<~
Laranjal e Vitória do Jari e outras) e AmazonaS (Manaus. rtacoariara e
sobre os rumos gerais dos negóctos.
outras).
A movimentação do grupo Azevedo ..<\ntunes jtmto a grupo~

Entendo que a cnse por que passa a Jari Celulose ê um problema
tipico de uma empresa privada como qualquer outra. Mas perstste a questãc
social. do desemprego que a sua paralisação acarretará. e cabe-nos a nó:
políticos. lutarmos para proteger o emprego de milhares de pais de familia$
que perderão o seu emprego com a paralisação da fábrica.
Após a ocorrência do recente incêndio que danificou o painel de
controle da usma geradora. panic1pei de uma reunião com a direção d..1.
empresa. prefeitos da regulo e secretános do Governo do Estado d_o _ P~.
ocasião em que foram relatados os principais problemas e reivindicações
imediatas da empresa·
• O plantio e o corte de madeira foi paralisado com reflexo
direto na econom1a da região. com a queda acenruada na

Lamentavelmente, não obstante nossos repetidos apelos.
prevaleceu na salda do linhào de Tu-cwui a tensão de 23D KV. Isso signifie<:.
que a opção por 230 KV ao inves de 500 KV como sempre defendi, que a
energia através do linhão jamais chegar.i ao Amapã. Por outro lado, sou
totalmente cético com relação ao gás de urucum como solução definitiva para
o suprimento de energia na região.
Par isso. mais uma vez quero reafirmar. que a solução para esse
_ problema crucial está na construção da Hidrelétrica de Santo Antônio e.
posteriormente. na construção de wna linha de transmissão interligando-a a
Hidrelétrica Coracy Nunes, no rio Araguari

III. Programa Especial de Desenvolvimento do Vale do Jari

arrecadação do ICMS e ISS:
• Crise no fornec1menro de âgua e energia para o Hospital e
escolas:
Pleiteiam a implementação de wn programa emergencial para
geração de empregos na regtào, com o cadastramento dos
eventuais desempregados:
Por ser o BNDES acionísta da empresa e titular da apólice de
seguros. solic1tam o nosso empenho junto aquele Banco corr.
vistas a liberação do seguro para agilizar o funcionamento da

O quadro de pobreza a que está submetida a população do
Amapá, em especial os que habitam as margens do Jari, está muito bem
identificado com a apropriação do manganes pela Betblehem Steel, com a
visão exploradora da Amazónia por Daniel Lud\\oig e todo o avanço de uma
frente ptoneira que veio produzir o fenômeno da favelização em plena seiva
amazõnica. Uma miséria que aparece com a formaçiio de uma imensa favela
nas cercanias do projeto Jari e vai se consolidar na periferia de Macapá. com
a proliferação da invasCies. dos pedintes, com os crescentes niveis de
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delinqüência, prosrituiyão e a multiplicação das doenças e os riscos de

h. Ações de geração de emprego;

epidemia.

j-.

Tenho um sentimento muito c:special pela Amazônia e~ em
p.anicular, pelo Amapá, Todos esses anos de convivlo me obrigaram a
construir algumas idéias formuladas .ao longo das estradas de seringais. nas
audiências com os seringueiros, com os seringalistas, com os empresãrios.
com o povo, com o colono. Daí a plena convicção de que somente uma açãc
do governo federal consubstanciada na execução de wn programa especial de
desenvol vim emo pode promover o crescimento daquda região esquecida e
resgatar a cidadania daquele imenso contingente sofrido de brasileiros.

criando os instrumentos cap<lZeS de reverter essa sitt.t.a9ão lastimaveL
É nesse sentido. Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, que
estou propondo a criação do Programa Especial de Desenvolvimento do Vale
do Jari, a exemplo de inúmeros outros programas do governo federal bem
sucedidos e que foram responsá.veis diretos pelo desenvolvimento de ãreas

selectonadas em todo o pais.

I_V_.

A propósito. em recente entrevista à Revista Veja, a econQroista
Lena Lavinas mostra,. que depois de quatro décadas de redução nas
desigualdades. o movimento inverreu~se. As desigualdades regionais estão
recrudescendo. O fosso entre ricos e pobres voltou a ampliar-se. A razão
desse retrocesso, segundo a economista, estâ no abandono dos programas de
desenvolvimento regional. E precisamente o que mostra a economista LaDa
Lavinas., ao apontar programas do guverno federal como os responsáveis
pelos empreendimentos que mais resultados positivos trouxeram na busca do
desenvolvimemo do pais.

AOS
COORDENADORES E MEMBROS OA BANCADA DA A.\1AZ.ONIA ( CÂMARA DOS

DEPt.rrADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPt.'BLICA.

DA : COMISSÃO S. O. S. JARI
REF • EXPOSJCÃO DE MOTIVQS

Um empreendimento em uma 4rea remota como a Amazórua. se defronta com cenos
obstáculos, que compa:wios a úeas mais d=volvid:!s, que dispõem de recursos. se
oonuituem cm grandes dificuldades, sejam elas econômicas. Ce saUcle pública e mesmo de
~ paracxecuç.1o do empreendimento.
Essas dificuldades ainda tc:JttWn propofÇOes lnlli<lrt:> qnando o e:npreendime:nto é de maio;
rixo, ca:no o agro-florestal. SUJeito a pntgas e doenças que sAo peculi.m:s a uma regilo

-

Para. e:cemplliic:ar o fato, a Jnri levou_ cinta anos. eomplcta.dos em 1997, pua dominar
tocnieamcme t sua ess!ncia florestal que lhe viesse assegurar' tnateria pruna p~ o seu
empm:ndimcato de produção de celulose.
k primeiras experiCncias com Gmelina arborea. depois cle vàrios anos de pesquisa intenStva.
chegotHe • ra.lidade que o fungo Seruoc:istes fimbri&a. seria um grande obstAeulo a vence.
~-• ~_A_CJ?Q_t$_de _exausti~ ~UI:Sll _CQJTI gran9e dtspCnch() _eg)_ruJzn.ico. optar ~o
Eucalyptu3. cujo:~ clones hoje pesqu!Wios assegu:·am matma pnma pan uma o.tividade
~

O grau de heterogeneidade no nosso pais é alannanre. .As
diferenças se estendem a todos os campos: alfabetização, escolaridade,
expectativa de vida, arendimento médico, infra-estrutura de saneamento.
quilõmerros de rodovia, nive( de emprego, indicadores de renda. E na verdad_e
estão aumentando.

E prectso que o governo federal viabilize a criação de un:
programa federal com medidas concretas e estruturadas para se _í_~_;:_fr~e_
aos desniveis regionais e ao vergonhoso fosso boje existente entre as regiões
ricas e as mais pobres d-o pais.

a • Implementação da Hidrelétrica de Santo Antônio e sua
interligação com a Hidreletrica de Paredão;
b. Conclusão da BR·156;
c. Construção de ponte sobre o rio Jari;
d. Implantação de Escola Agrotécnica;
e. Turismo:
f • Constn~ção do terminal de cargas e passageiros no
Laranjal do Jari e Vitória do Jari;
g • Saneamento básico e habilação popular em Laranjal do
Jari e Vitória do Jari;
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RO-CRA-EM SEU PRQ{'JUNCIAMENTO:

Basta que observemos os resultados obtidos nas áreas de
atuação de programas federais como o pólo petroquímica da Bahia, o
Polocentro. Polamazônia.. o Projeto Sertanejo e outros. O êxito desses
programas demonstra que é passivei selecionar uma detenninada região do
território brasileiro e promover harmoniosamente o seu desenvolvimento por
meio da execução de projetes tecnicamerne eleitos. No caso da Amazôrúa e
em particular do Amapá., será necessário adorar o zoneamento ecológico. que
é um poderoso instrumento de desenvolvimento regional e n!9_ apenas
resmtivo ao desenvolvimento. como defendem alguns setores. Os
investimentos hoje em todo o mundo são selerivos, condicionados a cuidados
com a narureza, porque a redução dos recursos naturais é o maior obstáculo a
expansão da produção c-?pitali~ta.

Da programação desse programa devem constar. como plano

R_gf~rêm~i-=-

-RAIO L. Osvaldino- A Utopia da Terra na Fronteira da Amazônia- Macapâ
1992:

Embora a Constiruiç:ào Federal detennine a busca de redução
das desigualdades regionais., em especial nos seus art. 43 e 176, há mais de
uma décadaínexistem progrnmas nacionais com essa finalidade. Mais do que
isso. reduziram·se atualmente a quase zero os investimentos em infra.
estrutura. justamente os .que proporcionam às regíões pobres alguma condição
para competir no mercado interno.

A regi<lo do Vale do Jari prectsa de um programa desse porte,
coerente e capaz de conduzir ao desenvolvimento sustentável e a sua
ocupação racional. Pre-Cisa de providências urgentes que U1e garantam um
fluxo permanente e preVJsivel de recursos financeiros.

Estudo de viabilidade para implantação de uma área de

livre comércio.

No contexto desse fenômeno de multiplicação da miséria, creio
ser o mamemo do governo federal adotar wna posição fume. de socorro,

-

-

O alnso cultUral e eeonõmieo da região devido depender somente de um modelo. no csso o do
ex:tnttivismo, que pen:llli1)U por mats de meto siculo (1898-1967). fez com que a mem.a não
estivesx ~ pm. empretndimeotos mais evolu!dos. onde a Empresa Jari pm;OOu detlr
a ~ire~~ de todas as necc:ssidades b!sicU.-eomo hospital. escolas. ãgua e esgotos tratados e rude
llial:s qUe O'xrbtimano possa 1Cr paia vWCr dignamente.
De'vido essa realidade. onde a ernpre:u prectSOu fazer simu!tanea.-ner~te flS dUII.S opern.Çôes,
social búica e a parte I!'CO!Wmia. não áeixou de dificultar o ~i:r.ento na w.a pnnc1pal
finalidade. a produtiva. fato este que nio acontecena em uma região de matar desenvolvunento
~eo com& ji nos referimos, que o Estado a dotou de todO$ os I'CCI200S básic:os.
onde~ a genç:lo de energia, assegurando desde o pnncipio rneios. favoriveis
Os problemas ocorridos reccnt=ente com a .área de geraçlo de ene:rgm da Jari, e nlo havendo
~-~ ~qtte_a_~_dC"oido 111 ~~na ~_!i~_fluQr imprescindivd de
dC3tn\'Oivimemo do mundo moderno. impossiblitam a Empn:sa de ~tinuar produzindo
celulose. camando um pmblemi -~co que atinge éire-.amente uma populaçlo
composta de .aprnximadamente 100.000 pessoas. que dependem ditem ou indirctamente das
arividade:s c:onOmtcas da mesma. com conseqo.!ncias imprevisivetS de avaliasAo. .
Esta é a opommidade de alguCm nos ajudar neste momento difícil que estamOS passando, para
termos a confiança de que a Amazr:inia não se c<mmnn apenas um tema de literani13 em prosa e
-vmos- é":Mi de dõti-Ia de-·c:riiii~Ç:õeS capaZd-ãe miiaai p3ià -mdliór -o :5ell. J)ãdr.lO de Vida.
acelerando o aprovoumemo c a~ de nquc:z::a paxa o seu povo
E como proposta. que em nosso entendimento soluc!oaanl o problema. não de lll:ll2l. Empcesa.
mas de uma regtâo como um todo. onde temos a convü:ção que esse crgâo de de:scnvoivtmento

tem este conhecimento e se: sens1bilizaD. pcht causa. expomos a seguuJ._Dis'porubilizar.recursos.YJa.BNDES.-quc: posslbtlitem o retomo das opeBÇóeS da. F:ibna: de
Celulose. o maLS bn:-ve possivel.. utilizando a verba do seguro e C<lmplementando cocn o que
for neccs.sario. no CMO de haver neccs:sidade.
·
2. Prnpomona:r financutmento atrn.ves do BNDES para c:onstniÇão da hidmeld:ric:a. de Santo
Amoruo. assegurando de manetra permanente e sem os nscos atual$. para que a reg1âo tenha
trlnq1l1lidade e possa att:tir mais nquezas. não dependendo apeo:u. do sucesso ou msuces.so
de uma Unica fonte econõollca.. no caso a Empresa.Jan.
Os n:cuaos pana em. obra já esrão orçados. prec:tSar.1 ser liber.sdos no menor espaço de
tempo posstvd para o m:icto das obras.
-- ""SõllcitãiiiO:s- timbCm -a --este-----o-rgãO- que-- vCrifKj_Ue--a:-poiSIDilidide -de -wna- Ou:ãõi- ~ executar a obra, onde a Jan cederia a concessão da consuuç:l.o da mesma e os estudos. J3
ei'duAdos.
3. Dispombilizar ~ atni.Ves do BNDES para modemrz.ar a Flibrica de Celulose
pombilitando o aumento de sua prodtiÇio de 275.000 toneladas/ano para 350.000 loodad.as
e USttD proport:1onar ln3..IOr ctn:lllaçio de nquc::za na regd.o.
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4. Promover entendimento entre o BNDES e os credores da Jari (Bancos) para um
reescalonamento da divida, com prazo compatível, partindo do principio de que o
empreendimento tem hoje autosu:!íciência em matéria prima pant fabricaÇilo de celulose, o
que lhe assegura uma tr.mq!lilidade de produção, com os riscos apenas que são inerentes a
modalidade do empreendimento.
Cabe nesta exposição abordar a interdependência das diferenteS atívidades, que dependem da
continuação ou não das atividades·. da Empresa, e que daremos o exemplo com grnnde
otimismo, acreditando como verdadeirn a aceitaÇão de nossa propos13.
a) Empregados da Emmesa e Fi!'!!ll!S que prestam servicos industriais na Fábrjea,
Com a imediata retomada dos serviços para que a lãbrica volte a openr, os funcionários não
perderão o emprego e as firmas continuarão com seus contratos de prestadoras de serviços e
com o reapan:lhamento da lãbrica ainda terão mais atívidades.
b) Municípios da região (Almeirim Laranial do Jari e Vitória do Jari)
Nilo havemlo demiss/!ces em massa, os Municípios não terão pressão de pessoas desempregadas,
fil:tor este que já se constinri hoje em delicado problema, mesmo com a Empresa produzindo
celulose. kJ firmas CODSCrVliiido seus contrntos, gerarão impostos aos Municípios para
atendimento dos programas sociais.
c:) Comércio da região.
Os fimci<mários conservando seus empregos, ãs firmas os seus cóniraics~cfe prestadoras de
serviços, o comércio se manterá atendendo as necessidades das citadas áreas.
d) Fi!'!!ll!S florestais
Essas sem dúvida serão as mais afetadas, devido ao perlodo que a fãbrica nc:c:cssita para
retomar as operações, onde a madeira cultivada não deve ser estocada em grandes quantidades.
Porém, com um cronogiliiiill moderado, que mantenha a operação das mesmaS, poderá chegarse a um estágio satisfutório eVitando que as mesmas sejam fechadas.
Resumindo os fulos· nanados nesta exposição de motivos, fica evidente que o fator limitante de
deSenvolvimento da Região do Vale do Jari é o fator energético. onde a "COMISSÃO S. O. S.
JARI", em nome de 3 Municípios, que abrange urna população de 100 mil pessoas", apela para
este orgão de desenvolvimento, que libere imediatamente os recursos necessários para a
construção da Hidroelétrica de Santo Antônio, que sem dúvida é a maneirn mais racional para
preservar o progresso até hoje alcançado e dinami2a:r o futuro da Região
E ao fina!i2a:rmos esta exposição de motivos, mais uma vez somos forçados a pedir a esse órgão
de desenvolvimento, que nos ajude a viver, porque nas condições que se apresentam.
sobreviveremos~ porêm. como bugres e rumca como civilizados com possibilidades de ser úteis
.à páuia.
i\tenciosamente,

Ptb: Comiuio S.O.S. JARI:

Prefeito Muruop& de Alnu!mm ·Sr. Ar4r1 Sentes
Vice-Prefe\to Mun. de Alme1nm ·Sr. Moriv&da P. da Costa.-"'"Cf-;-::J~~;;;-==Prefeito Mun. de Llranj&daJan-Sr. ManoeldaConanç<o "lf")~~"""
Prefeito Muniap&de V"rt6riadoJ<lri-Sr.l..ufs Barro~a

~:

Rotory Oube Monte Daurodo/L J.ui- Sr. Juv.iina Savans

, '

Engunheita Agrônomo

-Sr. Cristov4o T. de A Liril

Empreitelras Rarestcis

-Sr. Dimlda P. Femmd...Y"-'-_,_J.::·

!-.4-

::.:;:.-"::::;<'1"'-.{1-'~,

AssccUçio Comera.! de L da Jm- Sr. M4IUlel G. de Sauza,...P.'-"-'!lll=f-IC-'--ii<"'

Sinlr4Cel( Sindicato Trab. !rui. P'!'eVCel) -Sr. Ivaroldo Uchôa'~=t~:fFFF~:.:.
Cimca Muniap&deAlmeinm • Sr.AWibaL de C4rvaJho, _ _-1Erl~~I,-
Cimc• Municp& de V. daJori ·Sr. AdíretF.Aruirade
Cimc•ll!uniap&deLdoJ.n -Sr.OswAnw:&
Imprensa.

·Sr . .YII!!led Leal
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Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 29
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou falando como orador
inscrito. Como serei breve, gostaria de transformar
meu direito de inscrição em uma breve comunicação, pois a Comissão Parlamentar de Inquérito está
por iniciar e, por isso, falarei menos do que cinco minutos.(Pausa.)
Quero ressaltar a importância da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos e o extraordinário.trabalho realizado pelo Senador Roberto
Requião como Relator. Juntamente com uma equipe, S. Exª trabalhou com grande denodo e, devido à
determinaçãp, à coragem e à firmeza com que procedeu seu trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode chegar a um resultado que considero
dos mais importantes nesta década.
Tivemos três CPis de grande importância nos
destinos da vida brasileira na década de 90. A primeira foi a relativa às denúncias de Pedro Collor de
Mello sobre as práticas de Paulo César Farias, que
resultou no afastamento do Presidente Fernando
Collor de Mello. A s.egunda CPI de grande importância foi a do Orçamento, que fez com que o Congresso Nacional examinasse práticas irregulares, inclusive de seus próprios membros. A terceira CPI, a dos
títulos públicos, examinou a responsabilidade do Senado Federal, do Banco Central e de Poderes Executivos estaduais na emissão e na autorização de títulos públicos com a finalidade de pagar precatórios,
que acabaram tendo outra destinação e levaram
muitas instituições financeiras e pessoas, séjaaérF
tro de administrações municipais ou estaduais, juntamente com intermediários financeiros, a obterem
rendimentos extraordinários, muitas vezes em prejuízo da coisa pública.
Sr. Presidente, essa Comissão Parlamentar de
Inquérito está chegando à sua reta final, com o início
da leitura, ontem, do relatório-geral sobre o esquema
de emissões e negociações com títulos públicos,
pelo Senador Roberto Requião. O referido relatório
tem alguns milhares de páginas, considerando os
seus anexos.
Estamos com pedido de vista coletivo por parte
de todos os membros da CPI, para examinarmos no

seu detalhe cada um dos capítulos. Obviamente poderá
haver sugestões ao Relator, Senador Roberto Requião,
no sentido de aperfeiçoar ou corrigir um ou outro trecho
do relatório. Mas, sem dúvida alguma, seu conteúdo
mostra firmeza de propósito na apuração e responsabilização de pessoas e instituições envoMdas.
Gostaria de cumprimentar o trabalho de todos
os membros da Comissão, do Presidente Bernardo
Cabral, do Presidente em exercício Geraldo Melo, da
equipe que tem trabalhado extraordinariamente com
S. Exªs. O Senador Roberto Requião alcançou extraordinário respeito e reconhecimento de todos nós
pois pudemos ver a deç!icação com que determinadamente vem realizando esse trabalho desde o final
do s~undo semestre de 1996.
Cabe, também, muito mérito ao Senador Vilson
Kleinübing, um dos principais proponentes e idealizador da CPL Examinando o que se passava com a
autorização dada pelo Senado ao seu Estado para
emitir precatórios, empenhou-se para que fosse realizada a CPI, contando com o apoio e a iniciativa de
muitos Senadores, como Jader Barbalho, Esperidião
Amin e todos os membros da CPI
Quero ressaltar que o trabalho continua, inclusive os do Ministério Público e da Polícia Federal. Alguns, inclusive, estão sendo realizados nesses últimos dias pela Polícia Federal.
A importância do trabalho da Secretaria da Receita Federal foi verificada na detecção de um problema na declaração do Sr. Celso Pitta do Nascimento. Perante a CPI, Pitta declarou que havia pago
um automóvel, em nome de sua esposa; a Receita
estranhou quando verificou que o pagamento havia
sido feito em cheque. A constatação desse fato resultou num trabalho bastante detalhado da Polícia
Federal. Essa constatação foi realizada por intermédio de um doleiro que se encontra atualmente preso,
o Sr. Moghrabi, que não quis esclarecer inteiramente
todos os fatos. No entanto, esse Sr. Chaaya Moghrabi certamente deverá, junto à Justiça, esclarecer
inteiramente os fatos sobre os quais não quis responder na Polícia Federal.
Obviament~. é importante saber o que acontece com um Chefe de Executivo quando falta com a
verdade. Há exemplos históricos muito importantes,
como, por exemplo, o que aconteceu com Presidente
Richard Nixon quando foi !!agrado por não ter falado a
verdade com respeito ao episódio do Watergate. Nixon
acabou tendo de renunciar ao seu mandato.
Outra-revelação extremamente importante foi
prestadaonfem peloSCGeraldo Biasoto Júnior, exSecretário de Finanças do Prefeito Magalhães Tei-
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xeira, em Campinas. S. Exó' esclareceu, no seu depoimento à Polícia Federal, que o Sr. Magalhães
Teixeira tinha relaciomimentó cóin o Dr. Paulo Maluf,
Prefeito de São Paulo, e que Maluf que informou ao
Dr. José Roberto Magalhães Teixeira como a Prefeitura de São Paulo emitia títulos públicos para efe.tuar
pagamento de precatórios, tendo então encaminhado o Sr. Wagner Batista Ramos para prestar assessoria à Prefeitura Municipal de Campinas.
Essa revelação mostrou o quão importante teria sido o ex-Prefeito Paulo Maluf comparecer pessoalmente à Comissão Parlamentar de Inquérito
para prestar esclarecimentos, dada a sua responsabilidade sobre o caso. É preciso aqui lamentar o fato
de S. Ex!' ter preferido não comparecer à Comissão
Parlamentar de Inquérito.
A revelação do Dr. Geraldo Biasoto Júnior mostra que a razão estava com os que votaram a favor dó
requerimento de convocação do ex-Prefeito de São
Paulo, mas, por 7 a 5, não foi dado razão aos que avaliavam importante o depoimento de S. Exó'.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Sistema Nacional de Emprego-Sine/PA, divulgou pela
imprensa relatório parcial com dados sobre as sucessivas quedas verificadas nos níveis de emprego
no Estado do Pará, desde a implantação no Plano
Real. O documento denuncia a consolidação de uma
tendência de fechamento de postos de trabalho que
atinge todo o País e que, no Pará, tem mostrado sua
face mais preocupante.
Pelos números apresentados, somente nos três
primeiros meses deste ano foram extintos 1.792 postos de trabalho em todo o Estado, dos quais apenas
722 se encontram na região metropolitana de Belém.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que os dados referidos pelo Sine/PA dizem respeito apenas ao primeiro trimestre de 1997. A expectativa, portanto, é
de que esses números, no mínimo, dupliquem, se forem considerados, na mesma proporção, os dados
completos do primeiro semestre.
É fácil constatar, a partir das pesquisas feitas
pelo IBGE nas primeiras capitais do País, que serviu
de base para os levantamentos feitos pelo Sine/PA,
que é iminente a queda dos níveis de emprego em
todo o País, repercutindo de forma negativa à medida em que deixa patente as condições da política
econômica do Governo.
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De nada adianta termos uma economia 'estabilizada', como não se cansa de declarar o Governo,
se essa estabilidade é apenas aparente, não se traduzindo em melhorias na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Eobvio, e tenho ínsistidci nisso,
que este Governo mente à Nação. Sem trabalho,
não se pode falar em qualidade de vida, muito me•
nos em estabilidade econômica!
Desde a implantação do Plano Real, em 1994,
tem-se verificado uma queda significativa nos postos
de trabalho em todo País, o mesmo acontecendo no
Pará. No ano de 1995, segundo dados da Coordenação Regional do Sine/PA, órgão do Ministério do
Trabalho, foram extintas mais de 8.500 vagas no
mercado de trabalho paraense. Apesar de no ano
passado esse número ter se reduzido a pouco mais
de 4 mil vagas extintas, os indicadores assinalam
q-ue a· pópulação esta bu-seando o mercado informal
como meio de se proteger do desemprego. Só que
vai chegar um momento em que o próprio mercado
informal não terá mais condições de absorver esse
crescente contingente de mão-de-obra.
Os reflexos da crise, mesmo no mercado informal, já podem .ser notados. Em Belém, a exemplo do
que ocorre na maioria das capitais do País, as ruas
estão um verdadeiro caos, com vendedores ambulantes e toda sorte de camelôs, que se espalham pelas calçadas e vias públicas na tentativa de sobreviver com um mínimo-de dignidade.
Voltando aos dados apresentados pelo
Sine/PA, que refletem as graves repercussões da
queda dos níveis de emprego na economia paraense, é importante detalhar o déficit verificado nos três
primeiros meses de 1997, destacando-se que o número de trabalhadores demitidos foi expressivamente superior ao número de trabalhadores admitidos.
Em janeiro foram contratados, em todo o Estado, 6.993 trabalhadores, em contrapartida foram demitidos 8.012 empregados, resultando portanto em
um saldo negativo de 1.019 vagas. Em fevereiro, foram 6.823 admissões contra 7.038 demissões, ficando um saldo de 215 postos negativos. Em março, foram demitidos 7.618 e admitidos 7.060, gerando um
saldo negativo de 558 empregos. Ao todo, como já
frisei, foram extintos, apenas no primeiro semestre,
um total de 1.792 postos de trabalho.
A situação, Sr. Presidente, torna-se particularmente mais grave e preocupante na região metropolitana de Belém, que responde sozinha por mais de
40% do desemprego verificado em todo o Estado.
O mais lamentável disso tudo é que o Governo
do Estado não esboça a menor reação em somar
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esforços para que o problema do desemprego ,seja
pelo menos minimizado no Pará. Salvo a implementação do Proger - Programa de Geração de Emprego e Renda, que, como se sabe, é de iniciativa do
Governo Federal, têm sido extremamente tímidas as
ações do Governo paraense com vistas a incrementar a economia local e com isso possibilitar a criação
de novos postos de trabalho.
O Governador fala, e apenas fala, em implantação de nova base produtiva para o Estado, em
"reestruturação dos setores produtivos"; enfim, o discurso é até bonito, mas a prática está bem longe de
ser alcançada, porque, de concreto, pouco ou nada
se fez para atingir tais objetivos.
Voltando ao Prpger, ~ preciso dizer que esse
programa tem-se mostrado absolutamente inadequado para atender aos objetivos para os quais foi
constituídç. A enorme burocracia e as inúmeras restrições apresentadas pela Caixa Econômica Federal,
que funciona como agente financeiro do programa, utilizando os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT; desestimulam qualquer um a recorrer aos
financiamentos oferecidos. Apesar de as taxas de juros serem atrativas, exigências feitas pela Caixa Econõmica Federal acabam afastando do acesso ao programa aqueles que realmente precisam dele.
A questão do desemprego e a busca de soluções para este problema são questões· que dizem
respeito a todas as pessoas de bom senso neste
País. Não dá para ficar batendo palmas para esse
Governo por esta' tal "estabilidade" excessivamente
alardeada, enquanto os indicadores sociais mostram
um quadro diametralmente oposto.
Urge que nos disponhamos a chamar a atenção do Governo Federal, como venho tentando fazer, inclusive no âmbito do Governo do meu Estado,
para o necessário debate acerca desse e de tantos
outros graves problemas sociais que a população do
País -.:em enfrentando.
Quero registrar aqui, Sr. Presidente, para concluir, que um dos mais graves problemas do desemprego no Brasil é a questão da nossa pauta de exportação. O Brasil está exportando menos do que
importa, mas o pior de tudo é que 70% de tudo o
que está exportando é produto semi-elaborado; é
produto não-industrializado; é produto que não agrega mão-de-obra; é produto que não gera renda.
Recentemente aliás, em outubro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei, enviada a
esta Casa pelo P~;e5idente Fernando Henrique Cardoso, que considero. um verdadeiro crime contra o povo
brasileiro, especialmente contra o Norte do País.
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Quando fizemos a Constituição de 1988, determinamos que todo produto semi-elaborado destinado a exportação pagaria ICMS aos Estados. Ora,
isso fazia com que, por exemplo, o Estado do Pará
recebesse ICMS da madeira bruta exportada, da
madeira compensada exportada, do minério não-be·
neficiado exportado, do caulim exportado, enfim, de
todos os produtos que tirávamos da nossa região em
estado semi-elaborado.
O Governo está com problemas na balança comercial, está deficitário desde o início do Plano Real.
Em conseqüência disso, o Sr. Presidente Fernando
Henrique Cardoso resolveu acabar com a cobrança de
ICMS também sobre os produtos semi-elaborados. S.
EJc!! disse que daria uma compensação aos Estados e
enviou um projeto enganoso a esta Casa, com o qual
muitos Senadores concordaram, aprovando-o.
Só o Pará, até a contabilidade de abril deste
ano, já havia perdido R$45 milhões em ICMS, em
função desta lei aprovada em outubro do ano passado
e sancionada pelo Presidente da República Por quê?
Porque o Pará deixou de receber todo o produto semielaborado que está sendo exportado e não teve a compensação de acordo com aquilo que estava perdendo.
Pior do que perder esse recurso é o crime que
se comete no desestimulo a uma política de emprego, porque, se o cidadão que exportava o produto
semi-elaborado era obrigado a pagar o ICMS, havia
uma tendência de buscar industrializar esse produto
para não pagar nenhum imposto, porque o produto
industrializado é totalmente isento de cobrança tanto
de IPI quanto de ICMS em qualquer parte do País.
Antes, o produto semi-elaborado era obrigado a pagar
ICMS. O Governo, agora, concedeu facilidades a quem
exporta produto semi-elaborado, desestimulando, com
isso, qualquer política de industrialização e, conseqüentemente, qualquer política de emprego. Esse foi o maior
crime do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
mantém essa política de exportar sem agregar mão-deobra e sem gerar renda para o nosso País. Essa é uma
realidade que precisa ser mudada.
Quero anunciar que estou, com a assessoria
do Senado Federal e a minha própria, trabalhando
num projeto de lei no sentido de proibir a exportação
de madeira compensada ou serrada. É evidente que
o nosso projeto está dependendo do tempo necessário para se implantar um parque industrial na nossa região que beneficie essa madeira, transformando-a em móveis, em esquadrias, enfim, em produto
acabado para, aí, sim, exportarmos esse produto
que agrega muita mão-de-obra no nosso Estado.
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Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tivesse um mínimo de intenção de mudiu
pOlítica
deveria, ele mesmo, tomar uma iniciativa deSse porte.
Tenho aqui repetido e faço questão de ressaltar, mais
uma vez, que o Pará exporta 400 milhões de dólares/ano em madeira serrada e compensada para outros países e outros 400 milhões para Estados do sul,
que industrializam o produto que vem da nossa região.
Isso é um crime que se comete contra o Pará, e não
há uma ação do Governo Federal para impedi-lo, nem
muito menos uma ação do Governo do Estado.

esta

O resultado dessa falta de ação e de consciência em como resolver um problema tão grave quanto
o que estamos vivendo tem como resultado os dados que obtivemos, hoje, na imprensa do meu Estado, fornecidos pelo Sine, um órgão ligado ao Ministério do Trabalho. Portanto, são informações oficiais
que vêm mostrando a queda do emprego, a cada
ano que passa, a permanente queda da oportunidade de emprego dos trabalhadores do meu Estado.
Estar:nos lutando não só para mudar essa
questão da pauta de exportação da madeira como
estamos exigindo dos novos donos da Vale do Rio
Doce que a indústria de minério de-cobre, que de lá
deverá ser retirado, seja implantada na região de
Marabá, Estado do Pará; estamos trabalhando uma
política no sentido de que o minério que sai da nossa região possa ser biomeficiado-no-nosso próprio
Estado, com construção de siderúrgicas, de indústrias que verticalizem o processo de beneficiamento
desses produtos.
Essa é a nossa luta e essa é a forma que entendemos poderá resolver o problema do desemprego no Pará e também no Brasil.
Também defendemos a reforma agrária como
forma de ocupação de mão-de-obra do povo trabalhador, bem como entendemos que deveriam ser investidos mais recursos em habitação popular. No
Pará, não há investimentos governamentais nesse
setor, porque, há quatro, cinco anos, houve invasões
de muitos conjuntos habitacionais, e o governo não
conseguiu resolver o problema com seus ocupantes;
por isso não houve mais financiamento da Caixa
Econômica.
Essa é outra demonstração _da falta de ação do
Governo do Estado para resolver problemas, como o
desemprego, que levam a situações como as que
aqui, lamentavelmente, estamos a registrar.
Estamos apresentando a solução, e cabe ao
Governo tomar para si a responsabilidade e executar
as propostas que estamos a oferecer.
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Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos P<ttrocínio} Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar
Ouintanílha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
me traz à tribuna hoje é a profunda preocupação que
sinto em razão de um grave problema que está na
iminência de provocar um verdadeiro caos no País.
Um assunto que quero trazer para o Congresso Nacional, que é o fórum adequado para a discussão
dos grandes problemas e dos grandes temas nacionais. E espero- voltar- ao assunto para que possamos, juntamente com os demais Senadores, dar o
tratamento neCessário, c;· debate n-ecessário esse
·problema que considero da maior importância, para
o qual o tempo está a exigir providências imediatas.
Trata-se do bug do milênio, da encrenca do milênio,
do problema milênio. Dizem os experts em sistemas
de informática que a maioria dos nossos computadores e seus programas não estão preparados para o
ingresso no Terceiro Milênio. Isso porque na memória do computador não há o registro do Terceiro Milênio, e o computador e seus programas confundirão
o ano 2000 com o ano 1900, com gravíssimas conseqüências, aliás, imensuráveis conseqüências. Não
se sabe qual é o nível de dano que poderá trazer à
sociedade brasileira, ao trabalhador, ao operário, ao
empresário, enfim, a todos aqueles que têm hoje sua
vida controlada pelo sistema de informática. Talvez
seja mais prejudicado aquele que nem conhece o
computador, que não tem um computador, mas que
tem seu salário, seu INSS, seu FGTS e seu cartão
de crédito controlado pela programação dos computadores.
.
Por essa razão, Sr. Presidente, o cenáno traçado pelos técnicos é preocupante, caótico e requer de
cada um de nós uma preocupação e a necessária intermediação na busca de uma solução para esse
grave problema. É lógico que isso afetará as instituições públicas e priv_é!das, mas sa~emos da agilidade
_ç!as empresas, principalmente_ da§ ggnd~s empresas, em solucionar seus problemas. Certamente
aquelas que ainda nãose-deram pela g-ravidade- do
problema vão buscar as devidas soluções.
A nossa grande preocupação é com as instituições públicas, que, particularmente, no Brasil, ainda
-não -estão cientesaa- graviaaae do -proolerrta: Hápouco estive com dirigentes da área de informática
da Caixa Econômíca Federal e pude perceber que,

a
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lá, o problema ainda não está sendo tratado com a
necessária preocupação. Seus técnicos diziam que
estão começando a fazer um levantamento para estabelecer um diagnóstico da situação. Nós saben;Ç>s,
Sr. Presidente, que diagnóstico é uma situação meramente preliminar. Na verdade, o difícil, o árduq e o
trabalt;Joso é justamente o reparo, o·concerto, a correção dos programas que estão sendo utilizados
hoje no País. Não adianta ficarmos inertes esperando que um programa milagroso venha a ser criado e
que solucione o problema ora suscitado. A correção
terá q\Je ser feita de forma artesanal, manual, linha
por linha, programa por programa Pode V. Ex", por
essa razão, avaliar a gravidade e a extensão do problema que preocupa, sobremodo, sob dois aspectos. Primeiro, sob o aspecto do seu custo: certamente, pelo fato
de ser artesanal, vai envolver um volume expressivo de
mão-de-obra devidamente qualificada, acarretando um
custo elevadíssimo que não está previsto nos orçamentos das empresas particulares ou públicas.
Além disso, Sr. Presidente, o que preocupa
mais é o tempo, recurso com o qual não podemos
contar. Passou, passou. O relógio não pára, o tempo
anda e o terceiro milénio se aproxima. Se providências urgentes não forem adotadas, é possível que as
instituições públicas deste Paíspossam- permitir um
prejuízo irreparável à sociedade brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, espero voltar a discutir esse assunto com nossos Colegas de Bancada.
Já estou providenciando um requerimento de informações endereçado à área pertinente do Governo
Federal - Secretaria de Assuntos Estratégicos ou
Ministério do Planejamento - questionando como o
Governo está encarando esse grave problema.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Otoniel
Machado. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, tramita na Câmara dos Deputados
uma emenda constitucional, de autoria do nobre Deputado José Genoíno, que prevê a revisão da representação dos estados e a redução do número dos
Deputados. Tal redução, evidentemente, em nada
vai aprimorar a qualidade de seus integrantes. E
nem mesmo nosso País, aos olhos do mundo, irá
melhorar alguma coisa, pois, proporcionalmente ao
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seu espaço geográfico, o Congresso Nacional brasileiro é o menor do mundo. É certo, sem dúvida alguma, que o Deputado
não representa o quilômetro quadrado, mas não é
menos certo que a soberania de um Estado se mede
pela soma do povo, do território e do Governo. E toâos nOslemos -uma parcela de--representa:tfVldade
nessa sociedade assim politicamente organizada.
Tal matéria, Sr. Presidente, já foi exaustivamente debatida por ocasião da Assembléia Nacional
Constituinte. E, a meu ver, se o legislador brasileiro
tão recentemente já deliberou o assunto nos termos
da Constituição vigente, trata-se de coisa julgada
que, a bem da verdade, nem deveria ser objeto de
dis(;ussão legislativa. Em síntese, seria o mesmo
que discutirmos se os Estados do Acre, Rondônia,
Roraima e Amapá não deveriam voltar à condição
de Territórios Federªi_s .e Tocantins se agregar novamente ao Estado de Goiás.
Ora, Sr. Presidente, se a Lei Maior conferiu a
tais Estados uma autonomia administrativa, é porque
pretendeu elevá-los à condição de unidades autônomas da Federação brasileira, proporcionando a tais
regiões um mínimo de desenvolvimento compatível
_l!om a dignidade de seu povo.
No que diz respeito à região amazônica, o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteiras inteiramente despovoadas, sendo de inteira justiça o estabelecimento de medidas tendentes à fixação de brasileiros naquela região.
Não creio - e tenho certeza que não o acreditam meus nobres Pares - que essa característica re-gional seja •uma liberalidade para atrair aventureiros
de outros Estados". Essa infeliz afirmativa vi estampada na imprensa e citada como "justificativa" para a
reavaliação do número de representantes nos Estados do norte brasileiro.
Ao contrário, Sr. Presidente, o que mais precisa a região amazônica é de brasileiros dispostos ao
sacrifício para preencher, antes de tudo, uma necessidade da própria sobrevivência da região, alvo
constante da cobiça estrangeira que vive rondando
nossas fronteiras.
_ __ _ _
Cerfamen!Ei, na6 foi-o esplrito aventureiro que
levou o cearense José Genoíno, digno representante
da Bancada paulista na Câmara Federal, para o Es- lado de Sãó Pauto:-Tanil5em-não ror essa motiva-ção
que levou outro cearense, Luiz Roberto Ponte, a fixar residência no Rio Grande do Sul. Um mineiro extraordinário, o ilustre.-saudoso e ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, acredito eu, não foi
aventurar-se em Goiás quando por lá foi eleito Sena-
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dor da República. Tenho absoluta certeza de que o
povo do Amapá está orgulhoso em ter como seo representante no Senado Federal o também ex-Presidente José Samey.
Deixando de citar as centenas - talvez milhares- de personalidades brasileiras que, nascidas no
mesmo solo pátrio, se fizeram respeitar fora de seus
Estados de origem, não deixo de lemorar os milhares de brasileiros comuns, sejam gaúchos, mineiros
ou nordestinos, que ontem contribuíram e hoje ainda
contribuem para o crescimento e o desenvolvimento
de outras regiões que não sua terra natal.
No caso específico de Roraima, como não
exaltar a coragem e a determinação de brasileiros
nascidos no Ceará, no Maranhão, no Rio Gral)de do
Sul, em Minas Gerais e em tantas outrãs Unidades
da Federação e que lá fincaram raízes, constituíram
família e, ao lado dos filhos da terra, s-ão -verdadeiros
marcos viv-os a preservar nossas fronteiras?
Lembro a V. Ex"s que foi um cearense, João
Evangelista de Pinho, o primeiro homem branco a
atravessar o Rio Surumu e, em terras roraimenses,
fundar uma fazenda.
Também como cearense, como brasileira e
como representante do povo de Roraima, que por
trés vezes outorgou-me um mandato popular, repilo
com a maior veemência que se diga que meu Estado é um ambiente de aventureiros que para lá demandam em busca de poder político.
o mesmo cidadão brasileiro que efegeu o cea~
rense José Genofno em São Paulo, sabe também
eleger outros brasileiros em Roraima, Rondônia,
Acre ou Amapá, independentemente do lugar de seu
nascimento.
Se fôssemos adotar o critério puramente proporcional ao número de habitantes, o Estado de São
Paulo teria uma representação superior a 100 parlamentares. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tam 7
bém. Esse raciocínio levar-nos-ia à conclusão de
que o Congresso Nacional, que deve representar a
Nação brasileira como um todo, una e indivisível em
seu sentimento de nacionalidade, ficaria reduzido à
expressão mais simples, consignando tão-somente o
pensamento de pouquíssimos Estados.
Infelizmente, Sr. Presidente, o Brasil não é só
formado por Estados pujantes como São Paulo. Muitos outros integram a Federação brasileira e são, de
forma harrnônica, representados por três Senadores,
sem que isso diminua ou acrescente algo a qualquer
das vinte e sete unidades federativas.
No que diz respeito à Câmara dos Deputados,
a representação mínima de oito deputados já de-
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monstra uma sensível diferença perante as bancaâas maiõfes~ ConstitUi uma.· gritante mJustiça- pretender nivelar o todo pela falha de alguns representantes que fogem à retidão. Pior ainda é exemplificar tais falhas, citando apenas os Estados do Norte. É prejulgar que nos demais estados não há erros
na conduta de alguns dos seus representantes. Afinal, somos conscientes de que todos somos um
pouco imperfeitos e -estamos sempre colocados no
pelourinho da opinião pública.
Reduzir a representªção parlamentar dos estados da região Norte é reduzir a expressão politica
dos mesmos estados. Se assim procedermos, estaremos reduzindo a expressão política da própria federação brasileira, estimulando uma discussão preconceituosa. É o mesmo que aceitarmos a idéia de
que há estados menos brasileiros e cidadãos com
menor grau de cidadania.
A região Norte está muito bem representada no
Congresso Nacional. As falhas de alguns, no universo representativo dos est~dos que compõem a região, não podem e não devem ser vistas como frutos
de uma mesma árvore. Frutos da melhor qualidade
são maioria dentre alguns que, porventura, são acometidos por pragas ou tiveram rega inadequada. Ervas daninhas, bem como colheitas frustradas não
são uma particularidade da Região Norte.
Além do mais, não se pode, em momento algum, alegar inconsciêncJa_Qu_d_espreparo, de quaisquer comunidades pela outorga dos diplomas aos
seus representantes. Afinal, a natureza não nos dotou com o dom do conhecimento futuro.
Certo é, entretanto, que diferenças existem entre os brasileiros do Norte e os brasileiros que vivem
abaixo da Linha do Equador: a diferença no tratamento, no modo de vida e na qualidade de vida.
Diferenças que, antes de serem avaliadas pelo
número de cadeiras no Parlamento, deveriam ser
avaliadas quando da distribuição da renda e quando
da feitura dos grandes programas econômicos de
nosso País.
Essas, Sr•. Presidente, são as colocações que
não poderia -deixar de fazer diante da proposição
que, hoje, tramita no legislativo brasileiro.
Quero, nesta oportunidade, conclamar a todos
os colegas parlamentares, Senadores e Deputados,
em particular aqueles que representam- a Região
Norte, para que cerremos fileiras contra mais essa
tentativa aesagregaaora-ae pretender- poaar a claa=
dania daqueles estados que tanto já contribuíram e
contribuem para o engrandecirr.ento de nosso Brasil.
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Aprendi, em minha vida, que melhor é suportar
a injustiça do que praticá-la.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, preocupam-me essas notícias através da imprensa, como
uma que houve próxima ao dia 09 de julho, que traz
uma tabela dizendo quantos parlamentares deveriam representar cada estado e, por incrível que pareça, Roraima, Amapá e Acre ficariam apenas com
um Deputado Federal.
O estado de V. Ex!! apenas com três e Rondônia com quatro. Se já é difícil conseguirmos verbas
para o desenvolvimento daqueles estados, como ficarão no futuro se, porventura, for adotado esse sistema de redução de nossas bancadas, porque sabemos que até no orçamento a União temos uma participação também pelo número dos Parlamentares.
Meus nobres Colegas, era o que tinha a dizer a
V. Ex"s 11.0 dia de hoje, e vamos lutar para que o
nosso Brasil não fique diferenciado, como já é, de
acordo com determinadas regiões. Vamos trabalhar
para que tenhamos apenas um único Brasil, o Brasil
dos brasiléiros.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Ccncedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, trago ao Plenário
um alerta sobre um assunto extremamente sério, que
deve interessar a todo cidadão brasileiro e, em especial, aos representantes dos estados desta Casa.
O jornal Folha de S.Paulo, de ontem, e outros
órgãos de imprensa apresentam matéria que diz que
Saúde corta verba para AIOS em 13 Estados e em
18 cidades do nosso País. Relata a matéria que vá~
rios estados tiveram os recursos previstos no Programa da AIOS - inclusive recursos federais e do Ministério da Saúde e recursos internacionais, atraves dó
BIRD - cortados, porque os estados não os teriam
gasto da maneira condizente com os convênios.
No dia 8 de julho encaminhei requerimento de
pedido de informação ao Ministério da Saúde, porque
também pela imprensa. no jornal O Estado de S. Paulo, o Ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, relatava
que estava cobrando prestação de contas dos estados
referente ao Programa da AIOS, e que essas prestações de contas não estavam sendo encaminhadas.
Sr. .,Presidente, fui a fundo nessa questão, e
deparei-me com fatos da mais alta gravidade, que
inclusive induzem à falta de responsabilidade de governadores e prefeitos que estão agindo de forma ir-

responsável com a sàúde pública e com o mandato
qlle reeeberam das-umas. ·
·
Está na matéria que, entre os estados que tiveram hoje o seu Programa de AIOS suspenso, estão
o Amapá, Rondônia e Roraima, na Região Norte;
Ceará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, no
Nordeste; Distrito Federal e Mato Grosso, no CentroOeste; Paraná e Santa Catarina, na Região Sul; e
Espírito Santo, no Sudeste.
O Ministério da Saúde diz que o prazo para
que os estados e os-muniCípios provassem que haviam
usado pelo menos metade dos recursos que receberam
terminou dia 15 de julho. A prestação de contas era parcial, para apenas metade dos recursos enviados, mas
mesmo assim esses estados não o fiZeram.
-A matéria dizalnda que os estados quetiveram
pior desempenho no Programa de AIOS Nacional foram: Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso e Roraima. E o meu Estado, Sr. Presidente, em oito meses,
dos R$294 mil que recebeu para o Programa da
·AIOS, gastou apenas 1%, ou seja, das verbas federais e ir\temacíonaisreitletidas para Roraima, a fim
de atuar na prevenção e na assistência a aidéticos
gastou-se apenas 1%.
Será que Roraima não tem AIOS, Sr. Presidente? Não. O quadro da doença é exatamente o oposto. E aí é que está o mais grave da questão. A AIOS
em Roraima representa 4 vezes mais do que a AIOS
em outros· estados da região Norte. Roraima é um
estado pólo, um estado foco, um estado problema
na questão da AIOS. Por esse motivo a questão deveria ser levada a sério em meu estado, Sr. Presid_ente. Mas os dadgs do Ministério d_a_S_aú_de_desmentem isso. Demonstram a fragilidade, a falta de
prioridade e a irresponsabilidade do Programa de
AIOS do Governo do Estado e da Secretária de Saúde Pública do Estado de Roraima. Apenas 1o/o gasto
em QitQ mesE!s.
Sr. Presidente, por conseguinte, não ficarei
apenas na denúncia. Apesa,r de querer alertar os Senadores dos demais estados que estão tendo suas
11E!_rbas c9rtaç!asL ent~mcjQ ~l!e taLd_enún_cia é salutar
no momento em que pelo menos chama a atenção
para essa grave questão. Mas estou indo além. Pois
considero que a ação irresponsável do Governo do
estado não é apenas um erro administrativo. Não é
apenas uma falta ge consciência. É sobretudo um
crime contra a saúde pública e contra os doentes de
AIOS no Estado de Roraima.
Estou encaminhando hoje um documento ao
Sr. Geraldo Brindeiro e outro ao Dr. Sales Eurico
Melgarejo Freitas, Procl.Jrador:Geral de Justiça do
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Estado de Roraima, solicitando uma ação criminal
contra o Governador do Estado, Sr. Neudo Campos,
e contra o Secretário de Saúde, Sr. Sérgio Pillon
Guerra, por entender que a ação danosp. que levou
ao distrato do convênio da Aids em Roraima atinge
toda a sociedade. Por ser um crime contra a saúde
pública, é um crime contra o estado e contra as pessoas que lá estão.
Peço à Procuradoria que estude a possibilidade- repito -de uma ação criminal contra esses gestores públicos que não estão atuando de forma condizente.
Sr. Presidente, uma coisa é erro administrativo,
outra coisa é uma ação deliberada para detonar um
programa, aniquilar um programa que tem toda a
condição de atender a essas vida$.
Não quero aqui fazer nenhuma crítica ao Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde deu
chances, insistiu, retardou prazos, para que essa
prestação de conta fosse feita. Ela não o foi. E o Ministro da Saúde, acertadamente, está destinando os
recursos que iriam para esses estados inadimplentes aos estados e cidades que estão executando o
programa da Aids de forma correta.
O bom administrador público será premiado
com esse fato, mas, sem dúvida alguma, Sr. Presidente, a sociedade de Roraima e de outros estados
será penalizada em não poder participar de programa tão importante.
Por isso, estou agindo dessa forma.
Quero conclàmar os outros companheiros Senadores e Senadoras dos estados que estão tendo
suas verbas cortadas, para que também façam uma
ação enérgica e cobrem um posicionamento sério
dos Governos de seus estados.
Solicito ·a V. Ex!', por fim, que sejam anexados
ao meu pronunciamento os ofícios encaminhados ao
Procurador Público Federal e ao Procurador Estadual, a matéria do jornal Folha de S.Paulo, o meu
requerimento de informações, bem como os dados
dos municípios e estados que fazem parte do programa Sem dúvida nenhuma, esse alerta é sério, é extremamente importante, para que evitemos o recrudescimento dessa doença que tem assolado a sociedade
brasileira. A doença existe, mas também existem os
recursos federais para atuar na prevenção e no combate da AIOs. Os maus administradores que estão
coibindo essa atuação devem ser punidos, porque
não é possível que uma ação administrativa de Governo Estadual e de Secretaria de Saúde coloquem
em risco a vida de tantos brasileiros e brasileiras.
Muito obrigad.), Sr. Presidente.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO.

REQUERIMENTO N2

, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 50, Parágrafo 2º, da Constituição Federal, combinado com o Art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal requeiro sejam solicitadas ao Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças Transmissíveis-AIOS, as
seguintes informações:
-a) Quais os Estados que deixarão de receber
recursos para projetes de prevenção e controle da
AIOS por não terem aplicado os recursos recebidos
ou não cumpriram as metas estabelecidas no Programa AIOS 1, promovido pelo Governo Federal,
através do Ministério da Saúde, em parceria com o
Banco Mundial (BIRO)?
b) Qual a situação do Estado de Roraima, especificando os municípios que se encontram inadimplentes com o Programa de Prevenção e Controle
aaAIOS.
Justificação
Segundo informa o jornal O Estado de S.Paulo, em·6 de julho corrente, em matéria assinada pela
jornalista Sandra Sato "O Ministro da Saúde, Carlos
Albuquerque, mandou, na semana passada, carta
aos Estados e municípios avisando que, se até. o dia
15 eles não usare171 pelo menos 50% do que ganharam, ficarão fora do rateio dos R$ 16,2 milhões da
terceira cota do Aids 1. O Programa, que começou
em 1994 e vai até julho de 1998, colocou à disposição de Estados e municípios um total de R$ 260 milhões. Os repasses-foram divididos em três etapas
para a execução de ações de prevenção da doença
em 27 Estados e 46 municípios que mantêm.
O dinheiro pode ser usado na compra de camisinhas e medicamentos. As Secretarias de Saúde também devem promover, com a verba, campanha de
prevenção voltadas para a população em geral ou para
grupos específicos de maior risco. Também pode ser
aplicado na melhoria de acesso a teste de detecção."
Informa, ainda, que "Por incompetência ou falha
administrativà, 16 Estados e 23 municípios correm o
risco de não receber este mês os recursos para projetas de prevenção e ciintrole da AIOS. Eles não aplicaram nem metade do que já receberam do programa de
financiamento AIOS1, promovido pelo Governo Federal em_parceria com o Banco Mundial (BIRO)".
O Senado Federal precisa ter inteiro conhecimento do assunto para melhor exercer sua função
fiscalizadora.
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Sala das Sessões,
Romero Jucã.
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SAÚDE CORTA VERBA PARA
AIOS EM 18 CIDADES
Daniela Falcão
da Sucursal de Brasília
São Paulo e outros 17 municípios brasileiros
não irão receber neste ano recursos suplementares
do Ministério da Saúde para programas de controle
da Aids e de doenças sexualmente transmissíveis.
O repasse de recursos foi cancelado porque
esses municípios não chegaram ,ã gastar 50% do
que haviam recebido no ano passado para desenvolver esses programas.
A verba que deixará de ser repassada seria
usada em programas de prevenção, assistência e
redução de danos (trocas de seringas). A compra de
medicamentos anti-retrovirais - que são distribuídos
gratuitamente a portadores de Aids credenciados
junto à rede pública - é feita à parte e não está incluída no corte.
Além dos 18 municípios, 13 Estados também ficarão sem receber recursos para prevenção e assistência à Aids: três na região Norte (Amapá, Rondônia
e Roraima), quatro i1o Nordeste (Ceará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte), dOis no Centro-Oeste
(Distrito Federal e Mato Grosso), dois no Sul (Paraná e
Santa Catarina) e um no Sudeste (Espírito Santo).
O prazo para que Estados e Municípios provassem que haviam usado pelo menos metade dos
recursos que receberam acabou ontem. A Secretaria
Estadual da Saúde de São Paulo escapou do corte
na última hora.
Até o início da tarde, os dados do Ministério da
Saúde indicavam que apenas 48% dos R$10,9 milhões recebidos pelo Estado de São Paulo nos últimos 40
meses haviam sido gastos. Às 17h a secretaria enviou
nova prestação de contas: o gasto subiu para 50,5%. ,
Os Estados que tiveram pior desempenho foram Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso e Roraima. Eles não gastaram nada do que foi repassado.
Juntos, os três haviam recebido R$1 ,38 milhão do
governo federal.
Amazonas, Rio Grande do Sul e Goiás foram
os Estados que fizeram melhor uso da verba. O
Amazonas ·gastou 99% dos R$19€1,8 mil que recebeu, o Rio Grande do Sul, 84% do R$1,79 milhão repassado e Goiás, 81% de R$592,3 mil.
Além de São Paulo, há sete outras capitais que
não conseguiram gastar 50% do que haviam recebido nos programas anteriores: Manaus gastou 18%
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do que recebeu, Maceió (40%), João Pessoa (23%)
Natal (23%), Cuiabá (35%), Vitória {28%) e Porto
Alegre (37%).
Santos (SP) e ltajaí (SC) - municípios que estão entre os três com maior incidência de Aids no
País - também gastaram aquém do esperado. ltajaí
só gastou 20% do R$1,2 milhão que recebeu. Todo
. gàsto foi feito em 96.
Santos gastou 53% do que recebeu nos últimos 30 meses e só não ficou de fora do programa
porque, em 96, havia gasto por conta própria mais
do que havia recebido.
OF N2 106!97-GSRJ
Brasília, 17 de julho de 1997
Exm2 Sr.
Dr. Sales Eurico Melgarejo Freitas
DO. Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Roraima
Boa Vista-AR.
Senhor Procurador-Geral,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a.s meclidasjt,~diciaisc;abíveis, na área
criminal, contra o Governador e o Secretário de Saúde
do Estado de Roraima, que_!§lprª:;_en_tQ noSena9Q_Federaí, -urna vez que, tanto urna, quanto a outra autoridade estadual, por inépcia e, acima de tudo, por ação
dolosa contra o povo do meu Estado, deixou de cumprir, na sua quase totalidade, o Convênio n• 1.084194,
firmado com a Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis-DST/AIDS, que contemplou
a administração estadual com recursos financeiros
destinados ao combate desses males.
Ora, a não aplicação de tais recursos, conforme o estipula_t:IQd>rovocoll por parte do IVIini§té.ri_o da
SaÚde, a rescisão do citado convênio e a conseqüente suspensão de verbas com aquela destinação, como puniç-ªo, ant~"' in_c:~rié!_e_a flagrall_teJalta
vontade política para atingir os objetivos, sequer
mínimos, ajustados com o Governo Federal, em parceria com o Banco Mundial (BIRD).
Ora, Senhor Procurador-Geral, é sabido que, em
Roraima, a incidência de Aids é quatro vezes maior do
que a de todos os Estados da Região Norte.
Tal atitude do Governador Neudo.Campos e do
Secretário de Saúde Sérgio Pillon Guerra configura,
portanto, crime contra a saúde pública, razão pela
qual solicito que, tomando conhecimento desta notl·
lia criminis, promova o- Ministério Público a ação
penal pública competente, como atitude contra tal
descaso e a favor de milhares de pessoas do meu
Estado exposta ao contágio de AIOS e de outras

de
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doenças sexualmente transmissíveis, em virtude daquela ação criminosa.
Anexo, por cópia, documentos e matérias publicadas na grande impressa, que poderão instruir o
processo.
Antecipadamente grato, pela providência aqui
solicitada, renovo a V. Ex- prote::;tos de estima e
consideração. - Senador Romero Jucá.
OF. N 2 105197-GSRJ
Brasília, 17 de julho de 1997

EJCm<l Sr.
Dr. Geraldo Brigadeiro
DD. Procurador-Geral da República
Brasma-DF.
Senhor Procurador-Geral,
Ter:~ho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar as medidas judiciais cabívies, na
área criminal, contra o Governador e o Secretário de
Saúde do .Estado de Roraima, que represento no
Senado Federal, uma vez que, tanto uma quanto outra autoridade es1adual, por inépcia e, acima de
tudo, por ação dolosa contra o povo de meu Estado
deixou de a,jmprir, na sua quase totalidade, o Con:
v~nio f1Sl 1.084/94, firmado com a Coordenação Nacronal de Doenças Sexualmente TransmissíveisDST/AIDS, que contemplou a administração estadual com recursos financeiros destinados ao combate desses mates. ,
Ora, a não aplicação de tais recursos, conforme o estipulado, provocou por parte do Ministério da
Saúde, a rescisão do citado convênio e a conseqüente suspensão de verbas com aquela destinação, como.punição, ante a incúria e a flagrante falta
~ ~onta~ politica para atingir os objetivos, sequer
m1~1mos, ajustados com o Governo Federal, em parcena com o Banco Mundial (BIRD).
Ora, Senhor Procurador-Geral, é sabido que, em
Roraima, a incidência de AIOS é quatro vezes maior
do que a de todos os Estados da Região Norte.
Tal atitude do Governador Neudo Campos e do
Secretário de Saúde Sérgio Pillon Guerra configura,
portanto, crime contra a saúde pública, razão pela
qual solicito que, tomando conhecimento desta notilla crimlnls, promova o Ministério Público a ação
penal pública competente, como atitude contra tal
descaso e a favor de milhares de pessoas do meu
Estado expostas ao contágio de AIOS e de outras
doenças sexualmente transmissíveis, em virtude daquela ação criminosa.
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Anexo, por cópia, documentos e matérias pucliCadas na grimâe-imprimsa; qt.ie -pOderão-instruir o
processo.
Antecipadamente, grato, pela providência aqui
solicitada, renovo a V. Ex" protestos de estima e
consideração. - Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" será atendido, nos termos do Regimento.
O Sr. Senador Eduardo Suplicy enviou à Mesa
requerimento, cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alínea 'a', item 4 do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Joel de Hollanda, Lúcio Alcântara, Carlos Bezerra e Edison Lobão enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Exl's serão atendidos.
O SR_ ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, os tempos passam, a economia interna cada vez mais se insere no
mercado internacional, os cenários políticos modificam-se com grande fluidez, mas um tema não perde
atoalidade: a reforma agrária.
Recebi, seguidamente, em meu gabinete no
Senado Federal publicações, documentos, originários do Ministério Extraqrdinário de Política Fundiária
e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, que trazem informações substanciosas sobre últimas medidas adotadas para a efetivação da Reforma Agrária, como também resultados
de estudos de muita atualidade sobre o cenário da
reforma agrária.
Cronologicamente; o documento do qual passo a
fazer rápida resenha é o Projeto Lumiar, datado de abril
de 1997, concebido peio Incra, com valiosa e indispensável participação dos interlocutores. O Projete Lumiar
enfoca a assistência técnica nos assentamentos.
O documento contém o Manual de Operação,
que orienta as Superintendências Regionais e as
Comissões Estaduais do Procera - Lumiar na condução do Projeto, inclusive quanto ao perfil profissional dos supervisores e técnicos locais, cálculo do valor e modelo do contrato das equipes locais.
Na abertura do Projeto Lumiar, em suas considerações gerais, se pode ler que o governo compreende que o Programa Nacional de Reforma Agrária, para ser comprometido com a sustentabilidade e
com a qualidade de vida das famílias assentadas,
deve se estruturar em três vetores, complementares
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e interdependentes: o acesso à terra com infra-estrutura, o crédito e a assistência técnica.
Isoladamente, nenhum desses vetares garante
a consolidação da Reforma Agrária:
. o acesso à terra, sem os recursos necessários para explorá-la, condena os novos assentados à
mesma situação de pobreza na qual se encontra a
metade da nossa agricultura familiar;
. o crédito, sem uma orientação técnica que garanta sua aplicação racional, além de acarretar desperdício de recursos, inviabiliza o resgate dos empréstimos e a sustentabilidade dos assentamentos.
O Brasil, Sr. Presidente, enquanto mais precisa
de modernizar a agricultura familiar, de sorte a tomála mais competitiva, praticamente desmantelou sua
rede de extensão rural e assistência técnica ·formada pelas Emater's e outras instituições, q·u~ se encontram sem a indispensável atualização técnica,
estão desmotivadas por baixos salários e pela falta
de condições de trabalho. Em alguns Estados foram
até desativadas.
Por entender não caber ao Incra o papel de fomento e assistência técnica, o Ministério Extraordinário da Política Fundiária determinou a formulação
e implantação de um programa emergencial que pudesse suprir a deficiência da extensão rural.
Na visão do Incra, nos quatro anos de Governo
Fernando Henrique Cardoso deverão ser assentados, nos quatro anos, 280 mil famílias. Já foram assentadas 104 mil famílias em 1995/96. estando programado 80 mil para 1997 e 1oo mil para 1998.
Ao ser confirmado pelo Censo, em fase de
conclusão em junho 1997, o universo da reforma
agrária conta hoje com 1.600 assentamentos, onde
vivem mais de 320 mil famílias. No final de 1998, o
Incra terá assentado cerca de 500 mil famílias, sem
contar com os assentamentos realizados pelos governos dos Estados, o que poderá elevar este núme"
ro para mais de 650 mil famílias.
É para atender a um problema com esta dimensão
que o Incra está implementando o Projeto Lumiar.
O Objetivo geral do Projeto Lumiar é viabilizar
os assentamentos, tomando-os unidades de produção estruturadas, inseridas de forma competitiva no
processo de produção, voltadas para o mercado, integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e
regional.
Institucionalmente, o Lumiar é parte do Programa de Qualidade e Produtividade nos Assentamentos da Reforma Agrária, definido como prioridade da
Presidência da Repúbli~a no "Brasil em Ação", que
compreende os seguintes projetes:
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. Gestão do Crédito
. Assistência Técnica e Capacitação
(Lumiar)
. Infra-estrutura e Serviços Sociais
. Infra-estrutura Produtiva
. lnformªçõ~s-~Qomun~ção
. Sistemas Agrários e Mercado
. Meio Ambiente
O Projeto Lumiar será coordenado ao nível do
Governo Federal pelo Gabinete do Ministro Extraordinário da Política Fundiária, por via do Incra, na Diretoria de Assentamento, em parceria com o Ministério da
Agricultura, os Bancos' do Brasil, da Amazônia, e do
Nordeste, as entidades representativas dos trabalhador~s rurais e uma representação do Governo Estadual, preferencialmente pela Secretaria de Agricultura.
A prestação de serviços de assistência técnica
será contratada pela organização dos assentados, tendo
o Incra como principal provedor de recursos e supervisor
e os bancos oficiais como operadores de recursos.
O processo de implantação do Projeto Lumiar,
Senhor Presidente, é constituído por três fases distintas: formulação, implementação e consolidação.
No contexto do Projeto Lumiar, está mcluído o Manual de Operação, alentado e detalhado manual
operacional com tabelas, minutas de contratos, etc.
Um segundo documento recebido do Ministério
Extraordinário de Política Fundiária/Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, é datado de junho de 1997; intitula-se "O Que Mudou (e Porque
Mudou) nas Leis que Regem a Reforma Agrária".
Visando não só agilizar o Plano Nacional de
Reforma Agrária, como também prevenir a ocorrência de possíveis superavaliações e conseqüentes
superindenizações, o Presidente da República, assinou a Medida Provisória n2 1577, de 11 de junho de
1977. Esta MP altera a redação dos artigos 2º, 4",
62, 7º, 11 2 e 12º da Lei nº 8.629/93 e acresce dispositivo à Lei nº 8.437/92, além de agregar mais uma
possibilidade de ação rescisória.
O Presidente da República assinou também o
Decreto nº 2250, de 11 de junho de 1997, que permite às entidadés estaduais representativas de trabalhadores rurais e agricultores indicarem áreas
passíveis de desapropriação.
A Medida Provisória n2 1577/97 introduz as seguintes modificações na Lei Agrária:
1) torna impossível o proprietário ou seu preposto não receber a comunicação de vistoria: ela
será publicada em jornal de grande circulação na capital do Estado em que se encontre o imóvel rural e
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não mais entregue pessoalmente, o que acelera a
Reforma Agrária;
2) acaba com a chamada "farra dos juros compensatórios• de 12% ao ano sobre o valor da terra produtiva, o que gerava superindenizações e acarretava
prejuízos de milhões de reais ao erário público. É o desestimulo à "indústria" das desapropriações;
'
3) revê os critérios de avaliação das terras improdutivas, tomando-os compatíveis com o preço de
mercado, barateando, assim, a Reforma Agrária;
4) amplia para quatro anos a possibilidade de
revisão judicial das superindenizações ou indenizações fraudulentas.
Além dessas quatro modificações, incluí outras
cinco de natureza administrativa, que além de dar
agilidade, impõe maior lisura na condução do processo da Reforma Agrária.
Já o Decreto nº 2250, de 11 de junho de 1997,
Senhor Presidente, determina:
. 1) as entidades estaduais representativas de trabalhadores rurais e agricultores poderão indicar, ao órgão fundiário federal, Incra, ou ao órgão oo!egiark> previsto na MP n" 1577/97, áreas passíveis de desapropriação para a refo1Jll3. agrária e estabelece que o órgão
fundiário terá um prazo de até 120 dias para proceder à
vistoria, sob responsabilidade administrativa;
2) a realização da vistoria será comunicada à
entidade representativa dos trabalhadores rurais e
das classes produtoras, a fim de que cada entidade
possa indicar um representante técnico para acompanhar o levantamento de dados e informações;
3) o proprietário do imóvel rural terá um prazo
de 15 dias, após o recebimento do laudo de vistoria,
para exercer o direito de manifestação;
4) o imóvel rural invadido não será vistoriado
até ser desocupado.
Com a concepção e a adoção das medidas
criadas quer no "Projeto Lumiar", acreditamos seja
possível não somente viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção estruturadas, inseridas de forma competitiva no processo de produção,
voltadas para o mercado, integrados à dinâmica do desenvolvimento, com o dispensável apoio da assistência técnica e extensão rural, mas libertá-los os Projetes
de Assentamento do atraso e da pobreza rural.
Com as medidas resultantes da legislação inovada do documento
Que Mudou (e Porque Mudou) nas Leis que Regem a Reforma Agrária", acredita-se é chegado o "fim da indústria das desapropriações· e promover a "descentralização da Reforma Agt'ária e desestimulo às invasões·.
Muito obrigado

·o
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE) - Sr.
Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, transcorreu no
dia 23 de maio último a festa de bodas de prata da
Faculdade Olindense de Ciências Contábeis e Administrativas. É com grande satisfação que registro
esse evento,. para unir. minha partldpaÇão
homenagem que o povo de Pernambuco prestou à instituição nessa oportunidade. Homenagem à Faculdade
e, nela, aos eminentes e abnegados educadores,
homens e mulheres, que deram início e conduziram
até ao presente esse empreendimento.

a

A Faculdade já é patrimônio cultural de Olinda,
pela história feita e pelo que significou e continua
significando para a cidade e para o Estado de Pernambuco. Aliás, não limito os benefícios ao meu Estado, porque esses, como sementes que o ventou
levou, caíram também no terreno fértil de outros Estados do Nordeste e do Brasil.
Foi fundada em 1972 apenas com o curso de
Administração de Empresas, graças ao esforço e ao
idE13.IiS_IT!Q de_urnª plêiade de educadores, sob a liderança de Biágio Chiappetta, seu primeiro Diretor. É
mantida pela Associação Olindense Dom Vital de
Ensino Superior, uma instituição sem fins lucrativos
que, desde então, com esforço, organização e trabalho próprio, a vem sustentando, alicerçada no ideal
da valorização do ser humano no campo da cultura e
do conhecimento.
No seu começo, a instituição dispunha de apenas 60 vagas. No entanto, com apenas 12 meses de
existência, o número de vagas aumentou para 180,
concretizando um formidável impulso, fruto do valor
da proposta pedagógica, em consonãncia com as
necessidades da sociedade·e com as exigências dos
tempos, no que diz respeito ao domínio do conhecimento e à qualificação profissional.
O curso de Ciências Contábeis foi agregado
somente em 1987 e reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura em 1994, com capacidade inicial
para atender a 100 inscritos.
Atualmente, sob a orientação de um conselho
constituído pelos antigos fundadores e sob o comando oe um corpo administrativo motivado pelos mais
altos objetivos e clarividente quanto às demandas do
moderno mercado de trabalho, a Faculdade tem por
meta prioritária o investimento em recursos humanos
e técnicos. Obedecendo a esse horizonte, recentemente implantou um sistema acadêmico em rede,
modernizando todo o processo de atendimento ao
estudante, compreendendo emissão de documentos
e banco de dados.
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Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993,
Sua clientela atualmente é de 930 alunos,
acompanhados por 40 professores, .todos capacitacom o patrocínio _das Nações Unidas._
dos e profissionalmente atuantes, que formam um
Trata-se, efetivamente, de uma importante opcorpo coeso e competente â indicar caminhos para o
ção e decisão amadurecidado Brasil, como nação
conhecimento e a ministrar orientações.
que buscá o primadO do -bire~o e
Justiça e procura garantir a cidadania de forma ampla a todos os
A Faculdade dispõe também de moderno e,quipamento audiovisual, o que pennite atingir boa qualibrasileiros e estrang~_iros aquiresidentes.
dade de ensino, com ótimas condições de trabalho. As
Ao instituir o Programa Nacional de Direitos
salas de aula, num total de 12, possuem capacidade
Humanos, uma iniciativa pioneira, o Brasil se coloca
para 100 alunos cada uma. O espaço físico é compleentr~ os primeiros países a conceder status de polítitado por um auditório equipado, com capacidade para
ca pública a um dos assuntos de maior importância
150 estudantes. O laboratório de informática, com 32
social e política em nível mundial, por se tratar de
lugares, possui instrumentos detiltima geração.
verdadeiro corolário da Declaração dos Direitos UniRecentemente, a Faculdade passou a ministrar
\(ersai~gqJ:IorJ1_errL _
_ --~-também Educação Física, executada na quadra po0 Brasil não se limitou meramente a elaborar
liesportiva do Memorial Arcoverde, em Olinda, em
mais um piano, ou uma carta de intenções, proclacontrato integrativo celebrado entre a Faculdade e a
mando princípios gerais ou filosóficos na área dos
direção do Parque da Cidade.
direitos humanos.
Mais·investimentos e expansão estão projetaO Brasil foi mais além: elaborou um programa
dos para os próximos anos, tais como a instalação
de ação, com metas específicas a serem atingidas e
de uma biblioteca, aberta inclusive ao público da coavaliadas, com detalhamento de ações e atividades
munidade, ·e o aumento em 25% do número de vaespecíficas a serem cumpridas.
gas do curso de Administração de Empresas, pasO Programa Nacional de Direitos Humanos
sando o curso de 180 para 225 vagas.
tampouco significa uma resposta ou reação brasileiÉ com orgulho, portanto, que me uno à cidade
ra às ações e pressões internacionais prov~nientes
de Olinda para celebrar com júbilo essa efeméride e
das Organizações não Governamentais (ONGs) que
cumprimento a Direção da Faculdade, na pessoa de
atuam na defesa dos direitos humanos e que procusua preclara Diretora Maria Antonieta Chiappetta, na
ram cada vez mais acompanhar e conhecer em procerteza de que ainda muito mais haverá de ganhar a
fundidade a situação social brasileira.
sociedade de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil,
O Programa Nacional de Direitos Humanos é,
em tennos de conhecimento e de preparação de reantes
de tudo, uma opção da sociedade brasileira,
cursos humanos qualificados diante do exigente
com
a
qual comunga a pessoa do Presidente Fermercado que se projeta para a juventude brasileira.
nando Henrique Gardoso, por forte convicção pesEra o que tinha a dizer!
soal demostrada ao longo de sua vida pública, como
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) decorrência natural de sua participação política e de
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, "Não há como
sua grande preocupação com os graves problemas
conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, ·
sociais brasileiros, como intelectual, sociólogo, políti·
as formas variadas de exclusão e as violações aos di-.
co e democrata.
reitos humanos que ocorrem em nosso país.
Até mesmo os adversários políticos do Presi'A sociedade brasileira está empenhada em
dente
Fernando Henrique Cardoso reconhecem seu
promover uma democracia verdadeira. O Governo
passado
de lutas em defesa dos direitos humanos.
tem um compromisso real com a promoção dos dimuito antes mesmo de essetematera primazia e a
reitos humanos".
repercussão rrn.indiaf que h'o)e tem, multó antes -mes.
Essas palavras do Presidente Fernando Henri:-- mo de o respeito à pessoa humana passar a ser in ·
que Cardoso, incorporadas ao Programa Nacional
temacionaimente conhecido como direitos humanos.
de Direitos Humanos, demonstram claramente a
O desenvolvimento da democracia no Brasil jé
grande importância e elevada prioridade atribuída
nos permite verificar que esse programa surgiu, naspelo Governo Federal ao assunto direitos humanos.
ceu e está se consolidando não como mais um mero
Não se trata simplesmente de cL•mprir mais um
plano de governo, mas, sim, como resultante da forcompromisso internacional assumido pelo Brasil,
te participação de importantes setores dasocied§de
nem, tampouco, oferecer uma resposta às recomenbrasileira conscientes: preoi:IJpados e profund2mendações estabelecidas na Conferência Mundial dos
te engajados em colaborar na transformação do 8r2-

da
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sil numa sociedade mais justa e mais aberta do ponto de vista social e político.
Somente assim, poderemos chegar ao estágio
preconizado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso na defesa dos direitos humanos: "um caminho a ser perseguido, a ser buscado, onde possamos ao fim dele alcançar o que almejamos, uma· sociedade mais justa onde prevaleça a paz".
Decorrido um ano da instituição do Programa
Nacional de Direitos Humanos, já é possível realizarmos um balanço de suas metas, propostas e realizações, de suas aspirações e concretizações.
Hoje já podemos ter uma idéia mais clara da
distância que separa nosso son)io (para alguns, utopia) de nossa realidade.
Por se tratar de matéria que envolve considerações eminentemente qualitativas, de nafureia social
e política, seria impossível realizarmos um balanço
de natureza quantitativa de metas e objetivos relacionados çom os direitos humanos.
Apesar do elevado progresso de algumas ciências sociais, que têm conseguido introduzir progressivamente avaliações quantitativas em seu campo
de estudos, dificilmente chegaríamos, por exemplo,
a quantificar o nível de discriminação racial, aberto
ou disfarçado, existente no Brasil.
A mesma consideração valeria em relação a
quase todos os tipos de discriminação, em decorrência de idade, formação cultural, origem social, sexo e
condição económica.
Isso não significa abandonarmos qualquer avaliação das políticas públicas destinadas à proteção e
promoção dos direjtos humanos no Brasil.
O Programa Nacional de Direitos Humanos
representa a concretização de uma política pública
de governo, que cria obrigações para o Estado e
gera direitos para o cidadão, o qual pode, conseqüentemente, exigir o cumprimento dt?Sses direitos,
que ultrapassam os particularismos de grupos e partidos políticos, conferindo maior legitimidade e representatividade a esse Programa.
Crianças, adolescentes, justiça e segurança
pública, sistema penitenciário, educação e comunicação, direitos da mulher, populações negras, populações indígenas, reforma agrária, direitos sociais,
refugiados, portadores de deficiências e marginalizados constituem prioridades das ações govemamen:
tais neste primeiro ano de atuação do Programa.
Mais importantes que expedição de leis rigorosas contra a violação do.s direitos humanos são as
medidas concretas de prevenção da violência social,
de reeducação da sociedade, de mudança das mentes e dos corações para que haja mais solidariedade, mais justiça, mais igualdade e menos discriminação, incorporando todos esses temas nos curricula
de nossas escolas, a fim de que as gerações futuras
tenham condições de construir um Brasil mais justo.
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Não podemos deixar de aqui mencionar o egoísmo e o descaso das nações mais dP.senvolvidas em
relação aos países mais pobres, pois a primeira das
diserimil1ações é a diScriminação económica.
Caberia aos países mais ricos abandonarem
sua retórica e verbosidade em prol dos direitos hu-manos, sem uma correspondente colaboração efeti·va, pois a miséria e a marginalização são as principais causas da violação aos direitos humanos.
O Programa Nacional de Direitos Humanos,
coordenado pelo Ministério da Justiça, tem como objetivo extirpar de nosso País todas as formas de exclusão social e violações aos direitos humanos,
como único caminho para chegarmos a uma verdadeira democracia. _
A sociedade brasileira já fez uma opção pela
democracia e, conseqüentemente, pelo amplo respeito à dignidade da pessoa humana e por uma política responsável de direitos humanos.
_Já demos importantes e decisivos passos nessa direção, não mais podemos recuar, pois o Brasil
não pode conviver com a violência, com práticas
bárbaras, torpes, primárias e indignas.
Nossa opção definitiva é por uma sociedade
mais justa, social e economicamente.
O consenso que existe entre Governo e sociedade para a conseCução desses objetivos, naturalmente, ainda requer muito trabalho, muito esforço,
muita· energia e det~rminação política_ e reformulação da escala de valores de nossa sociedade, em
que se conceda primazia à ética, à justiça, à solidariedade e à paz.
Somente assim, esse sonho de construção de
uma sociedade onde todos os brasileiros sejam verdadeiramente irmãos poder-se-á efetivamente concretizar.
O tema dos direitos humanos é mui::o caro ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, como político, intelectual, sociólogo e, princil:Jalmente, como um
democrata.
A profunda convicção pessoal do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, pela preservação e defesa dos direitos humanos, nos permite afirmar que
não existe a neeesSldade .cfe lrin pedido de maior
prioridade para esse assunto.
Ao afirmar que o "Programa Nacional dos Direitos Humanos será o guia a pautar as nossas ações,
do Governo e da sociedade, para construir o que é a
aspiração maion:lerodos-nós: um Brasil mais justo",
o Presidente Fernando Henrique Cardoso nos estimula a fazer apenas uma simples exortação: Presidente Fernando Henrique, mantenha sua firmeza na
defesa dos direitos humanos, a fim de que o Governo, como um todo, e a sociedade brasileira caminhem de mãos dadas na construção de um País
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mais digno, mais humano, mais solidário, onde refne
a justiça e a paz.
-É o meu pensamento.
Muito obrigado.
.o SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna saudar importante iniciativa do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento. Refiro-me à expedição
do novo manual contendo o zoneamento agrícola para a
cultura do arroz no meu Estado do Mato Grosso.
A orizicultura tem grande importância econômicosocial em meu Estado. Dados do IBGE indicam que a
produção de arroz de sequeiro no Mato Grosso corresponde aproximadamente a 15% do total produzido no
País, estalido a produtividade da cultura, no Estado, situada em torno de mil e 700 quilos por hectare.
A importância do zoneamento agroclimático
para essa-cultUra, visando à redução dos riscos típicos da atividade agrícola, não pode ser subestimada Afinal, a deficiência hídrica, associada a períodos de longá estiagem durante a estação chuvosa,
constitui, na atualidade, a principal causa das quebras nas safras de grãos do Brasil Central. Nessa
medida, reduzir os riscos climáticos para a atividade
agrícola, por meio de trabalhos científicos da qualidade desse ora realizado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, constitui relevante missão
em defesa da economia nacional.
Consciente dessa realidade, o projeto do Minis··
tério da Agrieultura; desenvolvido em parceria com a
Finatec, a Embrapa, o lnmet, o Dnáee, o lapar e a
Epagri-SC, objetivou identificar, quantificar e mapear
as áreas mais favoráveis ao plantio da cultura de sequeiro, levando em consideração o clima e, principalmente, a precipitação pluviométrica.
Com base em dados técnico-científicos, o projeto oferece orientações quanto aos períodos de.
plantio mais favoráveis por Município e por tipo de
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas
responsáveis por significativo percentual de perdas
na agricultura. A identificação das regiões de menor
e maior risco climático à cultura do arroz de sequeiro
para o Estado do Mato Grosso foi feita utilizando-se
um modelo de balanço hídrico, para períodos de cinco dias. No modelo, foram empregados os seguintes
dados de entrada:
a) Precipitação pluvial diária (Com utilização de
séries históricas de 45 estações pluviométricas com
15 anos de dados diários de precipitação pluvial);
b) Evapotranspiração potencial;
c) Coeficiente cultural;
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d) Ciclo e fases !enológicas LCom a utilização
de duas cultivares de arroz, sendo uma de ciclo cu r-!o 11 o dias e outra de ciclo médio-135 dfas: O ciclo - da planta foi dividido em quatro fases !enológicas:
gerrninaçãoemergência, vegetativa, floraçãoenchimento de grãos, e maturação);
e) Disponibilidade de água no solo (Foram considerados três tipos de solo, com diferentes capacidades de manutenção de água).
As simulações efetuadas envolveram nove
épocas de plantio, no período compreendido entre
12 • de outubro e 31 de dezembro.
O resultado do zoneamento agroclimático para
a cultura de arroz de sequeiro no Estado do Mato
- Grosso foi um conjunto de 54 mapas, os quais definem as regiões de maior ou menor risco climático e
as épocas de plantio recomendadas para cada Município.
O manual do Ministério da Agricultura terá
grande utilidade para o prooutor rural mato-grossense, contribuindo para evitar perdas em razão da
ocorrência de seca e outros eventos climáticos prejudiciais ao empreendimento do agricultor, os quais
acabam tendo reflexos negativos no abastecimento
e nos preços dos produtos agrícolas. Temos certeza
de gue o trabalho redundará no incremento e na expansão da rizicultura no Estado, beneficiando produtores, técnicos e pesquisadores, constituindo, portanto, uma ferramenta básica aos diversos setores ligados à produção orizícqla.
O intuito do Ministério da Agricultura é que as
ioioiT!lações dQmaouJ:tl sejam amplamente divulga- das e franqueadas às associações de produtores,
entidades de assistência técnica e extensão rural,
agentes financeiros, cooperativas, secretarias de
agricultura e entidades públicas e privadas ligadas
ao setor agrícola, de ·torrna a que os agricultores
passem utülZa.r o zoneamento agrícola como instrumento efetivo para o aumento de produção e produtividade.
Tendo em vista a grande importância do manual
para a economia do Mato Grosso, deixo registrado
meu apoio ao Ministério da Agricultura pela sua edição, bem como meu apelo no sentido de que mais recursos sejam alocados para a ampliação desse meritório trabalho. Requeiro, outrossim, a transcrição da referida publicação nos anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

-a

SR. CARLOS BEZERFÚÜ~M SÉtJ DISCURSO:
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO

ZONEAMENTO AGRÍCOLA

Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura

Cultura de Arroz de Sequeiro no Estado do Mato Grosso

Coordenação
•MA
Executores
• FINATEC
• EMBRAPA
• IAPAR
• EPAGRI-SC
• DNAEE
• INMET
• UNICAMP
Setembro de 1996

441

442

-ANAIS DO SENADO FEDERAL

JULHO 1997

~INISTÉRIO DA AGRICl!L TL'RA E DO ABASTECI!\1E:\'TO

ZONEAMENTO AGROCLI\1A TOLÓGICO
APRESENTAÇA"O

O Programa de Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, coordenado pela Secretaria da Comissão Especial de
Recursos - CERJPROAGRO, tem como resultado a curto prazo a redução de
riscos climáticos para as culturas de trigo, arroz, soja, milho e feijão nas
respectivas regiões produtoras.
Já concluídos os trabalhos para o trigo em quatro Estados - Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, apresentamos,
agora, os indicativos para as culturas de arroz, milho, feijão e soja nos Estados
de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sio
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, oferecendo-se ao agricultor
a pOSsibilidade de minimizar perdas de produção decorrentes de eventos
climáticos adversos.
O projeto, com base em dados técnico-científicos, oferece orientações
de períodos de plantio por município e para cada cultura/cultivar e tipos de
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas responsáveis por
significativo percentual de perdas na agricultura.
É nosso intuito que tais informações sejam amplamente divulgadas e
disponiblizsdas às associações de produtores, entidades de assistência técnica e
extenslo rural, agentes financeiros, cooperativas, secretarias de agricultura e
entidades públicas e privadas ligadas ao setor agrícola, de forma a que os
agricultores passem a utilizar o zoneamento agrícola como instrumento efetivo
para o aumento de produçlo e produtividade.
Com isso, espera-se evitar que os produtores rurais tenham perdas
significativas em razão da ocorrência de geadas, seca e outros eventos climáticos
prejudiciais ao empreendimento do agricultor, com reflexos negativos no
abastecimento e nos preços dos produtos agrícolas.
Para o desenvolvimento do Projeto o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento conta com a parceria da FINATEC, da E:MBRAPA, do INMET,
do
DNAEE, do IAPAR e da EPAGRI-SC, que contribuem com suas
experiências nas áreas de pesquisa agropecuária e climatológica para o alcance
dos resultados esperados.
·
ARLINDO PORTO

Ministro da Agricultura e do Abastecimento
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CONSEUIO MONETÁRIO NACIONAL
PROAGRO: Altcraç6es de aliquotas
de ades!o ao PROAGRO no Ambito
dozoneuncn~.nas~l99~7. e
ajustes complqncntares.
Senhores Conselheiros,
O Governo implantou a primeira etapa do zoncamcn~ agricola,
iniciado com a cultura do trigo em 4 estados da Fcderaçlo. Trata-se de um
conjunto de recomendações técnicas com o objeti.vo de aumentar a
racionalidade na atividade produtiva rural, diminuiclo riscos ele perda. e
ãssim oferecer um valioso instrumen~ no processo de tomada de decis&s aa
asricultura. Para tanto, as instituições oficiais de pesquisa tutima
aprofundados estudos relativos a resime pluviométrico durame o cic1o
vegetativo das culturas, ocorrência de acada. ;ranizo, altitude e tipo de solo,
c, relacionam tudo isso com as variedades de sementes nesse CODteXtiD.
Por outro lado, o Governo aproveitou essa inovaçlo para
aperfeiçoar o PROAGRO, vinculando-o ao zoneamcmo, ele f'orma a baixar
custos ao produtor e simplificá-lo. Além disso, a recuperaçlo da imapm do
PROAORO envolve também o pagamen~ dos débitos, e para isso o processo
de securtizaç!o de suas dividas encon~se em fase de ccmcluslo, bem como
será proposta a inclusão de crédito no Orçameuto Geral da Unilo destinado
ao pagamento do eventual déficit anual do Programa.
O Voto CMN N ° 050, de 28 de março de 1996, instituiu aliquota

diferenciada para o PROAGRO, no âmbito do zoneamento 8iricola, para a
safra de trigo. Ati agora, a avaliaçÍo da implantaçlo do referido programa é
bastante positiva. Nesta oportunidade, conforme estava previsto, prop&-se a
inclus!o das culturas de arroz, feijlo, milho e soja no zoneamento, para os
estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Slo Paulo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Sendo que os demais estados da regilo Centro-Sul ficado na
dependência da conclus!.o dos estudos, ainda em andamento, para posterior
inclusão. Assim sendo, proponho que, na safra de verlo 1996/97 :

1.

A aliquota de ades!.o ao PROAGRO para as culturas de arroz c

feijão, quando houver adesão do produtor ao Programa de Zoneamcnto

Agrlcola, implantado pelo Ministério da

A~cultura

e do Abastecimento, nos
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mwücipios cios estadÕs supra.citados, seja reduzida de 11,7 %para 6,7 % ; e,
relativamente a milho e soja, de 7 % para 3,9 %;
2.
As aliquotas acima propostas sejam aplicadas somente is
lavouras implantadas em regime de sequeiro e nAo consorciadas, devendo
c:obrir as perdas causadas por granizo, tromba d'água, vendaval e seca;

3.
As culturas irrigadas, em todos os estados da Federação, sejam
objeto de cobertura do PROAGRO somente quando ocorrer granizo, tromba
d •água e vendaval. e que tenha a ali quota diminui da de 4,7 % para 1,7 %;
4.
A aliquota única paga pelos pequenos produtores no âmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agriccltura Familiar (PRONAF). no
Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) c nas
-o~ de crédito com recursos dos Fundos Coustitucionais sob a égide do
Programa da Terra. continue de 2 o/o, sendo que:
a) No caso de empreendimento com produtos e em áreas onde
esteja em vigor o zoneamento agricola, será aplicada a referida taxa somente
àqueles que aderirem às regras do citado zoneamento;
b) N~ lavouras irrigadas prevalece a aliquota fixada no item
anterior de 1,7%.
S.
,
O produtor poderá contratar diret& e livremente a prestaç!o de
serviços de assistência técnica a nivel de imóvel. podendo, quando financiada
ser incluida no orçamento analltico para fins de enquadramento no
PROAGRO, revogando o disposto em contrário no MCR 7-3-3 e 7-3-4.
6.

O agente operador do Programa deverá:

a) comprovar I emeramcia das plantas DOI =mot pmi.ltol DO
z.oneamento no lmbno do PROAORO, para cada ope:açlo enquadrada ou
por amo~ definida pelo Min.i.st6io da ~cultura c do Abastec::imcmc;

b) fornecer ao Mini.rtério da Airlcultura e do Abastcc:imc:oto 11
infoi"Dl8Ç6es básicas sobre os processos de PROAORO, DO &mbito. do
zoneamemo. que permitam o seu monitoramemo.

1.
Para viabilizar o cumprimemo do disposto DO item 6, o aaeme
operador do PROAORO fará jus à remunençlo aa base de 10% da
arrecadaçlo do Prosrama, a partir da safra de vedo 199&97;
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Para efeito do PROAGRO, o valor indeaizável será computado a

I.

partir da data de aplicaçlo dos recursos, segundo c:ronograma de utt1i78Çio
previJto no orçamento analftico, independentemente da época de h"be:açio
ef'etiva e do montaute_d~

9.
A receita do PROAGRO prova:ücatc da smxadaç.lo do adicioall
deve ser destinada. priori1ariamc:me. ao papmemo de cobertura ref'eieme a
recursos própriol c!os bezleficWicl, =quadrado~ do ccabmidade com •
rearas~

10.
Fica o Banco Cartra1 do Brasil. cm cticu1açlo com a Sec:retlria
de Acompanhamento Econ6mico do Ministério da Faund•, e a Secretaria ele
Política Asrfcola do Ministério da Aarlcultur& e elo Abastec::imeato
_autorizado a baixar as instruç&a e a &dotar a provid!Dciu julpda
ncccssáriu 10 cumprimento do disposto neste Voto, inclusive diwJpr a
rela~ dos m'lllliclpios 4c que 1nd& o item 1 acima.
11.

AJ medidas contidas neste voto sedo

clivuJsadas DOI te:rmo1 da

rcsoluçlo em mexo.

Voto do Conselheiro,

Pedro Sampaio Ma1an
MiDiStro de Estado da Fazenda
SEGL~OA-FEIRA I' JUL IQ%

DIÁRIO OFIC1Al1190o6

SECÁO

I

Ministério da Fazenda
IANCO CENTIU.l DO BRASIL
Dirftoria Cole&iad•
au~CUJÇJ.o

I ' %• 2 U , DI 21 DC JU11110 Dt 1996

•--to
..
t.aru pau •
llaAIO., .. ronroa *' an. t • -.. wi
pdi>UCIO c- a CIOIISCUIO *-ftWO IUC'lc.u.t.,

DhpOe - ·
.,.ri cola, urra
. . -"'• ltM/n, r~o .. au~ ..
M1Clon&l . . ~I.,.~
~.

~1-ft•

o loo\ltCC ~ ZIO
,.
4. St5, de )1 • 12. U, c.or.a
auaio Ad1aa4a- 27.06.16, ~....to a w1au •• •1apoa1Q6aa- arca.
4', 1nc:1110 \'1, 4a C1U4a l.a1 ft' 4.SU, 4' a U U l.a1 a• 4.129, . .
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SEXTA-FEIRA. 30 AGO 1996DlÁRIO OFIClAL·SEÇÃO I

; ...,......,

1690S

Ministério da Fazenda
RESOLUÇAO Nt 2.311, D! 29 D! AGOSTO D! 1916
!atende aoa !ltadoa do Parant, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina di1poaiçOe1 da
Resoluçlo nt 2.294, de 21.06.16 (PROAGRO
- Zone.-ento Agr1eola).
O BANCO C!NTR.AL DO BRASIL, na fcr.a do art. 91 da Lei nt
4. 595, de 31.12. 64, torna público ,que o CONS!LHO MOHETAlliO KACIONAL, aeaalo realizada em 28.08.96, tendo em viata •• diapoaiç6ea doa arts.
4C, ineiao VI, da citada Lei, e 41 e 14 da Lei nl 4.129, de 05.11.65,
resolve:
Art. 11 Estender ~o• !atadoa do Par&nt, lio Grande do
Sul e Santa Cate~ina •• condiç6ea ••pec~aia eatabelecidal no• arta. lt
e 2t da Reaoluç6o nt 2.294, óe 28.06.16, para efeito• de enquadramento
de operaçOe& de custeio de arroz, feijlo, milho • •oja, aafra de verlo
1996/1197, no Proqrama de Garantia da Ativiàade Agropecuária (PROAGRO),
no 6=bito do zoneamento aqr1cola.
Art. 21
!ata ~eaoluçlo entra . . vigor na data de aua
publicaçao.

10!. n9 2.64'7/96)

GUSTAVO ~ORG!
PreiJ.oente

LABOISSI~Rt

LOTOLA
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Zoneamento Agrícola

Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura

Cultura de Arroz de Sequeiro no Estado do Mato Grosso

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

· 1.

2.

A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não
será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma.
No caso de ocorrer algum evento climático atípico à época indicada
(Por exemplo: seca excessiva, que impeça o preparo do solo e
semeadura, ou excesso de chuvas, que não permita o tráfego de
máquinas na propriedade.), recomenda-se aos produtores rurais
não efetivarem a implantação da lavoura nesta safra e no local
atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito
a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda, de serem previstos
pelo zoneamento.

REDUÇÃO DE RISCOS CUMÁ TIVOS NA AGRlCL'LTURA

ZONEAMENTOAGROCLIMÁTICO PARA A CULTURA
DE ARROZ DE SEQUEIRO NO ESTADO DO MATO GROSSO

A rizicultura ocupa papel de grande importância na sócio-economia do Estado do Mato Grosso.
Segundo dados do IBGE. a produção de arroz de sequeiro nesse Estado corresponde
aproximadamente a 15% do total produzido no País. com uma produtividade em tomo de 1713 kg/ha.
Deficiência hídrica. associada a períodos de longa estiagem durante a estação chuvosa. constitui
hoje a principal causa das quebras de safras de grãos no Brasil Central. Toma-se, portanto,
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imprescindível identificar, quantificar e mapear as áreas mais favoráveis ao plantio da culturas de
sequeiro, levando-se em consideração o clima, o principalmente, a precipitação pluviométrica.
Assim. o presente trabalho teve pôr objetivo identificar as regiões de menor e maior risco climático
e definir as melhores épocas de plantio para a cultura de arroz de sequeiro no Estado do Mato Grosso,
visando a obtenção de maiores rendimentos.e menores perdas de produção.
A identificação das regiões de menor e maior risco climático á cultura do arroz de sequeiro para o
Estado do Mato Grosso foi feita utilizando-se um modelo de balanço hídrico (BIPZON). para períodos
de cinco dias. Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de
que nos diversos casos simulados não ocorrerão limitações quanto á fertilidade dos solos e danos às
plantas devido a ocorrência de pragas e doenças. Neste modelo empregou-se os seguintes dados de
entrada:
a) Precipitação pluvial diária: utilizou-se séries históricas de 45 estações pluviométricas com 15
anos de dados diários de precipitação pluvial;
b) Evapotranspiração potencial;
c) Coeficiente cultural;
_d) Ciclo e fases fenológicas -.foram utilizadas duas cultivares de feijão, sendo uma de ciclo
curto (110 dias) e outra de ciclo médio (135 dias). O ciclo da planta foi dividido em quatro fases
fenológicas: germinação-emergência, vegetativa. floração-enchimento de grãos e maturação.
e) Disponibilidade de água .no solo - foram considerados três tipos de solo, com diferentes
· capacidades de armazenamento de água:

Solo Tipo 1
Solo Tipo 2
Solo Tipo 3

• Areias Quartzosas
• Solos Aluviais Arenosos
• Latossolos Vermelho- Escuros (< 35% de argila)
• Latossolos Vermelho- Amarelos
• Latossolos Vermelho- Escuros com texturà argilosa (:> 35o/ode argila)
• Latossolos Roxos
• Podzólicos Vermelho- Amarelos
• Podzólicos Vermelho - Escuros
• Cambissolos Eutróficos
• Solos Aluviais.

Foram efetuadas simulações para nove épocas de plantio no período compreendido entre 1° de
outubro a 31 de dezembro.
Para espacialiação dos resultados utilizan'do-se a freqüência de 80%, cada valor de ISNA. índice
de satisfação da necessidade de água, definido como a relação entre a evapotranspiração real e a
evapotranspiração máxima da cultura observado durante a fase de enchimento de grãos. foi associado
à localização geográfica da respectiva estação pluviométrica, para posterior elaboração dos mapas
utilizando-se o Sistema Geográfico de Informações (SGI).
A definição das áreas de maior ou menor risco Climático associada-à ocorrênCia de déficit hídrico
na fase de enchimento de grãos, foi feita estabelecendo-se quatro classe' de acordo com o ISNA obtido:
favorável (ISNA:;:>:0,65); intermediário (ISNA:;:>:0,55 e <0,65) e desfavorável (ISNA<0,55).
O zoneamento agroclimático para a cultura de arroz de sequeiro no Estado do Mato Grosso
resultou-se num conjunto de 54 mapas. os quais definem as regiões de maior ou menor risco climático
e as épocas de plantio recomendadas para cada município.
A realização deste trabalho visa o incremento e a expansão da rizicultura no Estado, beneficiando
produtores, técnicos e pesquisadores, pelas largas possibilidade que o mesmo proporciona.
constituindo-se. portanto, em uma ferramenta básica aos diversos setores ligados à produção orizícola.
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SISBACEN
ÇORREIO ELETROHICO
04/09/96 12:28
TRAHSACAO I'MSG790 - TRAHSMISSAO DE DOC~EHTOS DE DIWLGACAO - BACEH
MSG1901
CO..UNICACAO GERAL: 96187891
ASSUNTO: CARTA-CIRCULAR N. 00267!
USUARIO REKETENTE: WALBER
UNIDADE REKETENTE: BACEN/SECRETARIA EXECUTIVA
PAGINA: 1
CARTA-CIRCULAR N. 002678

Divulga relaeao de .unicipios dos Estedos de Kato Grosso, Minas Gerais, Rio
Gr..-,cie do Sul, S.nta C.tarina e s.o
Paulo, para os efeitos das Resolucoes
n. 2.294, de 28.06.96, • · 2.311, de
29 .OB. 96 (zonea~~ento .;ri cola).

Tendo et1 vista o disposto nos arts. 1. e 4. da Resoluc:ao n. 2.294, de 28.06.96, e 1. da Resolucao n. 2 •.511, de 29.08.96,
encontraa-se .nexas inforucoes relatives a zonea~~ento .;ricola elaboradas pelo Ministerio da Agricultura e do Ablsteciaento (MA), conte.plando os seguintes Estados e produtos, respectivos cronogra..s de
plantio e l istagH de variedades de seaentes reCOIIendadas:
1 - Kato Grosso - arroz, feijao, ai lho e soja;

II - Minas Gerais - arroz, feijao e soja;
III - Rio Grande do SUl - feijao e ailho;

IV- Santa C.tarina- feijao e ailho;

V - Sao Paulo - arroz, feijao, ailho e soja.
Brui lia,

04 de setetlbro de 1996.

DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEKA
FlNAHCElllO
Se111io Darcy da Silva. Alves
Chefe
OBS: Retr.nsaitido •

virtude de retificac:ao no inciso IV.
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Estado:

I Região:

Cultura:

I Ciclo :precoce

Mato Grosso
Arroz
Municipios
do Estado

1 .Acorizal
2.Aqua Boa
3.Aita Floresta
4.Aito Araguaia
5.Aito Boa Vista
6.Aito Garças
7 .Alto Paraquai
8.Aito Taguari
9.Apiacás
1 O.Aracutan!la
11.Araguaiana
12.Araguainha
13.Arenápolis
14.Aripuanã
15.Barão de Melgaço
1 6. Bar r a do B u_g_r e s
17.Bàrra do Garças
18.Brasnorte
19. Cáceres
20.Campinâpolis
21.Campo Novo do Pareeis
22.Campo Verde
23.Campos de Julho
24.Cana Brava do Norte
25. Canarana
26.Carlinda
27 .Castanheira
28.Chapada dos Guimarães
29.Ciáudia
30.Cocalinho
31.Colider
32.Comodoro
33. Confresa
34. Cotrig uaçu
35.Cuiabá
36. Denise
37 .Diamantino
38.Dom AQuino
39.Figueirópolis D'Oeste
40.General Carneiro
41.Giória D'Oeste
42.Guarantã do No r te
43.Guiratinga
44.1ndiavai
45.1tauba
46.1tiQuira

I
I

todo o Estado

JULHO 1997

1

npos de solos e periodos favoráveis de plantio
Solo npe 1 I
SoloTipo2 I
Solonpo 3
1234
12345678
12345678
1234 123456789
123456789
123456789 1234.56789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678
123456789
12345678
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789
12345 6789 123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1234
123456789
12345678
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
12345678 123456789
123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
2345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1234 123456789
123456
1234
123456
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1234567 123456789
123456789
123456789 123456789

----------------------------------------------~~~~~~
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Municípios
do Estado
47.Jaciara
48.Jangada
-49 .Jau rú
50.Juará
51.Juína
52.Juruena
53.Juscimeira
54.Lambari D'Oeste
55.Lucas do Rio Verde
56.Luciara
57 .Marcelândia
.
58.Matupá
59.Mirassol D'Oeste
60. Nobres
61. Nortelând ia
6 2 . s·· . d o L i v r a m e n t o
63.Nova Bandeirante
64.Nova Brasilândia
65.Nbva Canaã do Norte
66.Nova Guaritá
67. Nova Marilãndia
68.Nova Maringá
69.Nova Monte Verde
70.Nova Mutum
71.Nova Olinda
72.Nova Xavantina
73.Novo Horizonte do No r te
74.Novo São Joaquim
75.Paranaíta
76.ParanatinQa
77.Pedra Preta
78.Peixoto de Azevedo
79.Pianalto da Serra
80.Poconé
81.Pontal do AraQuaia
82.Ponte Branca
· 83.Pontes e Lacerda
84.Porto Aleore do Norte
85.Porto dos Gaúchos
86.Porto Esperidâo
87. Porto Estrela
88.Poxoréo
89.Primavera do Leste
90.Querência
91.Reserva Cabaçal
92.Quinatinoa
93.Ribeirâo Cascalheira
94.Ribeiraozinho

I
I

Tipos de solos e períooos favoráveis de plantio
I
Solo Tipo 1 I
Solo Tipo 2 I
Solo Tipo 3 i
12345678 1234567891 1234567891
1234
123456789
12345678
123456789 123456789
123456789
1 2 34 5678 9 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
1234567891
12345678 123456789
123456789
12345678
12345678
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
1234567891
123456789 123456789
123456789
123456789
123456789 123456789
12345678
12345678
123456789 -123456789 123456789
123456789
123456789
123456789 123456789
12345678
123456789
1234
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
1234
234
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678
12345678
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456-789
1234567
123456
1234
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1234567891 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789 1234567891 123456789
-I
12345678 1234567891 1234567891
123456789 1234567891 123456789
--

-
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Municípios
do Estado
95.Río Branco
96.Rondonópolis
97 .Rosário do Oeste
98.Salto do Céu
99.Santa Carmem
1 OO.SantaTerezinha
1 01.Santo Afonso
102.Santo Ant 0 .do Leverger
103.São Felix do Araguaia
104.São José do Povo
105.São José do R. Claro
106.São José do Xingu
1 O 7. ·J. dos Quatro Ma r c os
108.São Pedro da Cipa
109.Sapezal
11D.Sinop
111.Sorriso
112. Tabaporã
113.Tangará da Serra
114.Tapurah
115.Terra Nova do Norte
116.Tesouro
117.Torixoréu
118.Várzea Grande
119.Vera
12D.Vila B. da S. Trindade
121.Vila Rica

Solo Tipo 1
Solo Tipo 2
Solo Tipo 3

I

I
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J

Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo 1
SoloTipo2 I
Solo Tipo 3 I
1 2 3 4 56 7 8 9'1
12345678 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
1234567891
123456789
12~45678
1234567891
1 2 3 4'5 6 7 8 9 I 12345678.9
1234567891
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1245678 1234567891
123456789
123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
1234567891 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
12345678.9 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
1"23456789 123456789
1234
234
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
12345678 123456789
123456789
12345678
1234
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789
123456789
123456789 123456789

-

Identificação dos tipos de s o I os
• Areias Quartzosas
• Solos Aluviais Arenosos
• Latossolos Vermelho- Escuros(< 35% de argila)
• Latossolos Vermelho - Amarelos
• Latossolos Vermelho - Escuros com textura argilosa (> 35% de argila)
• Latossolos Roxos
Podzólicos Vermelho - Amarelos
• Podz61icos Vermelho - Escuros
• Cambissolos Eutr6ficos
• Solos Aluviais .

•

-------------------------=-~~======-e----c-
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Epocas de semeadura e períodos de plantio - Ciclo precoce
Data inicial do período
Períodos
Data final do período
I
1° de outubro
1
1O de outubro
11 de outubro
20 de outubro
2
I
21 de outubro
31 de outubro
3
I
1• de novembro
4
1O de novembro
11 de novembro
20 de novembro
5
6
21 de novembro
30 de novembro
7
1° de dezembro
1 O de dezembro
11 de dezembro
8
20 de dezembro
21 de dezembro
31 de dezembro
9
A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não será prorrogada ou antecipada
em hipótese alguma. No caso de ocorrer algum evento atípico à ép6ca lndir:-.ada (p.ex.: seca
excessiva que impeça o preparo do solo e semeadura, ou excesso de chuvas que não permita o
tráfego de 'máquinas na propriedade), recomenda-se aos produtores não efetivarem a implantação
da lavoura nesta safra no local atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito a
eventos climáticos adversos impossíveis. ainda. de serem previstos ceio zoneamento.
Cultivares
arioznão
irrigado
Carajàs
Guarani
Centro América
Tangará
IAC25
IAC 164
IAC 165
'\

Cultivares de arroz nao irrigado - Ciclo PRECOCE
Resistência
ao
à
ao
Acamamento
Brusone
Seca
Resistente
Moderadamente
Moderadamente
resistente
resistente
Súscetível
Moderadamente
Resistente
suscetível
Suscetível
Moderadamente
Resistente
suscetível
Suscetível
Moderadamente
Resistente
resistente
Suscetível
Moderadamente
Resistente
resistente
Suscetível
{Tolerada)
Moderadamente
Resistente
resistente
Suscetível
(Tolerada)
Moderadamente
Resistente
resistente

à Mancha
do Grão
Resistente
Resistente
Resistente
Resistente
Resistente
Resistente
Resistente

Fonte: EMBRAPA
Mato Grosso
Arroz
Municípios
do Estado

I Região: todo o Estado

Estado:
Cultura:

1.Acorizal
2.AQua Boa
3.Aita Floresta
4. Alto AraQuaia
5 .Alto Boa Vista
6 .Alto Garcas
7 .Alto Paraguai

I Ciclo

I
I

1

intermediário
Tioos de solos e períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo 1 I
Solo Tipo 3
Solo Tipo2 I
:

1
12
12345678
12345678
1234567
12345678
1

12
12
123ft56789
123456789
12345678
123456789
12

123456
12345678
123456789
123456789
12345678 I
123456789 I
1234561

----------------------------------------
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I Municípios

do Estado
8.Aito Taouari
9.Apiacás
10.Aracutanga ·
11.Araquaiana
12.Araguainha
13.Arenápolis
14.Ariouanã
15.Barão de Melgaço
16.Barra do Suores
17.Barra do Garças
18.Brasnorte
19.Çáceres
20.Campinápolis
21.Campo Novo do Pareeis
22.Campo Verde
23.C.ampos de Julho
24.Cana Brava do Norte
25.Canarana
26.Carlinda
27 .Castanheira
28.Chapada dos Guimarães
29.Ciáudia
30.Cocalinho
31.Colider
32.Comodoro
33.Confresa
34.CotriQuacu
35. Cu ia bá'
36.Denise
37 .Diamantino
38.Dom Aquino
39.Figueirópolis D'Oeste
40.General Carneiro
41.Giória D'Oeste
42.Guarantã do Norte
43.GuiratinQa
44 .I ndiavai
45.1tauba
46.1tiquira
4 7. Jaciara
48.Jangada
49.Jaurú
50.Juará
51.Juína
52.Juruena
53.Juscimeira
54.Lambari D'Oeste
55.Lucas do Rio Verde
56.Luciara

I
I

I
I
I

Tipos de solos e
Solo Tipo 1
12345678
123456789
123456
1
12345678
12345678
123456789
123456
123456
12345
12345678
12345
123456
1234567
1
12345
12345678
12345
12345678
12345678
5
12345678
123456
12345678
123456
12345678
123456789
5
12
1234567
1
12345
12345
12345
12345678
12345678
123456
12345678
12345678
1
1
12345 I
12345678
12345678
12345678
1
12345
123456789
123456
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períodos fav~rá~eis de plantio ·--j
Solo Tipo 2
Solo 1ipo 31
123456789
123456789 '
123456789
123456789
12345678 123456789
123456
12345678
123456789
123456789
12345678
123456789
123456789
123456789
12345678
12345678
123456
1234567
1234567 123456789
123456789
123456789
123456
12345678
1234567
123456789
123456789
123456789
1234567 123456789
12345678
12345678
123456789
12345678
12345678
12345678
123456789
123456789
123456789
123456789
12345678
1234567
123456789
123456789
12345678
1234567
123456789
123456789
123456789
12345678
123456789
123456789
123456789
123456789
12345678
123456
12345678
123456
123456789
123456789
12345678
123456
12345678
1234567
123456789
123456789
12345678
1234567
123456789
123456789
123456789
123456789
12345678
12345678
12 3,4 567 8 9
123456789
123 1456789
123456789
12345678
123456
123456
12
12345678 I 123456789
123456789
123456789
12 3•4 5 67 89
123456789
123456789
123456789
12345678
123456
1234567
123456
123456789
123456789
12345678
12345678
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Municípios
do Estado
57.Marcelândia
58.Matupà
59.Mirassol D'Oeste
60.Nobres
61.Nortelândia
62.N.s•. do Livramento
63.Nova Bandeirante
64.Nova Brasilãndia
65.Nov·ã Canaã do Norte
66. Nova Guaritá
67.Nova Marilândia
68.Nova Maringá
69.Nova Monte Verde
70.Nova Mutum
71.Nova Olinda
72.Nova Xavantina
73.Novo Horizonte do Norte
74.Novo São Joaauim
75.Paranaíta
76.Paranatinaa
77.Pedra Preta
78.Peixoto de Azevedo
79.Pianalto da Serra
80.Poconé
81.Pontal do Araquaia
82.Ponte Branca
83.Pontes e Lacerda
84.Porto Aleqre do Norte
85. Porto dos Gaúchos
86.Porto Espiridíão
87. Porto Estrela
88.Poxoréo
89.Primavera do Leste
90. Q uerêncía
91.Reserva Cabaçal
92.Quinatinga
93. Ribeirão Cascalheira
94. Ribeiraozin h o
95.Rio Branco
96. Rondonópolis
97.Rosàrio do Oeste
98.Salto do Céu
99.Santa Carmem
1 OO.SantaTerezinha
101.Santo Afonso
102.Santo Ant•.do Leverger
103.São Felix do Araguaia
1 04.São José do Povo

Tipos de solos e
Solo Tipo 1
12345678
12345678
12345
1234567
1234567
1
123456789
12345 .
12345678
12345678
1234567
12345678
12345678
12345678
2345

1234567
1234567
12345678
1234567
12345
12345678
12345678
12345
12345678
12345678
12345
12
12345
12345
12345678
123456

períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo3l
Solo Tipo 2
123456789
123456789
123456789
123456789
123456 I
1234567
12345678 123456789
123456789 123456789
12345
1234567
123456789
123456789
123456789 123456789
12345678 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
1234567
123456
12345678
1234567
123456789 123456789
1234567 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789 123456789
123456789
123456789
12345678
123456
123456789 123456789
123456789 123456789
12345678
12345678
123456789
123456789
123456789 123456789
12345678
12345678
1234567
12345
123456789
12345678
12345678
1234567
12345678 123456789 I
123456789
12345678

12
12345678
12345
12345
1 I
12345
12345678
12345678
12345
123456
12345678 I
12345

12345678
1234567
123456789
123456789
12345678
1234567
123456789
123456789
123456789 I
1234567
12345678
1234567
123456789
123,i56789
123456789
12345678
123456789
12345678
12345678 I 12345678 I
12345678 I 1 2 3"4 5.6 7 8.9 I
12345678 I 123456789

-

12345678
2345

-

-

I

-

-

---------------------------------------~~---------------------------------------------------
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Municípios
do Estado
1105 São José do R Claro
106.São José do Xing u
107.J.dos Quatro Marcos
108.São Pedro da Cípa
109. Sapezal
110.Sínop
111.Sorriso
112.Tabaporã
113.Tangará da Serra
114.Tapurah
115.Terra Nova do Norte
116.Tesouro
117. Torixoréu
118.Várzea Grande
119:Vera
120.Vila 8. da S. Trindade
121.Vila Rica

Solo Tipo 1
Solo Tipo 2
Solo Tipo 3

•
•
•
•

;.

\:
1:

12345678
12345
567
1234567
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1234567
12345678
1
12345678
12345
12345678

I

123456789
1234567
12345678
123456789
123456789
123456789
234
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
12345678
123456789
123456789
123456789

Identificação dos tipos de solos
Areias Quartzosas
Solos Aluviais Arenosos
Latossolos Vermelho- Escuros(< 35% de argila)
Latossolos Vermelho - Amarelos
Latossolos Vermelho -Escuros com textura argilosa
Latossolos Roxos
Podzólicos Vermelho - Amarelos
Podzólicos Vermelho - Escuros
Cambissolos Eutróficos
Solos Aluviais.

(>

123456789
12345678
12345678
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456
123456789
123456789
123456789

35% de argila)

Epocas de semeadura e períodos de plantio - Ciclo intermediário
Data final do período
Períodos
Data micial do período I
I
1O de outubro
t• de outubro I
I
1
20 de outubro
1 1 de outubro i
2
I
31 de outubro
3
21 de outubro i
I
1O de novembro
4
1" de novembro 1
I
20 de novembro
5
11 de novembro I
I
30 de novembro
6
21 de novembro I
I
10 de dezembro
7
1" de dezembro I
I
20 de dezembro
8
I
11 de dezembro i
31 de dezembro
9
21 de dezembro I
I
A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não será prorrogada ou antecipada em
hipótese alguma. No caso de ocorrer algum evento a1ipico à época indicada (p.ex.: seca excessiva que
impeça o preparo do solo e semeadura. ou excesso de chuvas que não permita o tráfego de máquinas
na propriedade), recomenda-se aos produtores não efe!ivarem a implantação da lavoura nesta safra
no local atingido, uma vez que, fatalmente. o empreendimento estará sujeito a eventos climáticos
adversos impassíveis. ainda. de serem previstos pelo zoneamento.

I
I

I
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Cultivares de arroz não irriaado recomendadas - Clcló intermediário
Resistência

Cultivares
não
irriaados
Araguaa

I
I

Progresso

Rio Verde
Triunfo
Cuiabana

ao
Brusone
Moderadamente\
resistente

Resistente

Moderadamente

Resistente

Moderadamente

Moderadamente

Resistente

suscetível

suscetível
Suscetível

Resistente

Moderadamente

Moderadamente

Resistente

suscetível

suscetível

Resistente

Moderadamente

Resistente

resistente
Moderadamente

Resistente

resistente
Modeladamente
resistente
Resistente

Rio Paranaiba

Rio Paraguai

ao
Acamamento
Moderadamente
suscetível
Moderadamente
resistente

Moderadamente

Caiapó

IAC47

a
Seca

Resistente

I

Moderadamente

aMandla
do Grão

suscetível

suscetível

I

I

Resistente

(Favorecido)

Moderadamente

(Favorecido)

resistente
Resistente

Moderadamente
oesiS1e<lte
Moderadamente
resiS1ente

(Favorecido)

Resistente

(Tolerada)

Moderadamente
lesistente

Moderadamente
susc:etível

suscetível

Suscetível

Resistente

Moderadamente . Modeiadamente
oesistente
resistente

I

Fonte: EMBRAPA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

ZONEAMENTO AGRÍCOLA
Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura
Coordenação Nacional

Secretaria da Comissão Especial de Recursos

CER!PROAGRO
Telefones
(061) 226-3041
225-2776
218-2284

Fax
(061) 226-3114
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, um dos parâmetros
capazes de medir o prestígio de uma nação é, sem
dúvida, a qualificação de seu corpo médico e de
seus hospitais.
Quero me referi, Sr. Presidente, a um estudioso da Medicina Brasileira, um cientista com domínio na complexa especialidade das cardiopatias,
um especialista da administração hospitalar: o
Doutor Fulvio Pileggi. Por ter atingido a idade compulsória, deixa a Direção Geral do Instituto do Coração - o INCOR - e do Conselho Diretor daquela
magnânima Instituição. Exercendo es_sas lunçõ_es,
desde 1981, o Dr. Fulvio Pilleggi, como poucos,
soube desenvolver um projeto de permanente
atualização, acompanhando, sem solução de continuidade, em toda sua complexidade, os avanços
da Medicina nesse campo. Coordenando um trabalho de equipe, com talento e liderança, projetou
o INCOR além fronteiras, situando o seu desempenho, em igualdade de condições e .resultados,
entre os niais conceituados e acatados centros_d_e
excelência nas patologias cardiopáticas, a nível internacional.
Exercendo uma administração fundada na valorização profissional de sua equipe, para ela reservou uma diversificada programação de estágios nos
principais centrosãe carâiologia. Assim, -,normaÇão
de uma equipe homogênea, em prática e conhecimento, surgiu como um corolário d_e__êxítos, dando
marcas duradouras aos créditos científicos do lNCOR.
Nascido em São Carlos- SP- o Prof. Pileggi
graduou-se nas artes de Hipócrates, SE?guindo
uma fulgurante trajetória acadêmica, a partir do
Curso Superior de Medicina da Universidade de
São Paulo.
Agindo em alta sintonia com a equipe dirigente
da Fundação Zerbini, o prof. Fulvio Pileggi pôde dirigir o INCOR dentro de padrões técnicos e administrativos de altos ganhos. Dessa integração resultou
uma obra de ousadia, determinação, com a construção de Anexo, cujas instalações permitirão ampliar a
capacidade de atendimento do INCOR. Mais disponibilidade para uma assistência. de alta especialização para mais brasileiros.
Na contrapartida dessa imperiosa contingência
de afastamento do Dr. Fulvio Pileggi, por atingir o limite de idade para o serviço público, as boas novas
da escolha de seu substituto. Nada mais, nada menos do que a figura excepcionalmente credenciada

do ex-Ministro da Saúde, Professor e Doutor Emérito
Adib Jatene.
Fica aqui a nossa homenagem a quem parte e
-a quem chega. Uma partida dobrada de excelentes
-médicos e administradores, vinculada a uma instituição de abnegados: o INCOR.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária
de terça-feira, dia 22 do corrente, às 14h30min a seguinte

ORDEM DO DIA
Dit 22.7.97,

~rcin,

I
Pmposa de Emea<a.iComutui.Çioll0
__ ,_.,de 199S

_,.,c"""'

is 14h 30 mia:

Seuio ddibcr.iÍin ordinárU

Dt DCM. ~ao § 2" do an 102 da Consunuç;So h·
d<:n.J{d'CI!O'o1~)

~ n• lN7-CCJ. R..datOf' So:nadar Jcl!enen P1:teJ.
l'avorivd com c:mcac!a. c:om 'YOlOt comrinos ~ Senadoc: Laun:l C:llllpOl c:. an :JCP~I3do. do Sellõldor ~ Eótw"da Owr:a
• AIJionDi aJJ~_,~o-_~ opco;Jo de c:ród.HO c:cicn>o
,.,- ..o &nco lntenao:1o!W pua Ra:cmauçSo c: Dc:sm-

lU hdn> SUDOn

YOlvunmto • Brn.D. no '\"Vor eq-.uv;IJCIIIo:

.I :11~ IIO"ern.i

lllllh6cs de dolatcs 1'101'11:•atnenCUlOS. ~.I fl~·
~"UI' p:an:Wmenle o P'roJ<=IO PIIOIO de Almo • Pobre:u e

Em

~me de~-

~em~a~:

S!l/97

nos
do Requcnmcnto n•
·UI )36.,.:'

JL:!omu.Aer:~n~

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h53mín)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR HUMBERTO LUCENA NA
SESSÃO DE 16/07/97 E QUE SE REPU·
BLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.
Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente,
sr-s e Srs. Senadores, a exemplo do que ocorreu
em Minas Gerais e em vários outros Estados, também na Paraíba a Polícia Militar apresentou, ao Go-
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vemo do Estado, as suas reivindicações e, se não
fossem atendidas, entraria em greve.
Sabemos que a Constituição e a lei não permitem a sindicalização e o direito de greve aos servidores militares, sejam federais ou estaduais. Mesmo
assim, porém, o movimento reivindicatório foi para a
rua e o Governador José Maranhão iniciou o diálogo,
por intermédio de interpostas pessoas, o ·Sr. Secretário de Segurança Pública e o Comandante da Polícia Militar, no sentido de encontrar uma solução para
o grave problema que se criou, com ameaça de
comprometimento da ordem pública.
No momento esse diálogo continua e, para
que a sua posição ficasse bem definida perante a
história, o Govema.dor José Maranhão emitiu nota à
população, que passo a ler, a fim de que conste dos
Anais do Senado, nos seguintes termos:
·É a seguinte a nota do Governo do Estado da
Paraíba: ·
"1) A pretexto de reivindicar aumento
sa!arial, alguns policiais militares, desde ontem, abandonaram suas funções e anunciaram greve por tempo indeterminado;
2) Esta atitude vem colocando em risco
a segurança do cidadão, pois é do conhecimento público que o Governo não dispõe de
recursos financeiros para atender a todas as
reivindicações;
3) O Governo procurou o diálogo, apresentando proposta, que foi rejeitada por lideranças do movimento grevista, que preferiram a radicalização, tentando gerar um clima de insegurança pública no Estado;
4) Mais grave ainda é que um movimento de reivindicação tenha se transformado em comício político, com a presença de
agitadores e oportunistas, cujo intuito é desrespeitar a lei e promover a badema;
5) O Governo espera que o bom senso
prevaleça, e que os líderes da paralisação
tomem consciência da gravidade dos fatos e
retomem ao diálogo, para que não venham
a ser responsabilizados pelas conseqüências da radicalização;
6) Por último, o Governo tranqüiliza a
população, afirmando que adotará todas as
providências para garantir a segurança dos
paraibanos e de suas famílias.
João Pessoa(PB), 15 de julho de 1997."
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é a situação em meu Estado.
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Acredito que o Governo Federal, por meio do
Senhor Presidente da República e do Sr. Ministro
da Justiça, está atento ao rumo de tais acontecimentos não apenas na Paraíba, como também nos
defr;lais-Estados,-aetarforrriai:jüe possa contribuir
p~uá'uma saída honrosa que assegure a tranquilidade pública.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
D~CURSO

PRONUNCMDO PELO

SR SENADOR HUGO NAPOLEÃO NA
SESSÃO DE 16-7'-97 E QUE SE REPUBUCA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive oportunidade de oferecer o meu parecer
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando a ela foi su_bmetido o presente Projeto
de Lei da Câmara.
Naquela época, expus as razões que me levavam a aprovar a matéria e tive a oportunidade de
apreeiar algumas emendas então oferecidas ao projeto. Hoje, procurarei apenas pinçar três ou quatro
pontos que me parecem importantes até para que
conste dos Anais a minha opinião, passando em seguida às 36"emendas que foram oferecidas, agora
em Plenário, procurando mostrar, em cada uma delas, os fundamentos que me levaram a tomar as decisões que anunciarei a seguir.
Quando praticamente quebramos o monopólio
do petróleo, mediante proposta de emenda à Constituição de 1995, ocasião em que o eminente Senador
Ronaldo Cunha Lima foi Relator da matéria, ficou
clara a garantia à Petrobrás, como propriedade da
União, da manutenção de 50% mais uma ação de
seu capital votante, ou seja, das ações ordinárias
com direito a voto. Essa é uma das circunstâncias
exigidas por segmentos da sociedade, inclusive da
própria empresa ou do conglomerado de empresas
da Petrobras.
O segundo é que, em igualdade de condições,
a Petrobrás passaria - e espero que passe - a ganhar as concorrências que resultassem em empate,
o que dá margem a. que essa sociedade de economia mista passe a ter preferência nesses casos.
O terceiro se refere à possibilidade de, na aquisição de bens e serviços, a Petrobras não se submeter ao processo licitatório normal e sim ao processo licitatório simplificado.
Outro ponto é que a pesquisa e a produção
serão objeto de concessão, enquanto as demais
atividades - o refino, o transporte, a importação e
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a exportação - serão objeto de autorizaçãÕ. Sabecomo Relator é analisá-las uma a uma, mesmo que
mos que a distribuição e a comercialização, desc:fe
de forma sucinta.
cedo, escaparam ao monopólio do petróleo no BraA Emenda n2 2 acrescenta ao art. 82 inciso,
sil.
com a seguinte redação:
O terceiro ponto, aqui enfatizado com a preci•exigir programas de produção para os campos
são de sempre pelo nobre Senador José Fogaça,
de petróleo e gás natural, obedecendo a técnicas raRelator da matéria na Comissão de Assuntos Ecocionais que evitem a produção predatória."
nômicos, é a criação do órgão regulador, a Agência
Manifesto-me pela rejeição, em face do que já
Nacional do Petróleo- ANP, à qual, em boa hora, o
dispõe o art. 12 , IV, do projeto.
Governo delega ou entrega o seu monopólio, para
A Emenda n2 3 suprime a expressão •convocaque, como órgão independente que vai regular a mada e dirigida pela ANP", no art. 19, quando se trata
téria, dê os destinos que tenha por finalidade aquela
do preparo e da elaboração de leis ou de projetas de
prevista ou aquelas previstas no próprio PLC nº
leis, no âmbito da ANP. Visa a emenda evitar que
06/97, da Câmara dos Deputados.
haja convocação e direção dos trabalhos pela ANP,
Quarto e último ponto: devo considerar o passo
sob o argumento de que fere a competência legislatiavante, o grande passo que estamos dando na mava
téria da abertura, por assim dizer, ou, para usar o
Entendo que a competência legislativa já está
termo da atualidade, da flexibilização do petróleo,
preservada
no mesmo teor do Título IV, Capítulo I,
porque, se não conseguimos até hoje ser auto-sufida
Constituição
Federal e que não fere o Congresso
cientes - da mesma maneira em que tive oportuniNacional, mantém sua competência; afinal de condade de dizer, quando relatei na Comissão de Servitas, é um assunto de elaboração interna que só
ços de Intra-Estrutura o Projeto de lei das Telecopode dizer respeito mesmo à convocação e por que
municações - vamos ter, como afirmava eu, a opornão dizer à direção da própria ANP. Por isso, manitunidade de que terceiros venham a se incorporar no
festo-me
pela rejeição.
sistema com grandes vantagens, sobretudo em dois
A
Emenda
de nº 5 visa modificar o art. 22, para
pontos de vista: o aperfeiçoamento pela concorrênoferecer redação que determine que o artigo se
cia de bens e de serviços e, eventualmente, por que
destina para fins de elaboração de editais de licitanão dizer, o barateamento ou a opção de melhores
ção e contratos de concessão, e inclui o artigo 12 ,
preços dentro do mercado.
fazendo referência à Lei de Patentes, mandando
Eram esses os quatro pontos a que gostaria de
excluir as informações que a Petrobras - Petróleo
me referir, de maneira sintética. Passo agora, como
Brasileiro
S.A. - deve transferir à ANP sobre os
é de minha obrigação, à análise das emendas subdados
disponíveis
a respeito das bacias sedimenmetidas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidatares brasileiras.
dania, na tarde de hoje neste plenário do Senado
Devo dizer que, afinal de contas, o espírito do
Federal.
art. 22 já é, exatamente, para fins e para efeito de
2
A Emenda n 1, modificativa, visa dar ao inciso
concorrência, de licitação e que, quanto ao seu§ 12 ,
X do § 82 do projeto a seguinte redação:
dar-se-ia, nesse caso, uma primazia injustificável à
estimular, promovendo a ampliação dos
f>etrobrás, no sentido de concorr~nc;ia, Sobretudo se
investimentos, a pesquisa, o desenvolvimento e ·a- - analisássemos que é indevida a situação prevista na
adoção de novas tecnologias na exploração, produpresente emenda, contra-argumentaríamos dizendo
ção, transporte, refino e processamento."
que a atividade, essa cessão feita pela Petrobrás,
não é a título gratuito, é a título oneroso e, portanto,
Quero dizer que o art. 49, I, letra d, do projeto
ela seria ressarcida em função do repasse dessas
já contempla satisfatoriamente a necessidade de investimentos para pesquisa e desenvolvimento, pelo
informações. Por isso, sou pela rejeição.
que me manifesto pela sua rejeição.
A Emenda ·de. nº 6-visa dar ao§ 2º do art. 22
uma redação para dizer que 'não será permitido à
Vou reproduzir ou repetir palavras do SenaANP fornecer, mesmo a título de remuneração à Pedor José Fogaça a fim de dizer que muitas das
trobrás, os dados e informações referidos no paráemendas foram analisadas não apenas na Comisgrafo anterior e-cfüe possamvin~ serutilizados pelas
são de Constituição, Justiça e Cidadania como na
partes interessadas." Mas, em virtude, exatamente,
de Assuntos Econômicos e na de Serviços de Inda quebra do monopólio, pela Emenda Constituciofra-Estrutura. Mesmo assim, minha obrigação
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nal, esses dados estão dispostos de tal sorte que
devem ser apresentados, devem ser fornecidos. Por
essa razão, sou pela rejeição.
Devo dizer, também, que considero prejudicada a Emenda modificativa n2 4 em razão dos argumentos que expendi para a n2 5.
A Emenda n2 7 manda dar ao art. 23, e seu parágrafo, redação que visa excetuar das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, aquelas situadas na Bacia de Campos, determinando obediência a parâmetros obedecidos pela
CNPE.
Gostaria de aduzir que o art. 32 do Projeto não vou ler para não me tomar enfadonho -já prevê
tal tipo de situação, ou seja, a continuação dos direitos da Petrobrás sobre essas áreas. Já estando
atendido, sou pela rejeição.
A Emenda n2 8 manda dar ao parágrafo único
do art. 23 redação no sentido de que as atividades
referidas no artigo não possam ser autorizadas em
áreas de atuação da Petrobras- Petróleo Brasileiro.
Invoco a esse respeito os arts. 32 e 33 do projeto.
No caso do primeiro, a Petrobrás terá ratificado seus
direitos sobre cada um dos campos; no art. 33, nos
blocos em que quando do início da vigência desta lei
tenha a Petrobrás realizado descobertas comerciais
ou promovido investimentos na exploração poderá
ela, observada a sua capacidade de investir, inclusive por meio de financiamento, prosseguir "nos trabalhos de exploraçãà e desenvolvimento".
Por essas razões, sou pela rejeição. Os mesmos fundamentos dirigem-se à Emenda Modificativa
nº 9 pelas mesmas razões. Sou pela rejeição.
A Emenda n2 1O manda-se atribuir parágrafo
único ao art. 23. Pelas razões expostas e pelos mesmos fundamentos, opino pela rejeição.
A Emenda nº 11 prevê que os contratos de
concessão deverão ter duas fases independentes,
em termos contratuais: exploração e produção. Diria que a primeira fase é a de risço. Feita a prospecção se, por acaso, a empresa que houver feito
esse trabalho descobrir que há petróleo, é claro
que ela terá interesse no prosseguimento da licitação, fazendo parte da segunda situação, que é a
da produção, caso contrário não haveria interesse
em participar da primeira fase porque é justamente
aquela em gue há riscos para a empresa. Por isso.
opino pela rejeição.
Gostaria de chamar a atenção para a Emenda
n2 12, quanto à proposta de nova redação ao art. 26: .

4ú5

"A concessão implica, para a contratada, a obri_gação de ex!Jiorar, por sua conta e risco e, em caso
de êxito, produzir petróleo e gás naiural, devendo ocontrato de concessão definir as participações legais
da União, bem como os encargos relativos ao pagamento de tributos".
Exclui-se a expressão, "conferindo-lhe a propriedade desses bens", após extraídos. Eis que a
propriedade passará, realmente, a ser da empresa
concessionária, após sua extração.
Considero a Situação lógica e eu aduziria que o
petróleo, após extraído, já é da própria concessionária; aduziria, ademais, a própria Emenda Constitucional nº 9/95 e o§ 12 , do art. 177 da Constituição Federal, que prevê que a União poderá contratar, com
as empresas estatais ou privadas, a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV do referido artigo, observadas as condições que a lei estabelecer.
Por essas razões, opino pela rejeição.
A Emenda n2 14 manda suprimir o art. 29. O
eminente Senador Josaphat Marinho já havia apresentado perante a douta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania emenda no mesmo sentido.
Eu gostaria de contra-argumentar, dizendo que
a Petrobrás jamais será forçada a sair de uma área
onde tem investimentos, pois a própria Constituição,
ao prever a transferência da concessão, condicionaa à anuência do Poder concedente - §32 do art. 176
da própria Constituição Federal. Portanto, pela rejeição.
Quanto à de n2 15, pelas mesmas razões, também sou pela rejeição.
Repetiria o mesmo quanto à Emenda n2 16,
embora esta altere a redação, tirando, contudo, a
substância a que me referi do Mandamento constitucional.
Quanto à Emenda n 2 17, que manda o art.
43, inciso X, estabelecer que "as regras sobre
solução de controvérsias, relacionadas com o
contrato e sua execução, inclusive a conciliação
e a arbitragem", nela o seu autor exclui a arbitragem internacional. Deveria dizer que esta é indispensável até mesmo para a celebração de
contratos da Petrobras no exterior. Ademais, o
Brasil participa de organismos internacionais, a
partir de Genebra, e tem firmado inúmeros contratos e convênios. Sabe muito bem S. Exª que
estamos sujeitos e subordinados às decisões da
Coite InternaCional de JusTiÇa, em Haia, da qual
o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Francisco Rezek, é seu membro e Juiz. Não po-
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demos, pois, fugir, no âmbito das relações do Direito
Público Internacional, às manifestações dos órgãos
de arbitragem. Por isso, opino pela rejeição desta
emenda e da de n 2 18, pelos mesmos motivos.
A Emenda n• 19 determina a inclusão, no art.
54, de um parágrafo que declare que
"a transferência da titularidade a que se refere
o caput do presente artigo não se aplica à Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás, conforme o disposto no
§32 do art. 22 da Medida Provisória n2 1.48l'.
Devo dizer, preliminarmente, que, se a medida
provisória proibir e essa lei aprovar, ipso facto, estará revogado o princípio da medida provisória. Em
segundo lugar, o§ 32 do art. 176 da Constituição já
estabeleceu os princípios a que fiz referência. É o
mesmo caso do art. 29. São os mesmos princípios
que entendo devem ser preservados e defendidos.
Pelos mesmos motivos, opino pela rejeição da
Emenda nº 20.
Novamente, há mais um § 22 previsto para o
art. 56. Torno a alegar, com relação a essa emenda
aditiva, que o § 32 do art. 176 é absolutamente taxa. tive em já haver determinado as condições em que
passamos a ter a abertura do petróleo em nosso
País. Por isso, opino pela rejeição.
·· Com relação à Emenda n• 22, que visa ao
mesmo fim, também opino pela rejeição.
Quanto à Emenda n2 23, que visa dar ao art.
60 redação que só autorize exportação de petróleo
e gás natural produzido em território nacional após
o atendimento das necessidades do mercado interno, assim como no seu § 3 2 , que diz que 'a importação de derivados de petróleo será autorizada
em caráter complementar à produção nacional',
tenho a tecer considerações que, ademais, tive
oportunidade de expender na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para demonstrar que o
art. 82 já estabelece, entre as atribuições da ANP,
no inciso XII:
"Fiscalizar o adequado funcionamento
do Sistema Nacional de Estoques e Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual
de Estoques Estratégicos e de Combustíveis'.
De mais a mais, os números da importação de
barris de petróleo/dia demonstram exatamente o
contrário. E o que se pretende nesta Emenda n2 23'
já está contemplado no art. 22 , inciso V, no art. 10 e
no próprio art. 60, em seu parágrafo unico.
Portanto, sou pela rejeição.
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A Emenda n2 24 -Jª-_va!llO.§_C:.<!..Illin_hi!nQQ. para
as últimas emendas apresentadas - manda alterar o
mesmo art. 61, a que fiz referência, para estabelecer
que a Petrobrás é uma sociedade de economia mi~- tavirictilada ao MiniStério-de Mírias e Energiae que_
tem cerno õbjetivo a pesquisa,. 0-desenvolvimento, a
lavra, a refinação, a distribuição, a importação, a exportação e o transporte de petróleo.
Ora, o texto do art. 61, diz a justificativa, não
inclui todas essasfinaüâaâeS. Mas~ faÇc> questão de salientar que o art. 61 do presente projeto de lei consubstancia exatamente aquilo que é referido na Lei
nº 2.004. De modo que não há que se acrescentar o
que a própria lei que criou a Petrobrás não acres- ceritóu, o que também não a irnpede de ter essas finalidades porque já as vêm exercendo e certamente,
pelo bem do País, continuará a exercê-las. Por isso,
somos pela rejeição.
1'\ Emenda de n" 25 manda suprimir o art. 63
que autoriza a f>etr<ibrás a- constituir subsidiárias.
Entendo, e já tive a oportunidade de afirmar isso,
que a Petrobrás poderá, nos termos da legislação,
constituir essas empresas, como poderá constituir
outras a ·serem majoritárias ou minoritárias, dependendo de sua vontade. Se o negócio não lhe
interessar, certamente não entrará em condições
minoritárias, mas às vezes é interessante que assim o faça. Dependendo da ambiêncía, vai entrar
num regime de concorrência, ao qual deverá adaptar-se.
Não vejo razão, pois, para supressão. O artigo
decorre do próprio mecanismo apresentado pelo
projeto. Por isso, sou pela sua rejeição.
A Emenda n• 26 visa suprimir a expressão 'ou
não', constante do art. 63. É a mesma situação, 'de
a Petrobrás permanecer como majoritária ou não em
empresas que venham a ser subsidiária", quando
isso dependerá única e exclusivamente daquilo que
ela mesma decidir em função de interesses maiores
ou do que decidir o seu acionista maior, que continua a ser, como será, a União.
Voto pela rejeição.
A Emenda n2 27, sob o argumento da proibição
do art. 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal,
de que 'depende de autorização legislativa', manda
suprimir o art. 64 do projeto, que afirma: •
_ .• - c
Para o e_strito_çumprim_ento _de illividade_s de
seu ob]eto social que integram a indústria do petró·
leo fica a Petrobrás autorizada a cQnstituir_su!2~idiá
ria~, as qua;s Poderão assedar-se majoritária ou mi·
noritariamente a outras empresas'.
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A situação é exatamente a mesma. Devo dizer
que antes tive esse entendimento. Quando fui Relator, perante a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, da Lei Mínima de Telecomunicações, votada no
curso do ano passado, disse que o texto não podia
ser mantido na forma em que fora redigido, mas fui
voto vencido não apenas nessa Comissão, mas também nas outras Comissões que se reuniram em conjunto para análise daquela matéria.
Por isso, em função de entendimento já firmado na Casa, sou pela rejeição.
A Emenda n2 28 manda suprimir o art. 65 do
Projeto, que também trata das subsidiárias que a
Petrobrás deverá constituir para operar e construir
seus dutos, terminais marítimos e embarcações
para transporte de petróleo e seus derivados de
gás natural, ficando facultado a essa subsidiária
associar-s_e majoritária ou minoritariamente a outras empresas.
Devo acrescentar, com relação a essa emenda, que, muitas vezes, há interesse em subsidiárias
cuja constrtuição é orientada pelo presente projeto
de lei, que já contém autorizaç&o específica para
isso.
Muitos contratos foram firmados com companhias estaduais de gás, como aconteceu na Bolívia,
por exemplo, para fornecimento do gás e que vão inserir-se na exigência que faz o art. 65.
Por isso, sou pela sua rejeição.
Quanto à Emenda n2 29, que visa suprimir a
expressão "ou minoritariamente•, proponho sua rejeição pelas mesmas razões expostas quando da
apreciação da Emenda n° 26.
A Emenda nº 30 deseja que o art. 74 seja alterado para excluir os dirertos que tem a União de
receber os dividendos vencidos, ressarcindo-se o
Tesouro dos dividendos mínimos legais que tiverem
sido pagos a menos, desde a promulgação da Lei·
6.404, de 15 de dezembro de 1976. Mas os dividendos têm origem na lei; eles são devidos. O Tesouro
Nacional não pode, simplesmente, abrir mão deles.
Quanto ao parágrafo único, eu acrescentaria que
o autor pretende modificar o pagamento que a União,
caso seja devedora, deve fazer em Títulos do Tesouro
Nacional para tributos federais e vinculados. Gostaria
de dizer que esse tipo de pagamento é consentãneo
com vasta legislação sobre obrigações da União; razão por que sou pela rejeição.
A Emenda n° 31 visa justamente questionar o
tipo de nomeação dos primeiros componentes da
ANP pelo Presidente da República e pelo Senado.
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Eu diria que essa forma de nomeação é apropriada
exatamente -pela-transição qué vai mediar entre a
publicação da lei, sua entrada em vigor, e a necessidade da instal~o da Agência Nacional de Petróleo
120 dias depois. Então é preciso que ela tenha um
representante jurídico, alguém que seja responsável
pelos seus dirertol;l, pelas suas obrigações ad initium. No caso, em- sendo fransrtório, porque todos
os diretores serão nomeados depois, aprovados ou
não pelo Senado Federal, sou pela manutenção do
texto e pela rejeição da emenda.
Na Emenda n° 32, deseja o seu autor que a
Petrobrás possa, no território nacional, constituir
subsidiárias das quais participe majoritariamente,
mas, no exterior, a oportunidade de ser majoritária
ou minoritária. Obviamente, isso dependerá do tipo
de legislação do outro país. Assim como argumentei
nas Emendas n% 26 e 29, que falam da maioria e da
minoria, creio que já abordei exaustivamente a matéria aqui. Sou pela rejeição.
A Emenda n2 33 também se insere nas mesmas de nºs 26, 29 e 32. Por isso, sou pela sua rejeição.
___ _ A Emenda n2 34 manda incluir artigo, por intermédio do qual a Petrobrás permanecerá explorando,
com exclusividade, as áreas onde a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
carburetos fluidos estejam sendo por ela explorados
na data da vigência desta lei. Encontro precedente
no art. 32 do próprio projeto, que já o prevê. Por
isso, pela rejeição.
A penúltima, Sr. Presidente, é a Emenda de
n2 35, que determina que somente seja autorizada a
exploração de petróleo e seus derivados e gás natural produzidos em território nacional após o pleno
atendimento das necessidades do mercado interno.
Eu contraditaria com os argumentos que expendi na
Emenda n2 23, de Plenário, e que foi também objeto
da Emenda n2 1 da CCJ, quando a matéria lá foi
examinada.
Para concluir, a Emenda n2 36. Pelas mesmas
razões, eu a rejerto, porque estabelece que a importação de petróleo também se dará em caráter complementar à produção nacional. As mesmas razões que
usei, os mesmos artigos a que me referi nas emendas
anteriores servem de embasamento para, em síntese,
que eu também me manifeste pela rejeição.
Sr. Presidente, eram essas as conclusões a
que o Relator, que ora assoma à tribuna, tinha a ofe- recer ao Plenário desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CABLOS MAGALHÃES

17/07/97
Quinta-feira
10:-oo

- Despacho interno

11 :00

- Cerimônia de lançamento do lnterlegis-Comunidade
Virtual áo Poder Legislativo
Plenário do Senado Federal

12:30

- Sr. B. J. Park, Presidente da Hyundai Motor Company,
acompanhado de diretores da empresa

15:30

.. Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

17:30

- Sr. José Malta, Presidente da União de Vereadores do
Brasil

18:00

- Ministr.o Lauro Moreira, Secretário-Executivo da
Comissão Nacional do V Centenário do Descobrimento
do Brasil
"'
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Ata da 14fl Sessão Não Deliberativa
em 18 de julho de 1997
5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Emília Fernandes,
dos Srs. João Rocha, Nabor Júnior, Leomar Quintanilha e José Fogaça
(Inicia-se a sessão às 9h}

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER-N2 381, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais, ao
Projeto de Lei do Senado n2 80, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que regulamenta o parágrafo 42 do artigo 225 da
Constituição Federal, no que diz respeito
ao Pantanal Matogrossense.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n2 80, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, regulamenta o parágrafo 42 do artigo 225 da Constituição Federal, no
que diz respeito ao Pantanal Matogrossense.
Institui o Plano de Gerenciamento do Pantanaí
Matogrossense, a ser implementado na área compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai.
Define a área do Pantanal Matogrossense,
bem como .os objetivos, as metas, as diretrizes e os
instrumentos do Plano de Gerenciamento do Pantanal Matogrossense.
Define também as atribuições institucionais
para assegurar o cumprimento do Poder Público Federal para o Plano de Gerenciamento do Pantanal
Matogrossense e para o disposto neste Projeto.
Estabelece, finalmente, que o Poder Executivo
regulamentará esta Lei dentro de 180 dias a partir da
data de sua publicação, fixando, inclusive, prazos

para que os empreendimentos instalados adequemse ao que ela dispõe.
. Q."PrQjeto Jgi ~ncaJnLI'Jhado à_Co~missªo de As-.
suntos Sociais do Senado Federal, para apreciação,
com decisão terminativa, na forma do art. 91 do Regimento Interno.
Aberto o prazo para apresentação de emendas
. .oestll, Comissão,.o mesmo não recebeu emendas.

11- Voto
_o_Pantanal Mato-Grossense constitui a maior
bacia de inundação contínua do planeta, ocupa uma
superfície de 154.884km2, dos quais dois terços no
Estado do Mato Grosso do Sul e um terço no Estado
do Mato Grosso.
Sendo uma área de transição, o Pantanal MatoGrossense abriga ecossistemas aquáticos, semi-aquáticos e terrestres, em complexas interações e interdependências e uma incalculável riqueza em termos de
fauna e flora, sendo declarado, na própria Constituição
Federal, corno um "patrimõnio nacional".
A aceleração do processo de ocupação e a expansão da fronteira agrícola na região Centro-Oeste,
sobretudo a partir dos anos 70, vem vitimando o frágil
conjunto de ecossistemas do Pantanal Mato-Grossense, inclusive, comprometendo o seu equilíbrio.
Esse quadro preocupante, exige uma ação rápida, persistente, descentralizada, participativa e concertada, com uma ampla negociação entre os diversos interesses sociais e econômicos, tendo corno eixo central a manutenção do equilíbrio ecológico na região.
O Projeto de Lei em questão tem objetivos bem
delineados, que evidencia a preocupação com a proteção do ecossistema que constitui o Pantanal MatoGrossense.
Contempla dispositivos que visam ordenar e direcionar esse necessário esforço comum, incorpora
conceitos modernos, que traduzem na evolução da
temática ambientalecria as bases técnicas para a
concretização do processo de desenvolvimento sustentável do Pantanal Mato-Grossense.
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Nessa circunstância, é extremamente elogiosa a
preocupação do Senador Júlio Campos em regulamentar o art 225, § 42 , da Constituição Federal, preenchendo, assim, uma grave lacuna na legislação no que
diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense.
No entanto, a redação final do Projeto de Lei poderá ensejar interpretações, que, eventualmente, venham a prejudicar acordos internacionais que regulam
a navegação fluvial da área, a exemplo do Acordo de
Transporte da Hidrovia "Paraguai-Paraná", assinada
pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Esses Acordos, já ratificados pelos Congressos
Nacionais dos cinco países, valorizam a preservação
do meio ambiente fluvial, tendo sido, inclusive, criado um Grupo de Assessoria Ambiental, que acompanha todas as etapas de sua implementação, para assegurar que não haverá danos ao meio ambiente, no
curso da hidrovia e em seu entorno.
Com o objetivo de aprimorá-lo, propomos
emenda para a inclusão dos incisos VIII e IX do artigo 6", do Projeto de Lei n2 80, de 1996, com a seguinte redação:
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• Art. 6 ·················-·······-······················
VIII - adequar-se às exigências ambientais decorrentes de acordos internacionais ratificados pelo Brasil;
IX - garantir a liberdade de navegação
fluvial ressalvadas disposições da legislação
ambiental e ouvido o Ministério da Marinha. •
Assim, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n2 80, de 1996, conjuntamente com a
emenda sugerida.
É o nosso voto.
Sala da Comissão, 11 de junho de 1997. Ademir Andrade, Presidente- Jonas Pinheiro, Relator - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Benedita
da Silva - Nabor Júnior - Waldeck Ornelas - Bello Parga - Emília Fernandes - Gilvam Borges Osmar Dias - Casildo Maldaner - Romero Jucá Emandes Amorim - José Eduardo Outra.
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 80 DE
1996.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 19~6
Regulamenta o parágrafo 42 do artigo 225 da Constituição Federal, no que
diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense.
O Congresso Nacional decreta:
Disposições Preliminares
2

Ar!. 1 Fica instituído o Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense, nos termos
do art. 225, § 4", da Constituição Federal e de
acordeo com os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta.Lei.
Art. 2º O Plano de que trata o artigo anterior
será implementado na área compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, situadá em território brasileiro.
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 3 2 Para os fins previstos nesta lei, entendese por.
I - Pantanal Mato-Grossense: área situada no
alto curso do rio meridianos 552 e 582 de longitude
oeste, podendo também ser denominada de Depresssão Pantaneira;
11 - Bacia Hidrográfica do rio Paraguai: área de
drenagem compreendida desde a nascente do rio
Paraguai e seus formadores até a saída desse curso
dágua do território brasileiro;
III - Zoneamento ecológico-econômico técnico
básico de planejamento, resultante da análise intec
grada dos fatos e processos de meio físico, biológico
e socioeconômico de um dado território, que ordena
a ocupação humana, estabelecendo as normas de
uso do solo e de manejo de recursos naturais em zonas específicas;
IV - Plano de Ação e Gestão: o conjunto de
projetes setoriais integrados e compatibilizados com
as diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológ1·
co-econômico;
V - Capacidade de Suporte: limite máximo de
utilização e/ou ocupação de um dado ecossistema,
além do qual seu equilíbrio natural e sua cap~cldade
de regeneração estarão rompidos;
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VI - Conservação Ambiental: sistema flexível
caracterizado por um conjunto de diretrizes e proce_dimentos planejados para o manejo e gestão dos recursos naturais, a um nlvel étimo de rendimento e
preservação da diversidade biológica, de modo a
conseguir a mais alta qualidade de vida humana presente e futura;
VIl - Manejo Sustentado: conjunto de procedimentos que condiciona o uso de um determinado recurso natural, de maneira a evitar a redução de disponibilidade daquele recurso e a garantir que sua
extração se dê num ritmo no máximo igual ao de sua
regeneração.
CAPÍTULO 11
Dos Objetivos
Art. 4 2 O Plano de Gerenciamento do Pantanal
Mato-Grossense tem por objetivo geral disciplinar e
racionalizar a utilização dos recursos naturais da região defenida no art. 3 2 , I, desta lei, visando à melhoria da qualidade de vida da população local e à
proteção dos ecossistemas, atendidos os seguintes
objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos dos recursos naturais e atividades humanas em geral com a garantia
do equilíbrio ambiental, por meio da harmonização
dos interesses sociais e econômicos de agentes extemos e/ou locais;
11 - controle do uso e ocupação do solo e da
exploração de recursos naturais em toda a região da
bacia Hidrográfica do rio Paraguai, com a finalidade
de:
____ _ll} impedimento da exploração predatória dos
recursos naturais;
b) impedimento da degradação e/ou descaracterização dos ecossistemas do Pantanal Mato-Grossense;
c) minimização dos conflitos entre os diversos
usos e atividades;
d) incremento dos processos produtivos econõmicos, observadas as limitações ambientais da região;
III - conse..VaÇão de áreas representativas dos
ecossiSterrüis da- região-;--oom- corria -recuperaÇão
e/ou reabilitação das que se encontram degradadas;
IV - manutenção dos ecossistemas de que tra-

ta-o lni:íso anterior, pcir melo -dã-ãítãliaÇão cfa capaa:

Claae de- suporte-ambienhil emface das neCessidades SOciais e econô(nicas;
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V - fixação e desenvolvimento das populações
locais, por meio de criação de oportunidades em atividades de exploração sustentada dos recursos naturais, bem como pelo acesso a tecnologias ambientalmente adequadas para a implantação de novas
atividades económicas e/ou aprimoramento . das
existentes;
VI - planejamento e gestão, de forma coordenada, descentralizada e participativa, das atividades
antrópicas na região.
CAPÍTULO III
Das Metas e Diretrizes
Art. 52 O Plano de Gerenciamento do Pantanal
Mato-Grossense de~·erá, necessariamente:
I - definir o zoneamento ecológico-económico
e as respectivas normas e diretrizes para cada setor
considerado;
II - desenvolver ações integradas entre os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam ou
venham a atuar na região;
III -.implantar programas de monitoramento,
com vistas ao controle, fiscalização e manejo dos recursos naturais;
IV - implantar mecanismos de participação e
consulta às comunidades durante a elaboração e a
implementação dos programas de ação e gestão decorrentes de sua aplicação.
Art. 6º O Plano de Gerenciamento do Pantanal
Mato-Grossense deverá observar as seguintes diretrizes:
I - proteger os ecossistemas de forma a garantir a manutenção de suas funções ~lógicas, a diversidade biológica e o uso de suas potencialidades
conforme sua capacidade de suporte;
II - promover a melhoria das condições de vida
das populações, estimulando a fixação das comunidades tradicionais;
III - avaliar a capacidade de suporte ambiental
das áreas passíveis de utilização, de forma a garantir níveis de utilização dos recursos não-renováveis e
a capacidade de regeneração dos recursos renováveis;
IV - assegurar a integração harmónica da área
do Pantanal Mato-Grossense com as demais regiões
que a influenciam, ou são por ela influenciadas, na
região da bacia Hidrográfica do rio Paraguai;
V - desenvolver as diferentes potencialidades
locais, promovendo a cooperação entre órgãos da
administração federal, estadual e municipal, contem-
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piando o peculiar interesse dos Municípios, de acordo com os objetivos de desenvolvimento sócio-económico e de elevação da qualidade de vida de suas
populações;
VI - assegurar a mitigação dos impactos provenientes de zonas contíguas sobre o Pantanal
Mato-Grossense;
VIl - promover a recuperação das áreas degradadas, adequando-se às orientações estabelecidas
no zoneamento ecológico-económico;
VIII -adequar-se às exigências ambientais decorrentes de acordos intemacioais ratificados pelo
Brasil;
IX - garantir a liberdade de navegação fluvial
ressalvadas as disposições da legislação ambiental
e ouvido o Ministério da Marinha.
_CAPÍTULO IV
Dos Instrumentos de Gerenciamento
Art. 7º Constituem instrumentos de que se valerá o Plano de Gerenciamento do Pantanal MatoGrossense para atingir os fins previstos:
I - zoneamento ecológico-económico;
11- planos de Ação e Gestão.
Art. 82 O Zoneamento ecológico-económico
tem por objetivo identificar e selecionar unidades territoriais que, por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas devem ser objeto de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento de ações para conduzir ao aproveitamento e manutenção
e/ou recuperação de sua qualidade ambiental e do
seu potencial produtivo.
§ 1º O Zoneamento ecológico-económico definirá normas e metas ambientais e socioeconómicas
a serem alcançadas por meio dos Planos de Ação e
Gestão.
§ 2 2 O Zoneamento ecológico-económico levará em conta, na identificação das unidades territoriais de que trata o artigo anterior, a existência
de áreas críticas, submetidas ou em vias de serem
submetidas a intensa pressão populacional e económica, estabelecendo medidas emergenciais e
prioritárias paraa rninização de impactos ambientais.
§ 32 O Zoneamento ecológico-económico identificará áreas de ocorrência de ecossistemas de especial relevância, cuja integridade seja imprescindível ao equilíbrio ecológico geral na região, nas quais
serão permitidas apenas atividades de preservação
ambiental, pesquisa cientifica, educação ambiental,
ecoturismo, pesca artesanal e outras formas de ex·
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ploração económica de baixo impacto ambiental,
submetidas a manejo sustentado.
Art. 9º Os Planos de Ação e Gestão deverão
conter.
I - área e limites de atuação;
11 - objetivos;

III- metas;
IV- prazos de execução;
V - mecanismos de participação social na sua
elaboração e implementação;
VI- fontes de recursos;
VIl -formas de aplicação de recursos;
VIII - mecanismos de controle e monitoramento.
Art 1O. Os Planos Di retores dos Municípios
abrangidos pela definição de que trata o art. 3º, I,
deverão ser compatibilizados com os dispositivos
desta lei.
Art. 11. O Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense contemplará:
I -criação de escolas técnicas agro-pastoris de
primeiro e segundo graus nas zonas rurais;
11 - incentivos e prêmios a empreendimentos
económicos que apresentem resultados relevantes
quanto à conservação ambiental;
III - incentivos e prêmios ao desenvolvimento
de tecnologias apropriadas à conservação da região;
IV- criação de unidades de pesquisa destinadas à ampliação do conhecimento sobre a dinâmica
dos ecossistemas que interagem na região;
V - estabelecimento de normas específicas
para o desenvolvimento do turismo na região;
VI - criação de oportunidade de capacitação
técnica para equipes municipais e estaduais interdisciplinares, encarregadas da elaboração e implementação de politicas públicas de gestão ambiental.
CAPÍTULO V
Das Atribuições Institucionais
Art. 12. Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Público Federal deverá:
I -criar comissão composta por representantes
do Poder Executivo Federal, dos governos estaduais
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos governos dos Municípios cujos territórios estejam na área
abrangida pela definição contida no art. 3º, I, desta
Lei, da comunidade científica, de entidades sob a
coordenação do órgão federal de meio ambiente,

elaborar e garantir a implementação do Plano de
Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense;
11 - criar sistema de informações econômicoecológicas sobre o Pantanal Mato-Grossense, de
acesso público, e garantir sua divulgação e atualização;
III - estabelecer prioridade e critérios especiais
de acesso a crédito, em instituições oficiais, para financiamentos -de projetes aprovados no âmbito do
Plano de que trata esta lei.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta
lei dentro de 180 dias a partir da data de sua publicação, estabelecendo, inclusive, prazos para que os
empreendimentos já instalados adequem-se ao que
ela dispõe.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 11 de junho de 1997. Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO Nº 38/97 - CAS
Brasília, 18 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno, comunico Vossa Excelência, que esta Co·
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 80,
de 1996, que 'regulamenta o § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, no que diz respeito ao Pantanal Mato-Grossense", em reunião de 11 de junho de
1997.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
- Presidente.
PARECER N2 382, DE 1997

a

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 103,
de 1996, de autoria do Senador Hugo Napoleão, que "dispõe sobre a devolução
do adiantamento da remuneração das férias, acrescentando-se novo parágrafo ao
art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalno- C[T, e dá outras providências".
Relator: Senador Bello Parga.
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 103, de 1996,
de autoria do ilustre Senador Hugo Napoleão, 'Dis-
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O ressarcimento de uma só vez do total do vapõe sobre a devolução do adiantamento da remunelor pago a título de férias, já no mês seguinte, faz
ração das férias, acrescentando-se novo parágrafo
com que o trabalhador, na prática, fique 60 (sessen-_
ao- ari. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho... tafâlas sem reeeber salário,
causa
CLT e dá outras providências".
enormes transtornos financeiros.
Intenta o nobre autor da proposição acrescenNeste sentido, a proposta de ressarcimento
tar ao art. 145 da CLT o seguinte parágrafo:
parcelado se apresenta como alternativa mais equili"§ 12 A antecipação da remuneração
brada em relação ao modelo vigente, possibilitando
ao trabalhador menor sacrifício financeiro e melhor
das férias de que trata o caput será devolvida ao empregador nos meses imediatamengestão de seu orçamento, razão pela qual somos fate ao do gozo das férias, em dez parcelas,
voráveis ao mérito do projeto.
mensais e consecutivas, não incidindo sobre
Entretanto, para melhor disposição da matéria,
transcrevemos a seguir o projeto com algumas alteelas quaisquer juros ou outras remuneraçõrações de redação que consideramos necessárias
es direta ou indiretamente referidas à anteciao seu aperfeiçoamento formal. _
pação pecuniária. •
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
Na justificação aduz que • ... não se
do Projeto de Lei do Senado n2 103, de 1996, na forpode ignorar que os padrões salariais vigenma abaixo:
tes na economia brasileira são ainda bastanté reduzidas, não comportando o contento o
PROJETO DE LEI DO SENADO
financiamento das imprescindíveis férias do
N2103, DE 1996
trabalhador. A antecipação tenderia a minoDispõe
sobre a devolução do
rar este problema. Todavia, a maneira como,
adiantamento
da remuneração das féatualmente se encontra equacionada reprerias, mediante o acréscimo de novo pa·
senta uma dificuldade adicional ao trabalharágrafo ao art. 145 da Consolidação das
dor para que desfrute plenamente seu direito
Leis do Trabalho- CLT, e dá outras prode lazer.• Mais adiante, conclui: "Ademais,
vidências.
estamos convencidos de que, em conformi-

SituaÇão-que itle

dade ao cronograma de férias do trabalhador, distribuído ao longo do exercício finan-- ceiro, esse benefício não trará maiores implicações ecbnômico-financeiras desfavoráveis
à empresa·.
No prazo regimental não foram oferecidas
emendas à proposição.
É o relatório.
11- Voto do Relator
Compete à Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, nos termos do art. 100, I, emitir parecer sobre o presente projeto de lei.
Com rara felicidade, o ilustre Autor, Senador
Hugo Napoleão, apresenta proposta que deve ser
objeto de nossa análise e de todo o Congresso Nacional, pois se trata de assunto que afeta diretamente no interesse do trabalhador empregado.
Atualmente, o pagamento da remuneração de
férias é feito de forma antecipada, até 2 {dois) dias
antes do início do respectivo período. Por conseguinte, quando o trabalhador retoma ao serviço,
após a fruição dos trinta dias, nada mais tem a receber, uma vez que o salário daquele mês já lhe foi antecipado, a título de férias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 145 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aproy.<~Qª_~Io_D~retQ-~ei nº 5.452, ®.12 _çfe
maio de 1943, pasSa a vigorar acrescido do seguinte §
2º, renumerando-se o parágrafo único para§ 1º.
• Art. 145..............................................
§iº :::.. :::.::.:.:::.:::.::.............~ ................
§ 2º O valor da antecipação da remuneração das férias de que trata o caput será
devolvido ao empregador, mediante consignação em folha de pagamento, em dez parcelas mensais e consecutivas, a partir do
mês subseqüente ao do gozo das férias,
sem qualquer acréscimo. •
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contário.
Sala_da Çomi§são,_l1 c;!ejunho de 1997. Ademir Andrade, Presidente - BeiJo Parga, Relator
- Mauro Miranda - Benedita da Silva - Gilvam
Borges - Emília Fernandes - Osmar Dias -Jonas
Pinheiros - Marluce Pinto - Nabor Junior - Júlio
Campos - Waldeck Omellas - Casildo Maldaner
- Romero Jucá - Carlos Bezerra.

-

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
LISTA DE VOTA ÇAO NOMINAL /PLS N" ·1 0 ) d .;- i ~u)(,
TITULARES- PFI,

• ROMERO JUCA
, JONAS PINHEIRO
JOSE ALVES·
o BELLO PARGA
• WALDECK ORNELAS
ED!SON LOBAO
ODACIR SOARES
VAGO

Sl~V

y.

NAO

ABSTENÇAO

)j(
'

.

·-y'/
~

TITIILARES- PMDD

' CARLOS BEZERRA
' GIL VAM BORGES
JOAOFRANÇA
' CASILDO MALDANER
, MAURO MIRANDA
, NABO R JUNIOR
• MARLUCE PINTO
VAGO
TITUI.ARllS · PSDU

-LUCI O ALCANTARA
'OSMARDIAS
LUDIO COELHO
CARLOS WILSON
JOSE ROBERTO ARRUDA
TITIII..\IIES- BLOCO OPOSIÇAO
CPTII'Dl'iPSDIPPSl

'BENEDITADASILVA-PT
MARINA SILVA-PT
• ADEM IR ANDRADE-PSB
SEBASTIAO ROCHA-PDT
TITl'LARES- PPH

SIM

NAO

ABSTENÇÃO

X
/'

--"'

ft.
N.\0

ABSTENÇÃO

N.iO

ABSTENÇÃO

N.io

ABSTENÇAO

' ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUJNTANILHA
I'IHILARF.S- PTH

,\IISTI;~(';ÍO

SUPLENTES-PSDB

SUPLENTES -IILOCO OPOSIÇ.iO
CPTIPDTIPSDIPPSl

SUPLEI'ITES-PPB

"'...,

/

SI;\(

"

SIM

NÁO

AliSTE:'>/(',\()

SIM

N.iO

AIISTI\NÇ.iO

sm

NAO

.\IISTI\"'C.\0

!'.IlM

"i.ÍO

ABSTE~Ç\0

-

li~
~

8
"'

~

0
~

EPITACIO CAFETEIRA
ESPJRJDIAO AMJN
SIM

NAO

ABSTENÇÃO

VALM!R CAMPELO

TOTAL__ f.!t_SIM

NÁO

-"~'

X

SUPLENTES- PMDII

• JOSE EDUARDO OUTRA-PT
LAVRO CAMPOS-PT
ABD!AS NASCJMENTO-PDT
ROBERTO FREIRE-PPS

)P

SIM

NÁO

ARTUR DA TAVOLA
BENIVERAS
SERGIO MACHADO
., COUTINHO JORGE
P JEFFERSON PERES

'"'
SIM

SIM

• JOSE FOGAÇA
VAGO
ONOFRE OUINAN
JOSE SARNEY
RENAN CALHEIROS
VAGO
VAGO
VAGO

X
'Y!_

SIM

. SUPLENTES- Pt'L

GUILHERME PALMEIRA
JOSEBIANCO
FREITAS NETO
• JULIO CAMPOS
JOSE AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOAOROCHA

,\llsn:Nç.\o

SUPLENl'ES-P'I'II

• EMILIA FERNANDES

('I NAO-=::_ABS--===:_

Obs.: Com o Presidente completou-se
o quorum para deliberação.

x

SALA DAS REUNIOES, EM

Senador
Presidente (

f·

I)(!'//

rlj'\
\ \
~ :-~I ~

476

ANAIS DO SENADO FEDERAL

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS AO PROJEfO DE LEI DO SENADO N" 103, DE 1996
PROJEfO DE LEI DO SENADO N° 103, DE 1996
Dispõe sobre a devolução do adiantamento da remuneração das férias, mediante o acréscimo de novo parágrafo ao
art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art 145 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte§
2", renumerando-se o atual parágrafo único para § 12:
"Art. 145 .........................••..•••.........•..••.•
§ 1º .......................................................
§ 22 O valor da antecipação da remuneração das férias de que trata o-caputserá
devolvido ao empregador, mediante consignação em folha de pagamento, em 10 parcelas mensais e consecutivas,
partir do
mês subsequente ao do gozo das férias,
sem qualquer acréscimo. •

a

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 11 de junho de 1997. Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO N° 40/97 -CAS
Brasma, 18 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 22 do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 103,
de 1996, que "dispõe sobre a devolução do adiantamento da remuneração das férias, acrescentando
novo parágrafo ao art. 145 da Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT, e dá outras providências", em
reunião de 11 de junho de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
PARECER N° 383, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 318, de 1991-Complementar (nº
142192, naquela Casa), de autoria do Senador Maurício Corrêa, que "Determina
os casos em que forças estrangeiras po-
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dem transitar pelo território nacional ou
nele permanecer temporariamente".
Relator: Senador Humberto Lucena
I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado n2 318, de 1991-Complementar,
de autoria do nobre Senador Maurício Correa, já
aprovado pela Câmara dos Deputados, na forma de
emenda substitutiva, e que 'Determina os casos em
que forças estrangeiras podem transitar pelo territó_rio_nacional ou_neJe permanecer temporariamente'.
li-Análise
Concordamos com as alterações propostas
pelo substitutivo, à exceção do que foi sugerido nos
arts. 3º e 62.
O art 3º, que estipula_a_aplicação da lei brasileira
às forças_ estrangeiras admitidas, de forma genérica e
absoluta, não pode ser mantido, tendo em vista uma
série de imPeditivos provenientes do direito público extemo e do próprio ordenamento jurídico do País.
Cumpre assinalar que "forças estrangeiras" é expressão de grande abrangência, que pode referir-se
tanto a contingente de força terrestre, quanto a belona1les, incluídas as ele ªll9io l~ístico, ou aeronaves militares de combate ou de transporte. Sendo o território
do Estado também conformado por aeronaves, navios
ou assemelhados públicos, estes, independentemente
~do local onde estejam, constituem parte do espaço jurisdicional do Estado, razão por que não há como se
conceber a previsão referida no art 32
De fato, aeronaves e navios públicos, em tal hipótese, conforme fórmula consagrada do "direito das
gentes", compõem o próprio território, inclusive para
efeitos de aplicação da lei penal. Uma aeronave da
Força Aérea Brasileira, não importando o espaço aéreo ou aeroporto em que se encontre, será, sempre,
para todos os efeitos, parte do território nacional.
O mesmo se aplica em relação às sedes militares, aí incluídos aquartelamentos e áreas de estacionamento incrustados em territórios estrangeiros, que
à analogia de ernbaixaturas, serão da mesma forma,. pela funcionalidade, prolongamento dos territórios dós Estados, enquadrando-se na classificação
das missões diplomáticas, conforme a previsão ordinária da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas consagra, instrumento ratificado por nós em
23 de fevereiro de 1965.
Pelos princípios gerais e pela prática internacional, bem como pelo direito interno brasileiro, temse, em relação à questão, o reconhecimento da contigüidade funcional do território, outrora designada
"extraterritorialidade das leis", em relação a navios,
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aeronaves e sedes militares, ficando todas as demais situações enquadradas no espaço jurisdicional
brasileiro, onde vige ordinariamente o princípio da
territorialidade da lei.
Cumpre enfatizar que o princípio supradeduzido é condição sine qua non para que missões 'militares no estrangeiro possam ser levadas a cobro.
Isso posto, não se pode, em nenhuma hipótese, manter o art. 3 2 ora argüido, pelo que recomendamos sua supressão.
Também deve ser impugnado o art. 6", que estabelece:
"Art. 6" FICam mantidos, nos casos em
que forças est:angeiras possam transitar pelo
território nacional, ou nele permanecer temporariamente, os tratados, acordos ou atos internacionais dos quais o Brasil é signatário, já refe!endados pelo Congresso Nacional.•
Trata-se, a toda evidência, de norma despicienda, por não possuir nenhum sentido jurídico,
haja vista .poderem os tratados, em todas as suas
formas, ser extintos tão-somente pelas fórmulas que
lhes são usuais, quais sejam a denúncia, a extinção
do objeto, ou o decurso de prazo. A Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados, de 23 de maio de
1969, já aprovada na Câmara dos Deputados, regulamenta a questão da denúncia dos tratados e de
suas formas análogas.
Ora, criar-se, pela lei, norma expressa de nãoextinção factícia, ·é forma tecnicamente precária e
doutrinariamente desnecessária.
Por outro lado, admitida a adoção de tal norma,
ficar.a o Poder Executivo impedido de conduzir livre

e exclusivamente a política externa, conforme estipula a Constituição Federal em seu art. 84, incisos
VIl e VIII.

III- Voto
Pelo exposto, somos contrários ao Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n2 318, de
1991-Complementar, por não ser possível adequá-lo
regimentalmente.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.Romeu Tuma, Presidente (em exercício)- Humberto Lucena, Relator - Benedita da Silva - Levy
Dias - José Agripino - Casildo Maldaner - Bernardo Cabral - Joel de Hollanda - Eduardo Suplicy - Guilherme Palmeira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
~.SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
VIl - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atas inlemãcionãis, sujeifõSãrefefenao-do-congresso Nacional;

Quadro Comparativo entre o Projeto de Lei do Senado n• 318, de 1991 - Complementar e o Substitutivo da Câmara
Elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federai
ProJeto de Lei do Senado n• 318, de 1991- Complementar
Detennina os casos em que forças
estrangeiras possam transitar pelo
território nacional ou nele permanecer
tempp_rarjamente. .
- 'c---·-~"· Art. I'' l'oderá ·o Presidente da República permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, independente da autorização do Congresso Nacional,
nos seguintes casos:
~ ..
I - paw a c:'tecuç5o de programas de adestramento ou aperfeiçoamento
11u de nussão mrlitar de transporte, de pessoal, carga ou de apoio
iogísnco do interesse e sob a coordenação de instituição pública
nacional:
____

Substitutivo da Câmara ao Pro.ieto de Lei do Senado
/JI!termina os casos em que forças
~strongeiras
podem transitar pelo
território nacional ou nele penn~r
temwrariam_ente_.
-' . .
Art. 1° Compete privativamente ao Presidente da República permitir
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente. independente da autorização do
Con2t'esso Nacional. nos se!ruintes casog:
I ~ para a execução de programas de adestramento ou aperfeiçoamento
ou de missão militar de transporte de pessoal. carga ou de apoio
logístico do interesse e sob a coordenação de instintição públicaj
nacional:

I
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Projeto de Lei do Senado n• 318. de 1991 ·Complementar
Substituth·o da Cârnara ao Proieto de L~i do Senado
ll - em visita oficial ou não oficial programada pelos. órgãos li - em visita oficial ou não oficial programada pelos órgãos

~vemarnentais. inclusive 3..!i ele fipaJidadç_ç_jc_n_tífic_ou~,J~!lQl.ógji:a;

_g_ovemamemais. inclusive as_Q~ finalidade científica e tecnológica:

III - para atendimento técnico. nas situações de abastecimento. reparo m - para atendimento técnico. nas situações de abastecimento. reparo
ou manutenção de na_vios 9U_aerçmaY~$._C:§~ran,e;eiras__:~-ou~!.Darnlt~n_cão de_navio~...oU-ª.efOna~es_e_s~rangeiras:
IV- em missão de busca e_salvª-VteQto._
lV-em missão de busca e sal_yamepto.
Parágrafo único. A exceção dos casos previstos neste artigo, o Parágrafo único. A exceção dos casos previstos neste artigo, o
Presidente da República dependerá da autorização do Congresso Presidente da República dependerá da autorização do Congresso
:-.;acional para pennitir que forças estrangeiras transitem ou Nacional para pennitir que forças estrangeiras transilem ou
permaneç~m no território nacional. quando será ouvido, sempre, o pennaneçam no território nacional. quando será ouvido, sempre. o
~
Conselho de Defesa Nacional_,
Crulsell)o 4~ De!e.~a)'<açioJ1~l,..
.....•..•.•...
Art. 2" Em qualquer caso. dependendo ou não da manifestação do Art. 2" Em qualquer caso, dependendo ou não da manifestação do
Congresso Nacional. a permanência ou trânsito de forças estrangeiras Congresso Nacional. a permanência ou trânsito de forças estrangeiras
no território nacional só poderá ocorrer observados os seguintes no tenitório nacional só poderá ocorrer observados os seguintes
requisitos, à exceção dos casos previstos nos incisos m e IV do artigo requisitos, à ex.ceção dos casos previstos nos incisos lU e IV do artigo
anterior~uando caracterizada situ~ão de eme~ência:
anterior. quando caracterizada situacão de emergência:
I - que o tempo de pennanência ou o trecho a ser transitado tenha sido I - que o tempo de permanência ou o trecho a ser transitado tenha sido
I previament~ estab_eleçiçio~
____
. ___ _ ~
Ipreviameure estabeleciclo:_
II - que o Brasil mantenha relações diplomáticas com o país a que U - que o Brasil mantenha relações diplomáticas com o país a que
U!ertenç-ª"mas fo!f_as estrangeiras;
_ .
__ ······--·~ l_pçn_e~ç;ml_as fp.rçasestr@geiras:
III - que a finalidade do trânsito ou da. permanência no território ill - que a finalidade do trânsito ou da permanência no território
nacional hai~ sido plenamente declarada:
__
naciqnal haja sidq_plenamen_te declara_da:
[V - que o quantitatillo do contingente ou grupamento, bem como os IV - que o quantitativo do contingente ou grupamento. bem como os
veículos e equipamentos bélicos integrantes da força hajam sido veículos e equipamentos bélicos mtegrantes da força hajam sido
previamente especificados;_
~
~
I previamente eSJ'C_Sificados;
V • que as forças estrangeiras não provenham de países beligerantes. V - que as forças estrangeiras não provenham de países beligerantes,
circuno;.cfincia a ser p~y_istª em lei e~pecial.
circul).stânçia ;:t sç;t_Q!"evista em.Jei es.Peçi_ai.
Par.igrafo único. Implicará em crime de responsabilidade o ato de Parágrafo único. Implicará crime de responsabilidade o ato de
autorização do Presidente da República sem que tenham sido autorização do Presidente da República sem que tenham sido
preenchidos os rcql:isitos previstos nos incisos deste artigo, bem como preenchidos os requisitos pre\-"i.c;.tos nos inci!'os deste artigo, bem como
quando a pernússão não seja precedida da autorização do Congresso quando a permissão não seja precedida da autorização do Congresso
Nacional, nos c_a?QS em Çluç .se fizer necesúd:;t..
N_aci_onal~ nps__~QS_~m aue esta_ se fizer n~es_s_ária
Art. 3" As forças estrangeiras em trânsito ou pennanéncia no
ltrrit6rú> nacionalficam sujeitas às leis brasileiras.
Art. 3~ Verificada hipótese em que seja necessária a autorização do Art. 4o Verificada hipótese em que seja necessária a autorização do
Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças
estrangeiras no território nacional, observar-se-ão os seguintes estrangeiras no território nacionai. observar-se-ão os segumtes
I procedimentos:
-~~
: I oroçedjzpe!JJO~: -- --- ""~ --~-- --· -I - o Presidente da República encaminhará mensagem ao Congresso I - o Presidente da República encaminhará. mensagem ao Congresso
Nacional. que tramitará na fonna de projeto de decreto legislativo. Nacional. que tramitará na forma de projeto de decreto legislativo.
instruída com o conteúdo das informações de que tratam os incisos I a instruída com o conteúdo da:i infonnações de que tratam os incisos I a
v do artigo anterior:
" -<
v do ;;rtigo
II - a matéria tramitará em regime de urgência, com precedência sobre II - a matéria tramitará em regime de urgência, com precedência sobre
Iqualquer outra na Ordem âO Dia que não tenha preferência- qualquer outra na Ordem do Dia que não tenha preferência
constitucionaL
constitucional.

I

z·;

Art 4" Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se forças
estrangeiras o grupamento ou contigente de força armada, bem como o
navio, a aeronave e a .viatura que penençam ou estejam a serviço dessas
forças.

"

Art. 5o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se forças
estrangeiras o grupamento ou contigente de força armada. bem como o
navio, a aeronave e a viatura que penençam ou estejam a serviço dessas
fQ_rças.
A.rt.. 6° Ficam mantidos, nos casos em que forças estrangeiras possam

transitar

pelo

território

nacional,

ou

nele

permanecer

temporariamente, os tratados,. acordas ou atas internacionais dos
Art.

so

quais o Brasil i signatárlo,jó. nfuendados 11elo Conwesso NacionaL
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vtgor na data de SU3

jpublic"i_ão.

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

·· publicação.
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte .discurso. Sem revisão do orador.} Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, o Brasil precisa cumprir urgentemente os tratados já estabelecidos com os países vizinhos, para a implantação de
u~a saída rodoviária rumo ao Pacífico, unindo os
do1s oceanos que banham a América do Sul. Mais
do que uma simples conexão asfáltica essa estrada
implicará a efetiva integração econô~ica, cultural e
política dos povos que vivem no Leste e no Oeste do
Continente; significará um grande passo adiante das
palavras escritas e dos discursos pronunciados em
ocasiões festivas ou diplomaticamente especiais.
O ponto mais destacado dessa aspiração, todavia, diz respeito. aos interesses internos do nosso
País, que·não pode mais se permitir o desperdício
atual de tempo, trabalho e recursos financeiros. O
que se gasta de dinheiro e se joga fora em termos
de semanas ou meses é uma perda que gera sensíveis prejuízos para a sociedade e, sem dúvida está
na raiz de alguns de seus mais sérios problerna's.
Só os insensíveis e os insensatos não compreendem a gravidade da questão: sem a saída rodoviária para o Pacífico, ficamos à mercê de entrepostos estrangeiros e da navegação em bandeiras
exóticas, que nada acrescentam aos nossos projet~s d~ desenvolvimento. Pode até parecer incoerênCia af1rmar que uma estrada poderá incrementar o
transporte marítimo, mas é a pura realidade. Se o
Brasil conseguir se conectar com a malha rodoviária
peruana estará desembarcando na praias e nos portos do maior oceano da Terra, que tem, na outra
margem, o poderoso Extremo Oriente, onde rugem
os Tigres Asiáticos e vicejam promissoras perspectivas para nossos produtos.
O Clube de Engenharia discutiu o tema, com a
profundidade e a seriedade peculiares à consagrada
instituição do Rio de Janeiro. Foi no dia 22 de abril,
quando ouviu o Engº Marcos Ribeiro Dantas e suas
teses arrojadamente objetivas.
Para melhor esclarecimento dos Srs. Senadores que não têm familiaridade com o assunto, permitam-me delinear o aspecto essencial das discussões. As alternativas mais viáveis passam pelo Estado
do Acre e constam dos acordos já firmados com o
Peru e outros países andinos, sendo a mais cotada
aquela que se faz via Rio Branco e Assis Brasil até a
fronteira com o Peru; a outra é um pouco mais extensa, vai até Cruzeiro do Sul e Mãncio Lima. Na primeira hipótese, o ponto final da rodovia seria a cidade peruana de llo; na segunda, Lima, capital peruana, vizinha ao porto de Callao.
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E o que diz o Engº Marcos Ribeiro Dantas? Diz
coisas sensatas e comprovaaas; como a imperiosa
necessidade de cortarem-se custos absurdos, que
sangram a precária economia nacional.
Partindo do princípio de que o macrocomércio
internacional brasileiro se faz essencialmente através do porto de Santos, ele considera as linhas marítimas rotineiras com o principal porto japonês, o de
Yokohama. E colhe números estarrecedores: hoje, o
menor percurso é através da África do Sul, com pouco menos de 22.500 km; em segundo lugar, com
500 km a mais, está o caminho através do Canal do
Panamá, e a mais extensa das rotas habituais corta
o Estreito _de Magalhães e faz conexão em Valparaíso, no Chile, num total de 23.650 km. Vejam bem os
Srs. Senadores: as três estão acima de 22 mil Km enquanto as rotas peruanas para o Japão, como a
<JUe parte_ de Callao, não chegam a 16 mil km. Repelindo: a d1ferença é de 16 mil para 22 mil km, um distância adicional superior a 6 mil km, cujo custo pode
ser avaliado até mesmo pelos leigos na matéria.
Em sua conferência no Clube de Engenharia, o
Eng• Dantas destaca a importância do entrosamento
das modalidades marítima e rodoviária no transporte
de grandes cargas, citando sua vitalidade para o
próprio desenvolvimento do povo brasileiro. Segundo ele, o Brasil vem incrementando o seu comércio
exterior com os países do Oriente, mas necessita
cada vez mais de saídas rodoviárias para o Oceano
Pacífico, em estradas pavimentadas e confiáveis, de
molde a baratear os fretes globais. Além disto, essas
saídas facilitaram também o intercâmbio com os países das três Américas banhados por aquele oceano,
desde a Argentina e Chile até os EUA.
Os mercados do Pacífico, em especial os do
Japão e os citados Tigres Asiáticos (Coréia do Sul,
Taiwan, Hong Kong e Cingapura}, vêm crescendo a
taxas que superam as dos mercaclos tradicionais do
Atlântico. Sem uma adequada saída para o Pacífico,
o Brasil perde uma valiosa rota para participar de
uma forma mais efetiva deste comércio crescente.
Mas nem apenas os grandes interesses empresariais do coração económico e financeiro do
Brasil estão vinculados à saída ocidental - existem
outros pontos cruciais para a nacionalidade, também
nela envolvidos, como a própria integração nacional,
com a afirmação de nossa soberania sobre vastíssimas áreas hoje expostas à cobiça alienígena. Os
produtos brasileiros oriundos do Acre, Rondônia, sul
do Amazonas e norte de Mato Grosso, atualmente
transferidos via portos do Atlântico, estão com sua
competitividade ameaçada. Para se ter uma idéia, o
percurso rodoviário de Porto Velho até Santos é de
cerca de 3.200 km, subindo para 3.700 quando o
ponto de partida é Rio Branco.
O Sr. Romero Jucá- Permite V. Exª um aparte?
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O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte
rência e as cobranças convivem com a falta de merao nobre Senador Romero Jucá, com muito prazer.
cada, ou seja, muitos reclamam da falta ou dos pre0 Sr. Romero Jucá - Meu caro Senador Naços de itens trazidos de fora, mas que dificilmente
·seriam lá produzidos, porque caso se aumente a
bor Júnior, V. Exª trata de uma questão que, além da
produção, não haverá a quem vender. O mercado
economia do Acre e de Rondônia, abrange muito
total é pequeno, de 500 mil habitantes.
mais do que isso: a ligação da BR-364 com o Pacífico que é, a meu ver, uma luta nacional, e deve· ser
Mas precisamos olhar para o lado, entretanto,
uma luta de toda os Senadores brasileiros, principalem busca de alternativas viáveis e mais disponíveis
mente os do Norte e os do Centro-Oeste. Tenho,
-e aí encontraremos o grande potencial do mercado
reiteradas vezes, colocado neste plenário que o Goperuano, com sua população de 25 milhões de habivemo brasileiro, o Governo do Presidente Fernando
tantes e suas significativas carências no que tange
Henrique Cardoso, deve ter em relação à questão
ao abastecimento no setor alimentício.
das saídas estratégicas dois compromissos com o
Essa interligação rodoviária amazónica garantiria, de início, a conquista daqueles consumidores viBrasil: o primeiro deles o Presidente Fernando Henfique Cardoso está resgatando, que é exatamente o
zinhos; a partir da.í; também usando os portos peruanos de llo ou Callao, conseguiremos encurtar as disasfaftamento da BR-174, que vai ligar Manaus aç>
Caribe, passando por todo o Estado de Roraima e
tâncias que hoje prejudicam a colocação rentável
integrando o Brasil com a Venezuela, a um mercado
dos nossos produtos no Japão, em Cingapura e em
novo, a um mercado do parque andino, a um mercaoutros países chamados Tigres Asiáticos. Afinal, esdo do Caribe, numa rota comercial muito mais próxitamos falando do encurtamento da distância marítima em mais de seis mil quilómetros!
ma para os países do Nafta. Concluído, no próximo
ano, o asfaltamento da BR-174, sem dúvida tereEssa estrada já está aberta, Senador. Essa estrada já existe!
mos que nos voltar, com prioridade, para ,o tema que
hoje V. Exª aborda: a saída para o Pacífico da BRNão são poucos os empresários do Acre e de
Rondônia em condições de relatar que, saindo pela
364 é de fundamental importância para a consolida·
BR-364, tiveram acesso à 317, ingressaram no temção do modelo de produção do Norte e do CentroOeste. Rondônia, Mato Grosso, Acre e Tocantins,
tório peruano e foram até Lima. Posso, inclusive, dar
meu testemunho pessoal dessas viagens, pois eu
que serão cada vez mais Estados celeiros de produção de alimentos e, conseqüentemente, de exportaestava na localidade de Assis Brasil, quando passou
por lá uma caravana em direção a Lima, percurso
ção de produtos brasileiros, precisam dessa saída.
Portanto, quero registrar que a luta de V. Exª deve
coberto em três dias. É, como vemos, uma estrada
já aberta em que está faltando apenas a pavimentaser de todos nós e parabenizá-lo pela colocação
desse tema nesta manhã.
ção, pelo Governo, dos 330 quilómetros correspon0 SR. NABOR JÚNIOR - Senador Romero
dentes ao trecho de Rio Branco até Assis Brasil, na
Jucá, fico muito honrado com o aparte de V. Exª,
fronteira com o Peru. Mas é só isso que falta, porque
que vem, de maneira significativa, fortalecer a tese
a partir do marco divisório já existe uma estrada peque estou defendendo, a da necessidade de ímplanruana, em grande parte asfaltada.
No texto que elaborei para este pronunciamentação dessa ligação entre o Brasil e o Peru, de forma
a viabilizar nossa saída rodoviária para o Pacífico.
to, cito um fato da maior relevância, que antecipo
Há mercados importantes a serem conquistaagora: na recente visita do Presidente Fujimori ao
dos pela nossa economia, como os países do ExtreBrasil, S. E~ declarou-me que estava construindo
mo Oriente, onde é significativo o potencial dE! aqui- ____ J,Jma ponte de mil metros sobre o rio Madre Diós, na
localidade de f>llerto Mal(jQnad().JJara_i_ac;ilitara passição de produtos agrícolas aqui plantados com sucesso. Isso, em conseqüência, ensejará o cresci-- - sagem; atraves do território peruano, dos produtos
menta das atividades agropecuárias internas, provindos ou destinados ao Brasil. Essa é uma realidametendo gerar, até mesmo, excedentes de grande
de que já existe e que também é uma obrigação namonta - na medida em que tivermos condições de
cional, posto que foi tema de um tratado intemacioescoar essa produção.
nal celebrado entre o .Brasil e o Peru durante o go0 Estado do Acre, por exemplo, tem as terras
vemo do Presidente João Figueiredo.
mais férteis do Brasil, segundo estudos procedidos
De modo que defendo essa obra de óbvia imporpela Embrapa. No entanto, a agricultura regional é
tância, por ser vital não só no sentido de promover o
de caráter familiar; não produzimos sequer para
desenvolvimento da nossa região, mas também por inatender às necessidades do mercado interno, ao
tegrar o Brasil, o Peru e outros países do Oriente.
contrário: importamos, ainda, muitos gêneros aliContinuo, então, Sr. Presidente, o meu pronunmentícios de São Paulo, do Paraná, de Goiás, do
ciamento.
Mato Grosso, etc, com um aspecto particularmente
O engenheiro Oantas, em conferência no Cluperverso: a economia está tão arruinada que a cabe de Engenharia, no Rio de Janeiro, defende a ai-
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ternativa Callao - e justifica: "Uma saída rodoviária
percorreram e chegaram às praias daquele país, a
para o porto de Callao, no Peru, permitiria economipartir da sua cidade fronteiriça de lnapari.
zar cerca de 1.300 quilômetros de percurso rodoviáOutro argumento trabalha a favor da minha
rio a partir de Porto Velho e perto de 2.300 quilômetese: quando visitou o Brasil, há cerca de dois anos,
tros a partir de Rio Branco. A fronteira BrasiVPeru,
o Presidente Alberto Fujimori me garantiu que estana alternativa via Santa Rosa do Purus e Termópiva construindo uma grande ponte sobre o rio Madre
las, aqui selecionada, estará a apenas 850 quilômede Diós, em Maldonado, com cerca de mil metros de
extensão, consagrando os caminhos rodoviários entros do porto de Callao e a 4.300 quilômetros do porto de Santos•.
tre a região andina e a capital de seu país. E, mais
Esta não é a saída que, a meu ver, melhor atenprecisamente no que tange à potencialidade portuária, não se pode desprezar o fato de que em llo ende aos interesses nacionais e particulannente da região Amazônica, que tenho a honra de representar no
contramos um calado muito mais profundo do que
Senado Federal. Mas, como toda proposta honesta e
em Callao. Isso até pode não ter maiores repercussões hoje, mas, certamente, será essencial no futuconstrutiva, merece estudo serenamente objetivo. Segundo seus termos, a contar de Porto Velho, em RQI'l_- ____!9,_quªnc:kt e::ttiYerem operando os gigantes marítidônia, já aproveita os 506 quilômetros de estrndas asmos preconizados para o próximo século.
faltadas existentes até Rio Branco, Acre. De lá, segue
De qualquer forma, falamos agora no tráfego
pelo leito da BR--,'364 até Sena Madureira e vai desemde cerca de 1.400 veículos por dia - principalmente
bocar a 14 km de Manuel Urbano, já na fronteira pecaminhões pesados, carretas e outros veículos de
ruana. A partir daí, as obras ficam por conta daquele
grande porte, embora não se despreze o potencial
país, mas ô traçado está definido, afinna o engenheiro
de utilização por automóveis e veículos coletivos loDantas: 'Em território peruano, seguindo na direção
cais e internacionais.
geral oeste, passa por Puerto Portillo, no alto Juruá e
Estou procurando, Sr. Presidente, reduzir ao míSan Gregorio. Após, infletindo para sudoeste, cruza o
nimo os benefícios que envolvem a concretização da
rio Ucayali em Terrnópilas, onde existe um estrangulaestrada para o Pacífico. Resisto, inclusive, à tentação
mento muito favorável deste rio.
de citar Fernando Pessoa, para quem 'tudo vale a
pena se a alma ~o é pequena'; não ~uero estender-:De Terrnópilas, sobe os Andes por um vale
muito propício, formado pelos rios Tambo, Perené e
me na_enume~çao de produtos e se~s que? Brasil
Chanchamayo até Palca, localizada a cerca de
podera transac1on!'l~ com toda a Amenc:a And1na e a
2.400 metros de altitude, passando por La Merced,
~oeste do M~~ dos Esta'!<>s. Unidos e doCaque é um importante centro agrícola. De Palca a La
nada; ~m a porçao onental da Russ1a; co!'l a renovaOroya, que fica a .3.723 metros, já existe uma rododa Ch1na e com _?S _fa~ulosos merca~os Jélponeses e
via pavimentada. ,
coreanos. Para nao 1r tão longe, fJCareJ, agora, apenas
, .
.•
na linha fronteiriça. naquilo que se propiciará imediatamente ao Peru e Brasil no relacionamento bilateral.
De La O_roy~- ate_ L1ma, um trec~o de ~74 quilometros, lambem Ja ex1ste uma rodov1a paVImentada,
.
a Carretera Central. A estrada, entretanto, tem que
O mteresse peruano -:_~u empenho ~a abe~vencer 0 ponto mais alto do percurso em Ticlio, que
r~ de~~ altemat1va rodov1an': s-: prende. a estrateg1~ bas1ca de progre:>:>o econom1co e soc•a_l que lhe
fica a 4.883 metros. De Lima ao porto de Callao são
15 quilômetros pela egi"o metroportana'
amma o povo e o~ dmgen!es, porque, estre1tados o:>
1
·
.
r a
.
laços com o Brasil, poderao ser postergados parce•~r. PresJde_nte, Sr'ls e Srs; _sena?ores, o ·~porros mais distantes e impositivos. Comprar do Brasil,
tante e q_ue _a sa1da para o Pac1f1c? seJa concretizada
para os peruanos, quer dizer ter uma parceria mais
com urgencJa ~ seg~rança, cumpnndo-se os tratados
equilibrada e segura dentro de interesses complee os compromissos _f1r711a:dos ent~e Brasil e ~eru. Mas,
mentares e convergentes. Para nós, além de produdentro dessa_ premiSsa msuperavel, a~it~ que aitos alimentícios fornecidos pela grande indústria
guns coment~n~ e reparos podem ser_ f7itos ~tese do
pesqueira peruana, ali buscaremos insumos da imD!- Marcos R1be1ro Dantas, com subs1d10s e mfonnaportância do fosfato e do calcário.
ç~ que talvez ele _desconheça- sem emb~rgo da
Deixo para 0 final aquela que é também a conseriedade e do alto mvel com que trata a questao.
clusão do estudo apresentado pelo Engenheiro DanDefendo a solução via Assis Brasil, porque
tas, no Rio de Janeiro. Rogo a todos os Srs. Senadoestá mais madura em termos técnicos e econômires que meditem, com a habitual responsabilidade, socos. São apenas 330 quilômetros desde Rio Branco,
bre seus termos e sua importância, quando diz:
em rodovia federal já existente, conectando-se com
A rodovia para o Pacífico possui uma
a malha rodoviária peruana em lnapari. E quando
característica única, que a diferencia das dedigo "conectando-se com a malha peruana• estou
mais. Ela é de molde a proporcionar uma refalando de caminhos abertos e trafegáveis, tanto que
inúmeros cidadãos e empresários acreanos já os
versão de expectativas em toda a Amazônia

.-_ •.,..,..;e

JULHO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

482

Ocidental brasileira, isto é, coloca em situação mais privilegiada em termos de desenvolvimento potencial as regiões mais afastadas dos centros colonizados, tendo em vista
que- quanto mais afastadas, mais próximas
estarão do porto oceânico no Pacífico. .
O Brasil necessita cada vez mais de saídas rodoviárias para o Pacífico, em estradas
pavimentadas e confiáveis. Esta ligação com
aquele oceano tem a grande vantagem de somente envolver dois países {Brasil e Peru), ao
invés de três ou quatro países {alguns corredores passam pelo Paraguai), como os demais. Assim sendo, acordos bilaterais mais
simples poderiam resolver o problema
Esperamos que, enfim, essa antiga aspiração brasileira, que é a saída para o Pacífico
através do Acre, venha a se concretizar logo.
Tenho, como disse, alguns pontos de divergência ante essa proposta do Engenheiro Marcos Ribeiro Dantas, de fazer através de Termópilas e Callao a
saída brasileira para o Oceano Pacífico.
Confonne procurei mostrar neste pronunciamento e nos que anterionnente trataram do assunto, defendo a saída via lnapari e llo - mas defendo, acima de
tudo, que se faça logo essa obra urgente e indispensável para o Brasil. Sem ela, jamais conseguiremos
construir a nação forte, poderosa e economicamente
viável que todos almejamos para nossos filhos.
Por fim, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex" que
autorize a transcrição do trabalho do Engenheiro
Marcos Ribeiro Dantas, pronunciado no Clube de
Engenharia, em abril último, nos Anais da Casa
como parte integrante de meu pronunciamento.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO:
Rio de Janeiro. 2 de julho de 1997
Senador Nabor Júnior (AC)
Senado Federal - Ala Ruy Carneiro - Gab. 1
Praça dos Três Poderes
70165-900 - Brasília. DF
Ass.: Saídas do Brasil para o Pacifico
Prezado Senhor,
Tendo em vista acreditarmos que o tema acima mencionado seja do interesse de V. Ex". estamos encaminhando em anexo
à presente, 2 artigos intitulados:
- 'Nova rota aproxima o Brasil do Pacifico', que trata da
saída via Acre;
- 'Falta pouco para conduir ligação Brasii·Bclivia-Pacifico', que analisa diversas saídas pela Bclivia.
Esdarecemos que tais artigos constituem no seu conjunto.
um resumo das palestras intituladas 'Saídas do Brasil para o Pa-

cifioo', proferidas pelo-Eng•- MarCos Ribeiro Dantas nos seguintes
locais e datas:
- Clube de Engenharia no Rio de Janeiro, em 22 de abnl
de 1997;
- UrWersidade Estádo de Sá, Rio de Janeiro, RJ, em 5 de junho de 1997, por ocasião do I Encontro Sul-Americano de Econclnia.
Atenciosamente, - Marcos Ribeiro Dantas.
Marcos Ribeiro Dantas
Rua Araucária. 12 - apt. 102 -Jardim Bctãnico
22451-160 - Rio de Janeiro-RJ
Tel.: (021) 246-0982

Fax: (021) 226-1953
.

NOVA ROTA APROXIMA
O BRASIL DO PACÍFICO
Marco Ribeiro Cantas

A tão sonhada saída rodoviária para o Oceano Pacífico
através do Aae, ficou mais direta e menos penosa com o novo
traçado via Santa Rosa do Purus e T ennópilas, que está sendo
proposto. De acordo com o estudo que está sendo divulgado e
que já está na sua 3 1 edição, o eng• Marcos Ribeiro Dantas propõe uma nova rota pelo centro do Aae. que apresenta sensíveis
vantagens em relação aos 2 traçados já conhecidos anteriormente, a começar pela sua menor extensão.
Realmente, com apenas 1.9241<m entre Porto Velho, capital de Rondônia e o porto peruano de Callao, o novo percurso,
além de outras vantagens, econornisa 316km em relação à alternativa via Cruzeiro do Sul - Pucallpa para o mesmo porto de Callao e 192km em relação à alternativa via Assis Brasil - Macusani
para o porto de llo, no sul do Peru. A partir de Rio Branco, capital
do Aae, onde já existe rodovia pavimentada, são apenas
1.418km até o mencionado porto de Callao, no Pacífico.
Com uma menor extensão, os custos de transporte são
menores e o tempo de viagem é mais curto, o que abaixa o valor
do frete e toma os produtos que serão transportados pela rodovia
mais competitivos. Isto irá incentivar um maior intercámbio de
mercadorias das regiões de influência da rodovia com o Oriente e
com os países das 3 Américas banhados pelo Oceano Pacífico.
Comércio Promissor Reprimido
O Brasi vem incrementando o seu comércio exterior com os
países do Oriente, mas necessita cada vez mais de saldas rodoviárias para o Oceano Pacifico. em estradas pavimentadas e t:Onfiáveis, de molde a barataar os fretes globais. Além disto, estas saídas
faCilitariam também o intercâmbio com os países das 3 Amérk:as
banhados por aquele oceano, em particular com os situados na
América do Sul e com a região da costa oeste dos EUA.
Os mercados do Pacífico, em especial os do Japão e os
dos Tigres Asiáticos (Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura). vém crescendo a taxas que superam as dos mercados tradicionais do Atlântico. Sem uma adequada saída para o Pacífico,
o Brasil perde uma valiosa rota para participar de uma forma mais
efetiva deste comércio crescente.
Os produtos brasileiros oriundos do Acre, Rondônia, Sul do
Amazonas e Norte de Mato Grosso. atualmente exportados via
portos do Atlântico estão com a sua competitividade ameaçada.
Para se ter uma iciéia. o percurso rodoviário de Porto Velho, AO,
até o porto de S;;!ntos _é de ce_rca de 3200km, subindo para
3.700km a partir de Rio Branco, AC.
Uma salda rodoviária para o porto de Callao, no Peru, permitiria economizar cerca de 1.300km de percurso rodoviário a
partir de Porto Velho e perto de 2.300km de Rio Branco. Afronteira Brasil/Peru na alternativa via Santa Rosa do Purus e T ermópilas. aqui selecionada, estará a apenas 850km do porto de Callao
e a 4.300km do porto de Santos.
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Por outro lado, as rotas regulares de navegação a partir do porlo de San1os para o porto de Yokohama no Japão, que é o principal
porto de destino, alongam demais os pen:ur.;os, como a seguir:

- Aproveita o trilcho pavimentado Palca-Qroya-Uma, ou
seja o trecho de relevo mais difícil;

Rota Santos - Canal do Paramá - São Francisco Yokohama:

- PosslJreXteriSões equilibradas no Brasil e no Peru, facilitando acordos bilaterais;
-Possui direção geral favorável;
-Possui custos mais baixos, sobretudo os de transporte;
- Estimula o comércio bilateral ao dirigir-se à capttal, Uma.
atualmente uma metrópole com cerca de 8 milhões de habitantes;
- Perm~e explorar benefícios energéticos adicionais apreciáveis, como o potencial hidrelétrico dos rios formadores do
Amazonas, descendo os Andes às margens da estrada e gigantesco campo de gás natural de Camisea, relativamente próximo
da diretriz da estrada (150km).
Tnifego previsto - custos
O tráfego previsto para a futura rodovia é de cerca de
1.400 veículos/dia, com predominãncia de caminhões pesados e
sarni-reboques. Este tráfego atenderá a uma corrente de exportação estimada em 4,5 milhões de toneladaS anuais, prevista a partir do 6' ano de implantação da estrada
Os custos de construção desta nova al1emativa estão estimados em 470 mihões de dólares entre Aio Branco e o porto de Callao.
Produção a ser transportada
Entre os produtos a serem exportados dos Estados do
Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, podemos citar: produtos agrícolas (soja. arroz. cacau, catá etc.), produção extratlvista
vegetal (borracha, castanha, madeira etc.), minerais (cassiterita)
e prodtJ!OS in<lustriaJgadgs.
Como produtos peruanos a serem importados sobressaem
o fosfa1o e o calcário.

22.944km;

Rota Santos- Estreito de Magalhães- Valparaíso (Chüe)
- Yokohama:
23.650km;
Rota Santos - África do Sul -Tigres Asiáticos
- Yokohama:

22.420km;

Rota Callao - Honolulu - Y okohama

15.849km.

Expor1ando-se pelo porto de Callao, os percursos para Yok<>hama ficam portanto de 6.500 a 7.800 km mais curtos, dependendo
das rotas e dos portos visitados, tomando os fretes marítimos mais
baixos, além de diminuir ainda mais os tempos de viagem_
Nova Rota
A nova rota proposta (ver mapa anexo) parte de Porto Velho
e aproveita o trecho de 506km já asfaltado até Aio Branco. De Rio
Branco segue pelo leito da BR-364, passando por Sena Madureira,
até atír9r Lili ponto situado a cerca de 14km além de Manuel Urbano.
A partir deste ponto a diretriz inflete para o sul, aproveitando um divisor de águas, na direção de Santa Rosa do Purus, na
região central do Acre, que é servida através de um acesso de
11 km. Dali, segue na díreção oeste/ sudoeste passando a 7km ao
norte de Dímpolis e prossegue na direção oeste até a fronteira
BrasiVPeru. O percurso no Brasil é de 1.077km, a partir de Porto
Velho, ou 571Í<m de Aio Branco.
,
Em território peruano seguindo na direção geral oeste,
passa por Puerto Portillo, no al1o Juruá e San Gregorio. Após, inftetindo para SW, cruza o rio Ucayali em Termópilas, onde existe
um estrangulamento muito favorável deste rio.
De Terrnópilas, sobe os Andes por um vale muito propício,
formado pelos rios T ambo, Perené e Chanchamayo até Palca, localizada a cerca de 2.400m de altitude, passando per La Merced,
que é um importante centro agrícola. De Palca a La Oroya, que ,
fica a 3.123m, já existe uma rodovia pavimentada
De La Orava até uma, um trecho de 174km, também já
existe uma rodovia pavimentada. a Carretera Central. A estrada,
entrelanto, tem que vencer o ponto mais alto do percurso em TIelia, que fica a 4.883m. De Uma ao porto de Callao são 15km
pela região metropolitana.
Em resumo, são 1.924km de extensão, de Porto Velho ao
porto de Callao, sendo 1.077km no território brasileiro e 847 no

peruano.
Descontando-se os 506km recentemente pavimentados
entre Porto Velho e Aio Branco, bem como os 253km do trecho
Palca-La Oroya-Uma-Callao, são 571 km no Brasil e 594km no
Peru a serem pavimentados.
Vantagens da Nova Rota VIa Tennópllas
Entre as vantagens que determinam a adoção desta nova
Alternativa Santa Rosa do Purus - Termópilas, sobre as demais,
alinhamos:
- Menor extensão: tem apenas 1.924km a partir de Porto
Velho, ou 1.418km a partir de Rio Branco;
- Não atravessa zonas de baixios;
- Permtte o transporte intermodal (rodovia x hidrovia) nos
rios Madeira, laco, Purus e Ucayali;
- Propicia o desenvolvimento da metade oeste do Acre;
- Travessia do rio Ucayali (prolongamento do rio Amazonas, no Peru) num ponto privilegiado. em Termópilas,local indicado para um novo porto fluvial neste importante rio e situado a
apenas 600km do porto oceãnico de Callao, pela róâõVia;
- Subida suave dos Andes pelo vale do rio Perené;
-Menor extensão em altitude: apenas 130km acima de 3.000m;

- NãO tem SubidaS e desCidas i0t8mi~iártas apreciáveis;

Energia
Nos rios Tambo e Ena existem trés aproveitamentos que
totalizam mais de 3.000mw, situados nas margens da futura rodovia. Além disto, as enormes reservas de gás natural de Camisea.
consideradas as maiores das Américas, situam-se a apenas
150km de distãncia da diretriz da Mura estrada
Esta energia poderia ser transportada por linha de transmissão ao longo da rodovia até Rio Branco, onde se interligaria
com o sistema existente da usina de Santuel, que já está com a
sua energia 1Dtalrnente comprometida
Reversão de expectativas
A rodovia para o Pacífico possui uma característica única.
que a diferencia das demais. Ela é de molde a proporcionar uma
reversão_dil~e~tivas emJQ<lll~~Qnj<l Qçi~~nt3l IJIÇ!Sil'li:ra. isto é, cciiOCa
sttuação mais privilegiada em termos de desenvolvimento potencial as regiões mais afastadas dos centros
colonizados, tendo em vista que quanto mais afastada, mais pró- ximas estarão do porto oceãnico no Pacífico.
O Brasil necessita cada vez mais de saídas rodOviárias para o
Pacífico, em estradas pavimootadas e confiáveis. Esla ligação com
aquele oceano tem a grande vantagem de somente envolver dois países (Brasi e Peru), ao invés de três ouaté guaJro países (alguns corredores passam pelo 'Parngllal), com as demais. Assim sendo, acordos biaterais mais simples poderiam resolver o problema.
Esperamos que, enf101, esta antiga aspiração brasileira,
que é a saída para o Pacífico através do Acre, venha a se concretizar logo.
Os estudiosos no assunto poderão solicitar o estudo completo, com 45 páginas, no endereço e telefones abaixo indicados,
para atendimento de acordo com as disponibilidades.
Rio de Janeiro, agosto de 1996

-em

Marcos Ribeiro Dentas
Rua Araucária, 12 - Apt" 102
22461-160 - Rio de Janeiro-RJ - Brasil
Tel.: (021) 246-Q982- Fax: (021) 226-1953
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O SR. PRESIDENTE {João Rocha) - V. EJ(!
será atendido na fonna regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE {João Rocha) - Concedo
a palavra, pela Liderança do PFL, ao nobre Senador
Romero Jucá. S. Ex" dispõe de 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RR. Como Líder.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs.
Senadores, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou
esta semana que procedeu ao cancelamento de milhares de títulos eleitorais no País. A par dessa informação, procurei inteirar-me do quadro de cancelamento de títulos eleitorais na Região Norte, em especial no meu Estado, Roraima, e deparei-me com
um número surpreendente que, sem dúvida alguma,
preocupa-nos a todos, políticos da Oposição no Estado.
O Tnbunal Superior Eleitoral nos infonnou que
cancelou, este ano, em Roraima, 10.634 Títulos Eleitorais, sendo que 641 Títulos com inscrição dupla na
mesma Zona Eleitoral.
Ora, Sr. Presidente, esse é um fato extremamente grave, porque esse número de 10.634 Títulos
de Eleitores representa quase que 10% do total de
eleitores do Estado.
Por isso, encaminho documento ao Tribunal
Superior Eleitoral e também ao Tribunal Regional
Eleitoral solicitando o detalhamento dessas infonnações. Mas quero, ~e antemão, registrar que solicitarei ao Tribunal Superior Eleitoral uma correição no
Cartório Eleitoral de Roraima e no Tribunal Regional
Eleitoral, porque é inadmissível que um número tão
alto de Títulos de Eleitores seja, em um primeiro momento, cancelado.
Sr. Presidente, se em 120 mil Títulos cancelase, em um primeiro momento, 10.634 só com pessoas com o mesmo nome, é bem possível que haja
ainda muito mais irregularidades!
Como o quadro eleitoral muda bastante - tenho registrado isso em plenário - com a concorrência dos Governadores aos cargos - é bom lembrar
que é o Governador de Estado quem emite uma
Carteira de Identidade e, com base nessa Carteira
de Identidade, o cidadão se dirige à Justiça Eleitoral
e tira o seu Titulo de Eleitor -, é preciso todo cuidado para que não se forjem eleitores e conseqüentemente se destrua a vontade popular nas umas, na
próxima eleição de 1998.
Sr. Presidente, gostaria de registrar que conversei com o Ministro !ris Rezende sobre a implementação rápida de um projeto aprovado, de autoria
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do Senador Pedro Simon, o qual apoio, que cria o
registro único de identidade em todo o País, pois
esse é o caminho de fato para termos uma identificação única e também coibinnos qualquer tipo de
emissão de documentos falsos e, conseqüentemente, a retirada de Título de Eleitor.
Faço este registro por considerá--lo da maior
importância para o Estado de Roraima. Tenho a certeza de que se V. EJ(!s assim procederem também
deverão encontrar em seus Estados fatos semelhantes, que nos preocupam, com relação à questão eleitoral para o próximo ano.
Por fim, Sr. Presidente, com relação à matéria
publicada pelo Jornal do Senado, sob o título "Romero Jucá Denuncia o Governador", esclareço que
estou denunciando à Procuradoria Federal e à Estadual, o Governador Neudo Campos e o Secretário
de Saúde, Sérgio Pillon Guerra, não porque eles
descumpriram o convênio relacionado à AIOS, prejudicando o meu Estado, mas sim porque o Governador há oito meses recebe recursos federais e internacionais destinados ao combate à AIOS, tendo utili. zado apenas 1% desses recursos. Essa inépcia,
essa incompetência fez com que o Ministro da Saúde destinasse os recursos que, no próximo ano,
iriam para Roraima e para outros três Estados, para
outros Estados que estão cumprindo bem o programa.
Ora, como no Estado de Roraima há quatro vezes mais casos de AIOS do que no restante da Amazônia, entendo que a incompetência do Governador
e a do Secretário de Saúde não é simplesmente um
fato administrativo. Isso é um crime! Agindo dessa
fonna está-se evitando que o Estado receba recursos e, conseqüentemente, aumentará o número de
casos de AIOS no Estado, levando à morte muitas
pessoas, o que é um fato extremamente grave.
Portanto, encaminhei à Procuradoria Federal e
à Estadual um pedido para que os procuradores enquadrem numa ação criminosa o Governador e o
Secretário de Saúde, não pelo simples corte ou pelo
não cumprimento de um ato administrativo, mas pela
irresponsabilidade ao condenar ao contágio e à morte centenas de roraimenses que, sem programas
educativos, sem programas de prevenção e sem remédios, sem dúvida, engrossarão o grande contingente de doentes de AIOS no meu Estado!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra à Senadora Emitia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
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ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, faço
hoje, desta tribuna, o registro da presença e dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, sobre o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil, no Rio Grande do Sul, nos dias 15
e 16 de maio, deste ano, a convite da Comissã9 de
Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de realizar diligências e audiências públicas sobre
·
o assunto em questão.
Integraram a comitiva de Parlamentares, que
foram ao Rio Grande do Sul, a Senadora Marluce
Pinto, de Roraima, Presidente da Comissão; a Senadora Benedita da Silva, do Rio de Janeiro; e
esta Senadora, representando o Senado Federal.
Pela Câmara -:los Deputados, estiveram no Rio
Grande do Sul a Deputada Federal Fátima Pelaes,
do Amapá, que foi inclusive na qualidade de Relatora substituta; e o Deputado Federal Alceste Almeida, também de Roraima, que puderam, tanto
nas diligências quanto nas audiências públicas,
constatar a existência desse tipo de situação também no Rio Grande do Sul.
Participaram - e é importante que se registre ativamente da organização dos trabalhos da CPI, no
Estado, a Deputada Estadual Maria Augusta Feldmann, integrante da Cumissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado;
a Dr' Helena Beatriz, da Delegacia Regional do Trabalho - esta inclusive já foi ouvida no plenário da
Comissão, no Senado Federal, trazendo a experiência da fiscalização, a denúncia e o combate à expio- ·
ração do trabalho infantil que aquela instituição pública realiza no Rio Grande do Sul.
Inicialmente, gostaria de destacar as diligências que foram realizadas pela Comissão nos dois
dias de trabalho que lá estiveram. A Comissão pôde
verificar de perto a situação no setor de calçados e
de abastecimento de hortifrutigranjeiros, principalmente em Porto Alegre e na região metropolitana,
onde foram encontradas crianças submetidas a condições de trabalho que comprometem a sua saúde,
o seu desenvolvimento físico e a sua formação educacional e intelectual.
No Vale dos Sinos, no Município de Sapiranga,
no Rio Grande do Sul, em visita a uma fábrica de
calçados, os integrantes da Comissão constataram
cerca de 80 crianças trabalhando em condições insalubres, expostas a produtos tóxicos, como a cola
de sapateiro, quadro que, apesar das denúncias e
da luta do sindicato dos trabalhadores, estende-se a
uma grande parte das empresas do.setor não ape-

nas no Rio Grande do Sul, mas em outras regiões
do País.
Por outro lado, as diligências da Comissão
também identificaram a ocorrência do trabalho infanto-juvenil no principal entreposto de abastecimento,
localizado na capital do Estado: a Central de Abastecimento- Ceasa, na qual as crianças de até 12 anos
são exploradas na atividade de carga e descarga de
caixas pesadas que, além de realizadas durante a
madrugada, ainda provocam traumas físicos e outros tipos de lesões e, em muitos casos, prejudicando a freqüência à escola. É importante destacar que,
na Ceasa, a situação real parece ter sido maquiada,
pois temos dados -que apontam
cerca de 200
jovens trabalhando, inclusive com imagens de televisão mostrada pela rede local, a RBS, produzida pelo
cinegrafista Edson Silva que, inclusive, depôs na audiência pública na Assembléia Legislativa, quando
entregou cópia desse documentário junto à Secretaria da CPI.
No dia nós constatamos poucos jovens, poucas crianças trabalhando; acredita-se que a direção
e os produtores foram previamente avisados da presença aa: Comissão. Pudemos até constatar porque
a guarda da entrada da Ceasa alertava e impedia
que jovens tivessem acesso ao pátio de trabalho.
Temos esse depoimento do cinegrafista que
registra claramente a presença de muitos jovens, inclusive com declarações onde a jornada de trabalho
começa às 2 horas da manhã indo até ao meio-dia
seguinte, com menores de idade de 10 anos cuidando de caminhões e de mercadorias e os demais se
encarregando do carregamento das mercadorias
acondicionadas em caixas -de 2()0 até 300 quilos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi uma constatação e temos a prova documental desse trabalho.
O Sr. Edison_ Lobão- V. Ex" me permite um
aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES Com prazer,
ouço v. Ex".
O Sr. Edison Lobão - V. Ex" não pratica o
exercício inteleclual nesta manhã, não faz sequer
observações sobre determinadas questões de natureza nacional. V. Ex'! faz uma grave denúncia, que é
a da exploração do trabalho infanto-juvenil neste
País, inclusive no Estado de V. Ex". Isto é uma coisa
inconcebível. Como é que no ano de 1997 somos
obrigados ainda a tomar conhecimento de atas dessa natureza, praticãâos por empresários que deveriam ser modernos e que deveriam fazer parte da
globalização de que tanto se fala e que todavia preferem voltar suas práticas ao passado da escravatu-
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ra deste País? Ora, ainda somos um País com
grande taxa de desemprego, onde homens e pais
de família estão precisando de empregos, e os
empresários vão buscar crianças, jovens, para colocar em trabalhos dessa natureza. Senadora Emília Fernandes, as Comissões Parlamentares de Inquérito são importantes quando elas se dedicàm à
investigação de casos dessa natureza. Mas, era
indispensável a denúncia também e não apenas a
ação da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo era necessário o que V. Ex" está fazendo
hoje com extraordinário espírito público, que é denunciar à Nação práticas dessa natureza que atentam contra a dignidade da nossa infância e da nossa juventude. CuMprimento, portanto, V. Ex" pela
coragem com que trata este assunto na manhã de
hoje.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. E.xl!. Muito mais do que dar conta a esta
Casa, ao Plenário e à Presidência dos trabalhos que
realizamos, até porque nos deslocamos em nome do
Congresso· Nacional, estamos, neste momento, fazendo este registro no sentido muito mais profundo
de conclamar a sociedade brasileira, as autoridades
constituídas, empresários, trabalhadcres, chefes de
família, pais e mães de crianças deste Brasil para
que se contraponham a essa situação. Não podemos continuar silenciosos, coniventes com essa situação. A realidade é dura, cruel e existe em todo
este Brasil, inclusive no meu Estado do Rio Grande
do Sul, considerado, em muitas oportUnidades, em
situações económica, política e social, melhor que
outras regiões do Brasil. Esses exemplos que citamos confirmam dados que o próprio IBGE tem registrado, inclusive, em um trabalho de campo realizado
pela própria Delegacia Regional do Trabalho do meu
Estado, que revela a incidência da exploração do
trabalho infante-juvenil também no Rio Grande do
Sul e, de certa forma, até contrariando a expectativa'
de alguns que afirmam que a tal situação não se verificaria no Estado.
Segundo documento da Comissão Estadual
pela Erradicação do Trabalho Infantil no Rio Grande
do Sul, já em 1993, dados do IBGE revelavam índices alarmantes, que são reflexos da perversidade
das condições de vida em que se encontra um grande número de famílias, no campo e na cidade, jogando crianças e adolescentes em uma situação de
exploração e miséria.
Os números do IBGE em relação ao Rio
Grande do Sul precisam, inclusive, ser atualizados, pois temos somente dados oficiais do IBGE
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de 1993, mas servem de orientação, de norte de investigação.
Temos, no Rio Grande do Sul, um total de
523.703 menores, com idades entre 10 e 17 anos,
inseridos no mercado de trabalho, o que representava, na época, a espantosa taxa de 36,20% da
totalidade de menores dentro dessa faixa etária registrados no Estado.
Ainda, de acordo com o mesmo documento,
25% das crianças entre 10 e 14 anos já participavam
da população economicamente ativa, ou seja, desempenhavam algum tipo de atividade.
Muito mais grave é o dado que o IBGE aponta
de que 61 mil e 900 crianças, na faixa de 5 a 9 anos,
já estavam também integradas no mercado produtivo, representando 6,59% dessa população.
Outro dado que demonstra a gravidade dessa
situação, e a urgência que deve ser tratado, é o fato
que 70,54% das pessoas ocupadas no Rio Grande
do Sul declaram que começaram a trabalhar até os
14 anos de idade.
A maioria dessas crianças de 1O e 14 anos,
atingindo um percentual de 56,04% trabalha na agricultura - é uma característica predominante, um problema sério, especificamente relacionado com o
nosso Estado; ficando as demais distribuídas em outros setores económicos, especialmente na presta-,
ção de serviços- 17,46%; na indústria de transformação - 11 ,82%; no comércio de mercadorias 8,45%; na indústria da construção civil - 1 ,86%; e
em outras atividades - 4,37%.
Já entre os jovens de 15 a 17 anos de idade,
esta participação no mesmo mercado é de 36,01%
na agricultura; 19,24% na indústria de transformação, 19,14% na prestação de serviços; 10,23% no
comércio de mercadorias; 5,67% na indústria da
construção civil e 9,71% em outras atividades.
Na quase totalidade dessas tarefas, as crianças e os adolescentes enfrentam condições de trabalho normalmente já penosas, que se tomam mais
graves diante da formação fisica ainda em desenvolvimelltQ, p~§9 _E!r11_J:!XÇ~!i_o, trabalho em_ posições
anti--ergonômicas, expostos a vibrações, a ruídos, a
ácidos, radiações, gases, colas, e tantas outras situações.
Entre as atividades que mais prejudicam os
menores no Rio Gninde do Sul, o levantamento realizado pelos téc_DicQs do~iQistériq_ doTrabalhoidentifica, especialmente, alguns casos mais graves
como:
- o trabalho na cultura do fumo, que expõe as
crianças e os adolescentes a pesticidas e a outros
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agentes químicos, radiações solares, picadas de animais peçonhentes e riscos mecânicos, com graves
consequências físicas e prejuízos inclusive mentais;
-o trabalho na extração de pedras (ametistas),
por exemplo, com exposição à sílica, contato elétrico
acidental, derrubada de matas, uso inadequado de
ferramentas manuais, que configuram uma das mais
graves situações verificadas, com extremo prejuízo
para a saúde das crianças e dos adolescentes;
-o trabalho na indústria de calçados e nos curtumes, onde as crianças e os adolescentes convivem diariamente com produtos químicos, colas, atividades em máquinas perigosas, equipamentos cortantes, movimentos repetitivos e em posições anti-ergonõmicas;
- o trabalho na construção civil, que expõe os
pequenos trabalhadores a transporte excessivo de
peso, contato direto com cimento e cal, -postos de
trabalho inadequados, ruídos e vibrações, que da
mesma forma comprometem fisicamente o desenvolvimento das crianças e adolescentes;
Segundo o mesmo levantamento, também trazem prejuízos graves ao desenvolvimento sadio e
adequado da infância e da adolescência, o trabalho
· em outros setores, como a cultura da maçã, o trabalho em madeireiras, a cultura da laranja, a extração
da acácia, o trabalho em supermercados, na indústria rnoveleira, em olarias e inclusive nas ruas distribuindo jornais.
Por outro lado, além das denúncias e do quadro de desrespeità às crianças e aos adolescentes,
a Comissão também pôde constatar em suas diligências exemplo de trabalho positivo de prevenção
e de solidariedade. É o caso da Associação do
Bem-Estar do Menor, com sede em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que desenvolve diversas atividades voltadas às crianças e adolescentes. E por
meio de um convênio com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e em parceria com a Prefeitura Municipal e a Subdelegacia do Trabalho do Município, a Associação viabiliza um projeto de reintegração de crianças às escolas, através do repasse de
recursos a 120 famílias, nos Municípios de Novo
Hamburgo e Dois Irmãos. A mesma Associação
também promove projetes na área de creche, em
parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, atendendo 70 crianças, de O a 6 anos.
Ainda, a Associação do Bem-Estar do Menor
mantém um Centro de Integração Profissionalizante,
em Novo Hamburgo, que tivemos a oportunidade de
visitar, voltado para adolescentes de 13 a 17 anos,
com cursos de marcenaria (23 alunos), costura de
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tecidos (24 alunos), iniciação ao comércio (26 alunos), costura de calçados (18 alunos), e ainda serigrafia. É uma importante iniciativa, que conta com o
apoio de entidades- empresariais da indústria e do
comércio, de instituições como o SESI e o SESC,
dos sindicatos de trabalhadores, do Executivo Municipal, do Ministério do Trabalho, do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e
também da imprensa, através do jornal NH - cada
um dando a sua parcela de contribuição. O aluno,
além de receber o curso profissionalizante, ainda recebe uma contribuição em dinheiro para estudar e
áinâa-tE!rrfgàramiâO,lão logo termine o curso, o ingresso no mercado de trabalho.
Esses toram assuntos e exemplos positivos
que nós constatamos.
Além das dilig~ll~@~,_g_ttabalho de coJeta de
dados e de informações da CPI foi enriquecido por
dezenove depoimentos prestados por representantes de diversos setores da sociedade gaúcha, que fizeram as suas denúncias, transmitiram
as suas experiências e, em sua grande maioria,
manifestaram o desejo de colaborar com os trabalhos da Comissão, no sentido de aprofundar a mobilização nacional pela erradicação do trabalho infantil no Pais.
Foram ouvidos em audiência pública dezenove
depoentes. Os Dirigentes Sindicais Valdir Santos de
Lima, do Sindicato dos Empregados no Comércio de
f'_orro t'\.l~r.e.;_Telrno Çam.argo, do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Plantio, Extração e Beneficiamento de Madeira da Região Carbonífera; e
Marinice Lírio, do Sindicato dos Garimpeiros do Estado; o representante do Sindicato -Patronal da Indústria de Extração de Pedreiras de Nova Prata e
Região, Dorvalino Zarnin; a Procuradora de Justiça e
CoQrdelladqra de_Centr~ul~ Apoio Operacional das
ProrliQtprla!i da -lotância e da Juventude do Ministério Público Estadual, Maria Regina Paes de Azambuja; a Presidente do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Brizabel Magalhães;
bem como Anairton de la Torre, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
Porto Alegre; as Procuradoras do Ministério Público
do Trabalho da 4~ Região, Elizabeth Vaccaro e Silvana Martins Santoi;i; 9 Procyra<lorPúblicQdo_Trac
balho, Vito-r -Hugo Laitano; o pesquisador Marcos
Ferreira, da Escola Pública de Saúde; a socióloga da
Delegacia Regional do Trabalho, Eridan Magalhães;
o já citado cinegrafisfu da RBS, Edson Silva. Além
de jornalistas que nos deram essa visão de trabalho
no Estado todo.
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Ouvimos ainda o Prefeito Silvio Cesar Põncio,
de Ametista do Sul, que é uma região de exploração
de pedras semi--preciosas e que, inclusive, é dono
de uma área de garimpo. Também prestaram importantes depoimentos sobre denúncias de trabalho infantil na lavoura de fumo o Vice-Presidente da.Cãmara Municipal de Santa Cruz do Sul, Ari Thessing,
o médico João Wemer Falk e a advogada e pesquisadora Letícia Rodrigues da Silva; ainda depôs sobre o trabalho infantil no corte e lapidação de pedras
o Promotor do Ministério Público Estadual Dr. Charles Emil Machado Martins.
Enfim, temos a certeza de que foi muito rico e
nós temos toda essa documentação à disposição na
Secretaria da Comissão.
Entre as principais denúncias feitas, além daquelas já citadas. é importante que se registre qUe o
trabalho d~ crianças e de adolescentes na extração
de pedras no Município de Ametista do Sul e da região e a extração de basalto em Nova Prata e região
é realizadq em dias alternados da semana; crianças
trabalham um dia na agricultura e no garimpo sem
observância de qualquer direito constitucional e trabalhista. Registramos ainda - e tivemos a confirmação - a morte recente de dois garimpeiros em Amelista do Sul, os quais foram eletrocutados no desempenho de suas atividades de garimpagem.
Também foi denunciada a exploração do trabalho de adolescentes nos cortes da madeira, especialmente na região de Guaíba, Barra do Ribeiro e
Encruzilhada do Sul, onde jovens de 13 a 18 anos
participam efetivamente desse tipo de atividade, especialmente nas empresas não sindicalizadas, com
desrespeito à legislação trabalhista, baixíssima remuneração e grande incidência de acidentes de trabalho.
Na produção do fumo, principalmente na região
de Santa Cruz do Sul, onde depoimento de médicos,
autoridades legislativas e lideranças sindicais reafirmaram a denúncia da presença de crianças e adolescentes trabalhando desde cedo, expostas a inúmeras situações de risco à saúde, e ainda um dado
que cabe registrar e chamar a atenção especial aos
estudos que apontam para a alta incidência de suicídios ocorridos nessa região do cultivo do fumo, inclusive, conhecido como os maiores índices de suicídios do Brasil.
Também no corte da madeira foram identificadas situações envolvendo crianças e adolescentes,
desta vez em regime de economia familiar, em vários Municípios: Triunfo, Montenegro, Taquari, Gene-
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ral Câmara, São Gerõnimo, Butiá e Arroio dos Ratos. Enfim, estão todos aqui relacionados e eu peço
que depois se faç:a o devido registro.
E, na região de Taquara, denúncias muito graves deram conta da exploração de crianças e adolescentes em pedreiras, com manuseio de utensílios
pesados.
Em relação à área do trabalho no comércio,
nós temos o depoimento do diretor do Sindicato dos
Comerciários de Porto Alegre, Valdir Santos de
Lima, que nos relatou a luta travada, ao longo dos
últimos anos, para erradicar o trabalho penoso, insalubre e perigoso de crianças e adolescentes também
nos supermercados, onde registram-se casos de
meninos que têm dedos e mãos perdidos nas máquinas de moer carne.
· ·---- Segundo o dirigente sindical, graças à ação do
Sindicato, da Delegacia Regional do Trabalho, Câmara de Vereadores e Ministério Público, fato que
deve servir de exemplo de atuação conjunta da sociedade civil e do Poder Público, na cafesa dos cidadãos, conseguiram praticamente eliminar o índice de
crianças trabalhando após as 22 horas, bem como
em padarias e açougues, que expõem as crianças a
riscos mais diretos.
Por outro lado, assistimos também, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a uma demonstração
do quanto ainda é-necessário que haja uma mudança de mentalidade, que se reveja arcaicos conceitos
e posturas arraigadas a questões culturais atrasadas.
É inconcebível ouvir de autoridades e representantes de empresários afirmações defendendo o
trabalho infantil como uma necessidade, ao mesmo
tempo em que transferem a responsabilidade para
os pais, eximindo-se de qualquer responsabilidade
frente à situação.
Ou, então, afirmações que tentam definir o trabalho de crianças na agricultura como algo fundamental para se dar continuidade às atividades desenvolvidas pelos pais ou às tradições culturais de
determinadas regiões, sem o que, segundo eles, estaria se estimulando a desagregação familiar e o
êxodo rural.
Felizmente, ao lado de trabalhadores, há sindicalistas, empresários sérios, médicos e autoridades
preocupados com as condições de trabalho das
crianças, que têm buscado alternativas, têm manifestado sua indignação e muitos, inclusive, ariscando sua própia vidª-' no ca.J11pO e na cidade, denunciando e combatendo a exploração de crianças.
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Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na ocasião, a CPI foi ao Palácio do Governo do Estado,
teve uma audiência com o Chefe da Casa Civil do
Rio Grande do Sul, Deputado Mendes Ribeiro Filho,
e manifestou a preocupação da Comissão sobre o
assunto. Na oportunidade, solicitou informações do
Governo sobre medidas, programas, recursos, ações do Governo em relação ao combate ao trabalho
infantil. Esses dados, embora tenham sido solicitados na época, em maio, e depois ratificados pela
Presidência da CPI, até hoje, não chegaram até nós.
Por outro lado, constatamos, também, que o
Poder Público estadual, de certa forma, não tem demonstrado o empenho que deveria, para alavancar a
luta pela indignação do trabalho infantil.
Os conselhos tutelares e outros organismos do
setor encontram-se bastante prejudicados pois faltam recursos para estrutura, capacitação e implementação ·das ações necessárias daqueles que, em
última instância, são os guardiáes dos direitos das
crianças e dos adolescentes. Recebemos a informação de que, em 1996, nenhum recurso foi liberado
pelo Governo do Estado, para os conselhos da
criança e adolescente e que, neste ano, apesar da
previsão orçamentária do Estado, até a data da audiência não havia liberação de nenhum real.
Sr. Presidente, Sr"-s e Srs. Senadores, este é o
relato sobre o trabalho realizado no Rio Grande do
Sul pela Comissão Parlamentar Mista, integrada por
Deputados e Senadores, que está tratando do trabalho infantil no País Inteiro.
O relatório completo já foi aprovado e será encaminhado às aatoridades competentes do Estado
do Rio Grande do Sul e está, inclusive, à disposição
de qualquer pessoa.
Ao mesmo tempo, no sentido de buscar soluções aos graves problemas verificados, a partir das
denúncias coletadas, a Comissão encaminhou diversas recomendações para vários órgãos competentes, particularmente ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, ao Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, à Delegacia Regional
do Trabalho, aos postos locais da Previdência Social
e ao Sistema Senai--Senac-8enar-Senat.
Entre as- principais recomendações estão:abertura de inquéritos sobre o trabalho infantil e a
exploração de mão-de-obra adolescente; ações no
sentido do cumprimento integral do Estatuto da
Criança e do Adolescente; a liberação de forma mais
ágil dos recursos constantes do orçamento estadual
para os órgãos ligados à proteção da criança e do
adolescente; apuração das denúncias, especialmen-
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te relativa à atta incidência de suicídios dos trabalhadores na cultura do fumo; fiscalização permanente
nas áreas que exploram a atividade infanto-juvenil;
maiormfegraÇãó de todos os segmentos e instituições no sentido de enfrentar o problema com mais eficiência
Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, do que
vimos e ouvimos, uma conclusão já pode ser tirada:
é impossível vencer o problema da exploração da
mão-de-obra infantil sem haver uma consciência
coletiva, uma mudança de mentalidade de pais, empresários, educadores, dirigentes municipais, estaduais e federais, e, acima de tudo, um esforço e uma
ação conjunta para mudar a situação. Precisamos,
repito, nos indignar, quebrar o silêncio conivente e
avançar na busca de soluções.
Para tanto, a mídia tem um papel relevante, ao
denunciar as irregularidades, a exploração praticada
-contra crianças e adolescentes, mostrar os males
causados - tanto na área de saúde, quanto no desenvolvimento bio-psicossocial e educacional, bem
-como divulgando os direitos garantidos constitucionalmente.
É preciso também, Sr. Presidente, investir e
acreditar que os Municípios, Estados, o País e, acima de tudo, as famílias ganham muito mais com a
criança na escola do que trabalhando precocemente,
sob condições desumanas.
Precisamos agir conjuntamente. Precisamos
aprofundar o conhecimento em termos de dados
reais, causas, conseqüências, riscos, alternativas de
solução.
Por fim, reafirmo o que sempre tenho dito que
não basta proibir o trabalho infantil, porque estaremos agravandQ ainda mais a situ_ação de miséria de
milhões de brasileiros.
É preciso, além da proibição do trabalho infantil, que é necessário e urgente, o cumprimento da
Constituição em relação ao trabalho de adolescentes, buscando urgentemente alternativas de trabalho
e de renda para essa.S famílias em situação de risco,
em situação económica desfavorável e, dessa forma, criando as condições apropriadas para as crianças eadólescentes, a fim de que tenham condições de desenvolvimento pleno, com perspectiva de
um presente melhor e, acima de tudo, de um futuro
digno.
Concluindo, abro aspas para registrar as palavras ditas por uma doutora, em depoimento feito no
Rio Grande do Sul:
"A sociedade que não permite que as
suas crianças sonhem, brinquem, estudem,
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está doente. A nova sociedade que queremos tem que ter espaço, lugar e valor para
as suas crianças."
Sr. Presidente, era o registro que gostaria de
fazer nesta manhã.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emília Fernandes, o Sr. João Rocha deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior.
Durante o discurso da Sra. Emília Fernandes, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Durante o discurso da Sra. Eml1ia Fernandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha. S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nenhum trabalhador,
dona-de-casa ou empresário se sente confortável
diante de um orçamento deficitário. Se falta salário no
fim do mês, o empregado trata de ganhar mais no lll€s
seguinte. No aperto, a dona-de-casa diminui as despesas. Se o caixa está em baixa, o empresário faz promoções para vender mais ou corta custos. Mesmo que
admitam ter que se endividar, essas pessoas fazem
tudo para quitar a dívida o mais cedo possível, para
não comprometerem a estabilidade da família ou do
empreendimento. Se compra um eletrodoméstico, a
dona-<l!H::asa quer saber por quantos meses, a que
juros mensais e em quanto isso compromete o seu or~
çamento; se adquire um equipamento para a firma, o
empresário compara os benefícios e as despesas que
trará Mas tal raciocínio, que parece lógico e cheio de
bom senso para o cidadão comum, não se aplica à gerência da economia de um pais. Há quem considere
que dever é bom sinal, pois quer dizer que o País tem
credibilidade; há outros que consideram ser benéfico o
endividamento, pois, de outra forma, não haveria como
financiar o desenvolvimento; mas há também os que
entendem ser o endividamento excessivo um peso que
toma cada vez mais difícil a administração do Pais.
Temos no Brasil uma história antiga de endividamento, que remonta ao Império. A República já
nasceu herdando dívidas contraídas pelo Imperador,
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e até hoje essas obrigações pesar1 no orçamento
brasileiro.
Duas razões básicas levam o Governo a tomar
emprestado o dinheiro: a primeira delas é o fato de ter
despesas maiores que as fontes de receita Para suprimir essa deficiência, o Tesouro lança mão da venda de
títulos públicos, pelos quais paga um generoso prêmio
aos adquirentes de seus papéis, na forma de taxas de
juros. A segunda é a necessidade de diminuir a liquidez
de mercado, pois essa, a gerar aquecimento da economia, pode aumentar a inflação.
No Brasil, nos últimos tempos, o Governo tem recorrido ao endividamento público por essas duas razões.
Tanto as receitas não têm coberto as despesas, quanto o excesso de dinheiro aqui aplicado por investidores
·estrangeiros tem forçado o Governo a usar esse mecanismo para 'enxugar" a economia nacional. O perigo
da estratégia é que o investidor privado, atraído pelos
altos juros, empregue seus capitais especulativamente, deixando de aplicar em atividade produtiva, o que
levaria à estagnação da economia
Sr"s e Srs. Senadores, estamos notando que o
mundo está muito líquido, com um PIB mundial em
tomo de US$26 trilhões, em que praticamente a metade desses recursos, US$13 trilhões de dólares, estão no capital circulante, capital volátil, o que é prejudicial à economia de qualquer país, principalmente
_ _
países emergentes como~ Brasil.
A díVida- intemà mobiliária federal cresceu
52%, em 1995, e 48%, em 1996, ano em que chegou próximo a R$180 bilhões. Para se ter uma idéia
-ao pódeTcorrc>s-iVo-aessa-astroriômica dívf<fa..
consumidos com seus encargos mais de R$12 bilhões. A partir de 1994, tanto o déficit orçamentário
quanto a necessidade de diminuir a liquidez do mercado contribuíram para tal aumento. O crescimento
real da colocação de títulos foi, em média, de 24%
ao ano, a partir de f995.
Segundo o Tesouro Nacional, o incremento de
sua dívida teve os seguintes motivadores: integralização de capital junto ao Banco do Brasil, com a
emissão de notas do Tesouro Nacional no valor de
R$ 6,4 bilhões; garantia de empréstimo do Ministério da Saúde, contraído junto ao Banco do Brasil,
no valor de R$1 ,2 -bilhão; pagamento da dívida extema de responsabilidade do Tesouro, no valor de
R$5 bilhões; securitização de obrigações da divida
agrária, que consumiu outro R$1 ,2 bilhão; pagarr.e"nto de dívis:Jas_~c;qntrªtuais _dos Ministérios, no
valor de R$540 milhões; despesas com encargos
de rolagem da dívida do próprio Tesnuro, no montante de R$4,5 bilhões; pagamento dos Estados
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da desoneração do ICMS (lei Kandir), no valor de
R$545milhões.
Como se pode ver, o Governo ainda não obteve" .;qüi!ibrio fiscal que evitaria o aumento da dívida
sob responsabilidade do Tesouro Nacional.
Nos últimos dois anos, a necessidade de controlar os agregados monetários assumiu maior relevância, como se pode ver pelo aumento da dívida
sob responsabilidade do Banco Central, a qual cresceu de R$26 bilhões, em 1994, para R$83 bilhões
no final de 1996. Contribuiu para isso o grande aporte de capital estrangeiro no Brasil. Esse dinheiro, por
um lado, tem servido para financiar o déficit da balança comercial e aumentar significativamente as
chamadas reservas internacionais do Brasil. Por outro lado, uma vez convertido em reais, expande
enormemente a base monetária, o que levaria a um
aumento da inflação. Para evitar que isso ocorra, então, o Banco Central emite títulos e retira moeda do
sistema econômico. Como resultado, obviamente,
aumenta a dívida interna.
Ao cónsiderarmos a dívida interna, não nos podemos esquecer de incluir aquela sob responsabilidade dos Estados e Municípios, que pulou de aproximadamente R$2 bilhões, em 1993, çara mais de
R$50 bilhões, em 1996. Dessa forma, obtemos um .
rombo de quase US$230 bilhões, consideradas as dívidas sob responsabilidade das três Unidades da Federação. O montante equivale a um terço do PIB, número que, comparado ao de outros países, não é
grande, mas que, levando-se em conta a situação de
desequilíbrio fiscal crônico e os problemas cambiais
que enfrentamos, é motivo de grande preocupação.
Além dessa dívida representada por títulos, o
Estado brasileiro tem outros passivos, como o
Fundo de Compensação das Variações Salariais FCVS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, o Programa de Integração Social - PIS, a
Previdência Social e os Fundos de Pensão. Tais
passivos, como se sabe, em algum momento, terão de ser honrados.
Tudo isso leva a um quadro extremamente grave para as finanças públicas no Brasil e à necessidade emergencial de um ajuste fiscal, sob pena de retomo da inflação.
No que respeita à dívida externa, o quadro
não é menos preocupante. Tendo o Brasil retornado ao mercado financeiro internacional após aderir
ao Plano Brady, em 1994, voltou a receber dinheiro do exterior. Por sinal, esse retorno ao mercado
internacional foi uma das peças fundamentais para
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o Plano Real, pois o grande fluxo de capital viabilizoU Ofinánda.mentO das exportações e impediu que
especuladores forçassem a alta do dólar e, com
isso, exaurissem as reservas internacionais. Mas,
em contrapartida, a dívida externa brasileira, que era
de US$145 bilhões, em 1993, subiu para US$167 bilhões, em 1996.
Aqui se chega a -uma espécie de impasse: a
política econômica interna de juros altos atrai capitéiis estrangeiros; por sua vez, para evitar que o aumento de capital provoque o aquecimento da economia, o Banco Central lança títulos, enxuga o mercado e... aumenta a dívida interna
Nos últimos anos, apesar de tudo, o serviço da
dívida tem consumido pouco mais da metade das
exportações, e os 40% do déficit comercial têm sido
financiados com capital de longo prazo.
Mas, Sr"s e Srs. Senadores, atentemos para o
fato de que a recuperação da economia feita com o
advento do Plano Real levou a um crescimento das
dívidas externa e interna, tanto porque o País não
concluiu as reformas que garantiriam o equilíbrio fiscal, quanto porque precisou diminuir a liquidez.
O equilíbrio das contas públicas diz respeito
também, obviamente, ao aumento da receita e, nesse particular, o Governo Federal tem tido um relativo
sucesso. A arrecadação a cargo da Secretaria da
Receita Federal aumentou de pouco menos de 50
bilhões, em 1993, para 91 bilhões, em 1996.
Tal incremento se deve, em grande parte, à
estabilização da economia, pois deixou de haver
a corrosão dos valores que servem de base para
o cálculo do imposto. Outro fator que contribuiu
foi o fim dos questionamentos judiciais à Cofins,
no final de 1993. A arrecadação cresceu, ainda,
devido ao aumento do poder de compra; os impostos vinculados ao mercado exterior, por
exemplo, aumentaram de menos de US$2 bilhões, em 1993, para mais de US$4 bilhões, em
1996, graças ao aumento das importações. Mas,
em contrapartida, há falta de crescimento de
nossas exportações; já o Imposto sobre Produtos Industrializados cresceu mais de 50% de
1 993 para 1996. A arrecadação do Imposto de
Renda, por sua vez, de aproximadamente US$17
bilhões em 1993, pass_ou para mais de US$33 bilhões, em 1996.-No mesmo período, aumentos
reais de arrecadação ocorreram no Imposto Territorial Rural - ITR, no Programa de Integração
Social - PIS - e na Contribuição Social sobre o
lucro líquido - CSSll.
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infelizmente, tal crescimento de receita
'"to ioi suticiente para reduzir o desequilíbrio das
comas públicas, tal foi o aumento tanto da dívida interna quanto externa.
Com a reforma tributária, poderá haver aumento de arrecadação, ao tomar mais eficiente a cob'rança dos impostos, sem que, no entanto, isso implique
aumento da carga tributária. Mas, enquanto essa
reforma não vem, alguma coisa pode ser feita.
Uma delas é a diminuição da renúncia fiscal do__
Estado. As isenções e deduções têm ficado em
t.orno de 1,5% do PIB; particularmente em 1997,
devem ficar em tomo de 1,84%, o que representa
mais de R$15 bilhões. Sabe-se que 43% dessa
isenção está localizada na Região Sudeste e 13%
na Região SuL Mesmo que alguns defendam a
isenção a alguns setores, justificando que os empreendimentos geram mais impostos, num Estado
com tamanha precariedade nas contas fiscais
como o Brasil, a manutenção da elevada renúncia
fiscal é pr~ocupante.
Relembro que, embora os índices de endividamento interno e externo sejam compatíveis com
os padrões internacionais, dada a história de déficit crónico em nosso País, a cultura inflacionária e
n desequilíbrio cambial, essa dívida pode se 19rnar
.de difícil gerenciamento, se o quadro não for mudado. E temos uma perspectiva, para o ano de
1997, de um défiCit girando em torriC>-ae 53 bilhões, as transferências para o exterior e o déficit da
balança de pagamentos ou conta corrente do Go-

verno.
Ainda nos preocupa hoje, lendo na imprensa
nacional, a definição do Governo em redirecionar
todo recurso de privatização para amortizar a dívida
interna e a externa. Acho que o assunto precisa ser
mais profundamente discutido, principalmente hoje,
quando o nosso País paga juros reais em tomo de
í2% a 13% ao ano. Se deslocarmos esses recursos
para amortizar a dívida interna, mas não existir um
instrumento seriíssimo que faça com que haja um
controle muito rígido no endividamento interno, esses recursos aplicados na amortização da dívida interna ou externa poderão não gerar nenhum benefício para o nosso País. E por quê? Porque, como é
tão elevada essa taxa de juros que financia uma dí''ida interna que hoje gira em tomo de US$230 bilhões - se considerada essa taxa média, um número
redondo de 10% de juros reais-, vamos ter um juro
de US$20 bilhões. Se aplicarmos na amortização de
dívidas, vamos continuar recorrendo ao mercado fi-

que

a

nanceiro ihtemõ
passa ficar muito líquido e o
Governo não; e vamos gerar um problema sério a
curtíssimo prazo.

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um
aparte, nobre Senador João Rocha?
O SR. JOÃO ROCHA - Concedo o aparte ao
nobre Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão - Eminente Senador
João Rocha, V. Exª tem trazido ao debate no Senado Federal assuntos de natureza económica
que, muitas vezes, até parecem áridos para certas pessoas, mas que estão no cerne da vida social, política e económica do País. A partir do
instante em que V. Exª assumiu a Presidência
da Comissão de Fiscalização e Controle, desencadeou uma série de estudos, com a sua assessoria, que têm servido para lastrear o pensamento e as reflexões dos Srs. Senadores. Este assunto da dívida é realmente preocupante, e tanto
V. Exª quanto o Senador Lauro Campos têm trazido essas preocupações a nós todos. E nós haveremos de ser gratos por isso, na medida em
que nos preocupamos com o_ que \l"aLaQQnteçer
com este País. Ainda -ontem;
Presidente da
República nos informava que os Estados devem
à União Federal R$104 bilhões_.__E_a_dívida exter-na-e-interna da-União Federal, dos Estados e
dos Municípios está entre R$230 bilhões __e_
-R-$260 bilhões. E um crescendo avassalador e
realmente preocupante. Ou- encontramos uma
solução criativa, talentosa, para o problema da
dívida, ou o Plano Real, que é o nosso grande
cabedal aluai, pode ruir como um castelo de
areia. Cumprimentos a V. Ex~. portanto, pela
profundidade do debate que promove no Senado
nesta manhã.
O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço o aparte de
V. Exª. A sua preocupação é a mesma da Casa,
exatamente porque não estamos tendo controle nem
sobre o endividamento externo nem sobre o interno,
não só da União, mas também dos Estados e municípios.

o

V. Exª disse muito bem: estamos refinanciando
_d[yidas estaduais e municipais superiores a U$103
bilhões. Essa dívida praticamente concentra-se em
_ !lUatro Estados: desse total, U$50 bilhões são do
Governo do Estado de São Paulo e U$26 ou U$27
bilhões são dos Governos das Regiões Sul e Sudeste. Ou seja, somente U$26 bilhões são dívidas geradas pelos Governos do Norte, Nordeste e CentroOeste do nosso País.
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!sso gera uma disparidade, pois, a partir do
momanto em que o Governo Federal assumiu essa
divida, <:. paternidade dessa divida de praticamente
U$80 bilhões das Regiões Sul e Sudeste, com prazo
de 30 anos e juros de 6% ao ano, está trazendo
um reflexo, um prejuízo para as Regiões Nqrte,
Nordeste e Centro-Oeste. Estamos viabilizando
esses Estados que estavam falidos, que pagavam
juros reais de 20% ao mês e passam a pagar 6%
ao ano. Mais uma vez, estamos gerando um grande desequilíbrio nas contas do Pais, sacrificando
as regiões mais necessitadas: Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Há poucos dias, fizemos um pronunciamento em que mostrávamos números reais
e verdadeiros, que revelavam essa disparidade de
investimentos.
Estamos concluindo também dois novos relatórios: um sobre investimentos de empresas estatais
por regiãó do Pais, e outro por investimento utilizando recursos orçamentários. A preocupação nossa é
exatamente mostrar esse quadro real e sair das informações inverídicas de que a Região Norte, Nordeste e
Centro-Oeste são um peso morto, só problemas. Elas
são regiôw--S-SOiuções: o que elas não tiveram foram as
facilidades de financiamento para alavancar o seu desenvolvimento, como tiveram e continuam tendo as
Regiõ<o..s .'>ui e Sudeste do Brasil.

OS:. Lauro Campos- Permite-me V. Exª um
aparte?
O Sll. JOÃO ROCHA - Concedo a palavra a
V. Exª com muito prazer, nobre Senador Laura Cam-

pos.

O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador João
Rocha, de início, parabenizo V. Exl' por trazer à nossa reflexão assunto de tal relevância e por atualizar
os dados relativos ao envidividamento tanto interno
como externo do BrasiL Realmente, são dados que
galopam, que crescem de tal forma que, se deixarmos de olhar para eles durante algum tempo, nossos olhos vão se assustar com o seu crescimento. O
Senador Edison Lobão já manifestou a sua preocupação em relação a esse assunto. Quanto a.-mfm,
gostaria apenas de dizer que os dados de V. Exª revelam que o endividamento público interno de Estados, Municípios e da União vem aumentando significativamente nos últimos anos. A meu ver, o Plano
Real não teria dado certo - ou tão certo, considerando-se que o seu objetivo principal é reduzir a infla_:ão - se não tivéssemos fixado uma taxa de câmbio
~xageradamente valorizada. Isso permitiu que im,.lOrtássemos mercadorias estrangeiras dos quatro
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cantos do mundo a preços subsidiados, que levaram
muitos setores da economia nacional à crise e à falência. O Presidente da República reconheceu apenas que três setores teriam sido desestruturados; o
Ministério da Indústria, Comércio e do Turismo afirma que existem 15 setores que podem ser recuperados; no Plano de Ação, esse plano que corresponde
ao Real li, o que se verifica é que são 42 setores. De
qualquer maneira, se não tivesse havido importações a preços subsidiados, que achataram a inflação
interna, o sucesso do combate à inflação não teria
sido tão grande. Um dos preços que pagamos pela
vitória no combate à inflação é justamente o aumento do endividamento externo, que resultou da elevação dos juros internos para reduzir o consumo, e, ao
mesmo tempo, o desequilíbrio na balança comercial,
que permitiu que à oferta interna se somasse a oferta externa de bens importados, a preços subsidiados, pela taxa de câmbio sobrevalorizada. V. Exª
tem toda razão ao detectar esses problemas com
que estamos convivendo justamente devido à lógica
que presidiu a confecção do Plano Real. Muito obrigado.
O SR. JOÃO_ROCHA - Senador Laura Campos, agradeço o aparte de V. Exª, que valoriza o
meu pronunciamento e acrescentando informações
importantes ao conhecimento do País.
Temos certeza de que essa critica construtiva
nos ajuda a encontrar o melhor caminho para o Bra~sil. A crítica sugere ao Governo que busque soluções que tragam melhores condições de vida para a
população sem o sacrifício desse grande endividamento interno.
O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Exª
um aparte, Senador João Rocha?
O SR. JOÃO ROCHA - Ouço V. Exª, Senador
Acfemir Andrade.
-

O Sr. Ademir Andrade - Senador João Rocha, em primeiro lugar, quero registrar o bom trabalho que V. Ex'! desenvolve nesta Casa em duas
questões que têm sido preocupação constante de V.
l:X": as desigualdades regionais e a política económica do Governo, que tem recebido crítica sempre
correta, sempre muito bem embasada de V. Exª.
Esta Casa fez muito bem ao escolhê-lo para ser
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle.
V. Exl' diz no seu discurso que o Governo Federal
dever-se-ia preocupar mais com as isenções que
tem dado à implantação de determinados parques
industriais no Brasil. Essa seria uma forma de corrigir um pouco os erros que estão sendo cometidos.

,_-
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Vou mais além. O Senador Lauro Campos diz que o
Governo Federal está com uma política cambial errada. Pode até ser, mas essa é a única forma de
manter a estabilização. Se acabar com essa âncora
cambial, ele destruirá efetivamente o Plano Real, o
que não queremos. O que considero errado é o Governo ter aumentando muito os juros, para que capital externo fosse aplicado no sistema financeiro nacional, visando obter reservas para poder continuar
cumprindo compromissos como o pagamento do
serviço da dívida externa. Este, para mim, é o
grande erro do Governo Federal. Ele ampliou a dívida de maneira astronómica, de maneira injustificável. Ao vir ao Senado, o Ministro Pedro Malan
não nos disse como essa dívida será paga. Seria
preciso uma discussão mais séria a respeito desta
questão. Quem sabe V. Exª poderia chamar o Senado Federal, chamar as autoridades deste País
para um seminário, na Comissão presidida por v.
Exª, para debatermos profundamente esse problema? O discurso que V. Exª faz hoje é muito importante. Eu,· que me interesso pela matéria, farei
questão de lê-lo com a devida atenção, porque sei
que traz dados atuais, extremamente importantes.
Vamos aprofundar a discussão, pois me parece
que o Governo Federal está beneficiando segmentos da sociedade, principalmente os banqueiros
nacionais e o capital multinacional. Aqui está o
erro do Presidente Fernando Henrique Cardoso: a
sua preocupação ~m atender sempre ao interesse
do capital nacional, ao interesse dos países desenvolvidos do Primeiro Mundo. E continuamos a
transferir riqueza, independentemente da paridade
do dólar com o real. Por outra forma, pela forma
da aplicação no sistema financeiro local, continuamos a transferir riquezas e a aumentar enormemente a dívida interna. Creio que deveríamos
aprofundar o debate deste assunto, porque o Governo não está sendo sério, não está sendo honesto, não está vendo o interesse do povo brasileiro, não está procurando melhorar a sua situação.
Afinal de contas, o nosso País tem tão boas condições, condições muito melhores do que muitos
países do mundo, e não era para estar vivendo
nessa dificuldade. Muito obriaado.
O SR. JOÃO ROCHA- Nobre Senador Ademir
Andrade, a inteiferência de V.- Exi! foi muito importante, primeiro, porque tem como parte, também, o
trabalho de V. Ex", a preocupação com a área económica e financeira do nosso País. Concordo ainda
com V. Ex" em outro ponto: hoje estamos privilegiando demais o capital especulativo, que está concen-

trado nas mãos de poucos e que não gera, não produz. Estou preparando, inclusive, um pronunciamento em que fa,ço uma_retrospectiva do sistema financeiro nacional, concluindo que, nos últimos 10 ou 15
anos, este trabalhou exclusivamente como agente
de repasse, como agente especulativo, não transferindo nenhum recurso para a atividade produtiva,
não havendo, portanto, nenhuma interação entre o
capital e o trabalho.
A imprensa noticia todos os dias se as bolsas
de valores estão perdendo ou se estão ganhando.
Num país como o Brasil, as bolsas de valores chegaram, até há poucos dias, a render 80% reais em
um ano, sem levar em consideração o património
das empresas e a rentabilidade que o capital vai gerar.

Isso é especulativo, e quem está perdendo
com isso, nobre Senador Ademir Andrade, é o pobre, que só vai ao sistema de capitais, à bolsa quando ela está em alta, porque ele é mal-informado,
mal-orientado. Vejo a imprensa dizer que a queda
da bolsa de valores é um problema sério. Em qualquer país do Primeiro Mundo, a rentabilidade real da
bolsa é 2%, 3%; é 2%, 3% acima da inflação. Citamos o exemplo das bolsas de valores da Malásia e
da Coréia do Sul, que são países explorados pelo
capitalismo selvagem, e achamos que está ruim. O
Brasil está dando rentabilidade de 80% em bolsa deu 52% em 1996- e estamos considerando errado.
A bolsa tem que ter rentabilidade como instrumento de alavancagem do desenvolvimento, da pro·
dução industrial, comercial; ela tem que alavancar a
economia; mas, lamentavelmente, no nosso País, a
bolsa é instrumento espeeulativo administrado por
poucos instrumentos financeiros.
Agradeço o aparte de V. Ex". Tenha a certeza
de que aceitamos a sugestão de V. Ex" e vamos
buscar realizar seminários e debates, em defesa dos
interesses maiores do nosso País.
Para concluir, pedimos à Presidência da
Mesa que façam parte integrante do nosso pro- nunciamento a Nota Técnica ne 16/97, produzida
pela Consultoria
OrÇamento, o Estudo ne 1M,
de 1997, produzido pela Consultoria Legislativa
desta Casa, todos a nosso pedido. Muito obrigado
pela atenção.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. JOÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

de

e
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ESTUDO N° 150, DE 1997
Assunto: DÍVIDA INTERNA E EXTERNA:
Solicitante: SENADOR JOÃO ROCHA (STC N° 1041/97)

I - DÍVIDA INTERNA
O processo de endividamento interno constitui-se em um dos elementos
básicos na modema gestão das finanças públicas. Dois elementos são os
motivadores desse processo: o gasto público e a política monetária.

1.1.- O MOTIVADOR FISCAL
Na medida que o Governo passa a ter a soma total de seus gastos maior
que a soma total de suas receitas, encontra-se frente à necessidade de reduzir as
suas despesas ou aumentar as suas receitas. Entretanto, tal processo
é
extremamente custoso e demanda tempo. Assim, frente a um déficit em suas
contas restam as seguintes opções.
Primeiro, emitir moeda. Em sendo o governo o detentor político-legal do
monopólio de emissão da moeda nacional, em caso de déficit pode o governo optar
pela emissão de moeda. Isto é, pagar as suas despesas a partir da expansão da
base monetária, sem contrapartida no aumento da produção. Essa ação acaba
gerando pressão altista no nivel de preços, destarte é como se o Governo decidisse
diminuir a renda real de todas as pessoas criando um tributo que se materializa na
desvalorí~ação da moeda: o chamado imposto inflacionário.
Segundo, emitir títulos, a fim de obter recursos disponíveis no setor
privado, financiando as suas eespesas. Entretanto, essa ação também tem
implicações sobre a economia. Para que consiga obter os recursos adicionais
necessários para cobrir o excesso de despesas, o Governo tem que pagar um
prêmio que se materializa na forma da taxa de juros. Ou seja, o setor privado exigirá
como contrapartida ao empréstimo de recursos uma remuneração, que será tanto
maior quanto a necessidade do Governo e, inversamente, sua credibilidade.
Portanto, podemos concluir que o desequilíbrio fiscal do Governo é um
dos elementos fundamentais para se compreender o processo de endividamento
público.
.

1.2.- O MOTIVADOR MONETÁRIO
Contudo, o endividamento público também pode ocorrer devido a
flutuações monetárias na economia. Isto é, a aUlóridáde- monetária, encarregada de
regular a oferta global de moeda no sistema econômico, pode ter que intervir para
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retirar moeda da economia. Esse fato ocorre quando, dado o aquecimento
exagerado da economia ou a expansão descontrolada da base monetária, faz-se
necessária a colocação de títulos públicos.
A moeda (principalmente a escritura!) é o elemento básico nas
transações capitalistas modernas. O instrumento de controle da base monetária, a
partir das operações de mercado aberto, toma-se um elemento dinâmico na
compreensão do endividamento público. Conforme constataremos mais adiante,
esse é um dos principais fatores do aumento da dívida interna no Brasil.

É importante perceber que tanto o processo de colocação de títulos pelo
Governo para financiar déficits, como o enxugamento da liqüidez monetária pelo
Banco Central, dependendo da intensidade podem vir a manter a economia
estagnada e os capitais privados voltados para a especulação e não para a
produção.
1.3. -O CASO BRASILEIRO: DÍVIDA INTERNA

TABELA I -Total da dívida mobiliária federal

TABELA 11 - Crescimento da dívida mobiliária federal
ANO

1993
1994
1995
1996

DIVIDA INTERNA
(A+B-C)

4.987
61.782
108.486 '
176.248

VAR. NOMINAL
%

2.941,7
1.138,7
75,7
62,5

VAR. REAL%

3,1
19,7
52,8
48,8

lnicialme!'te, precisamos compreender que o conceito de dívida interna
apresenta várias formas de ser evidenciado. Portanto, é imprescindível a
explicitação da base metodológica que se está trabalhando para que se possa obter
conclusões relevantes do ponto de vista da teoria económica.
O conceito relevante de dívida interna mobiliária federal é aquele que
considera o estoque da dívida em poder do público, ou seja, os títulos do Tesouro
em circulação e os títulos fora da carteira do Banco Central. Assim, a dívida interna
fora do Banco Central é a soma da dívida de responsabilidade do Tesouro com a
dívida de responsabilidade do Banco Central diminuindo-se os títulos em carteira do
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Banco Central. No final de 1996, essa dívida alcançava o montante de R$ 176,2
bilhões. Observando-se a evolução a partir de 1993, constata-se um crescimento
real em todos os anos do período, sendo que a partir do Plano Real é que se
verifica tal movimento com mais intensidade, crescendo aproximadamente 52% em
1995 e 48% em 1996, isso descontada a inflação. Somente os encargos da dívida,
em 1996, consumiram R$ 12,5 bilhões.
TABELA III- Dívida de responsabilidade do Banco Central

ANO
1993
1994
1995
1996

RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL
LBC
BBC
1.077
o
2.133
24.320
26.784
22.561
50.316
32.789

TOTAL
1.077
26.453
49.346
83.105

TABELA IV- Dívida de responsabilidade do Tesouro Nacional
Saldo em RS Mil

ANO
1993
1994
1995
1996

RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL
LTN
NTN
OUTROS
I
240
11.199
1931
519
50.972
7.8111
19.588
46A98
18.510 I
49.101
65.657
541

TOTÃc-11.632
59.302
84.596
114.812

TABELA V- Crescimento da dívida do Tesouro
~=- ~

ANO
1993
1994
1995
1996

Saldo em RS Mil

RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL
TOTAL
VAR. NOMINAL %
VAR. REAL%
11.632
2.535.0
(10.7}
59.302
409,8
(50.8)
84.596
42,7
24,0
114.812
35,7
24.3

Tanto o componente monetário, como o componente fiscal estão
presentes no vigoroso crescimento registrado pela dívida pública federal, a partir de
1994. As tabelas acima evidenciam o crescimento real na colocação de títulos
públicos, a partir de 1995, na média de 24% ao ano. Constata-se também o enorme
salto na colocação de títulos pelo Banco Central.
Segundo o Tesouro Nacional, o crescimento da dívida
responsabilidade do Tesouro, em 1996, teve os seguintes motivadores fiscais:

de

a) integralização de capital junto ao Banco do Brasil mediante a emissão
de Notas do Tesouro Nacional - série J (NTN-J) no montante de 6,4 bilhões de
reais;
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b) garantia de empréstimo contratado pelo Ministério da Saúde junto ao
Banco do Brasil mediante a emissão de Notas do Tesouro Nacional- série T (NTNT) no montante de 1,2 bilhão de reais;
c) pagamento de dívida externa
Nacional no montante de 5,0 bilhões de reais;

de responsabilidade do Tesouro

d) securitização de obrigações e títulos da dívida agrária no montante de
1,2 bilhões de reais;
e) pagamento de dívidas contratuais dos ministérios no montante de 540
milhões de reais;
f) despesas com encargos de rolagem da própria dívida no montante de
4,5 bilhões de reaís;

g) pagamento aos estados pela desoneração do ICMS (Lei Kandir) no
montante de 545,6 milhões de reais.
Assim, podemos comprovar que o Governo Federal ainda não obteve o
equilíbrio fiscal necessário para que não ocorra aumento do endividamento de
responsabilidaãe do Tesouro Nacional.
Explicado o motivador fiscal, podemos observar que o motivador
monetário tem sido de relevância maior nos últimos dois anos. Como já foi
destacado ante96rmente, o motivador monetário está relacionado ao controle dos
agregad<?s monetários da economia.
A dívida de responsabilidade do Banco Central cresceu de
aproximadamente 26 bilhões de reais em 1994 para 83 bilhões de reais ao final de
1996. Os fatores que explicam esse crescimento são fundamentalmente os
seguintes:
a) o grande fluxo de capitais externos para o Brasil que, além de financiar
o déficit na balança comercial, ·aumentou significativamente as reservas
internacionais do país (que já atingem o montante de 60 bilhões de dólares). Ora,
esse dinheiro, ao entrar no país, é convertido em reais expa'ldindo enormemente a
base monetária. Para que isso não ocorra, o que causaria inflação, o Banco Central
emite títulos ret1rando moeda do sistema econêlmico~ Portªllto. a emtrada_de c~pitais
em grande volume acarreta o aumento da dívida interna.
b) o temor do crescimento da economia antes que o Go\'erno tenha feito
o ajuste fiscal faz com que se mantenha uma política monetária austera que se
traduz em juros altos e controle rígido da liquidez monetária da economia.
Expandindo o conceito de dívida interna mobiliária, devemos incluir as
dívidas mobiliárias dos demais entes da Federação além da União.
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TABELA VI- Dívidas dos estados e municípios
ANO

1993
1994
1995
1996

I TOTAL
1.991.304
24.916.254
39.511.200
51.721.000

-

Sa.~.QQ...e.m

8.$ Mil

VARIACAO

3.187,7
1.151,3
58;6
30,9

Os títulos da dívida dos estados e municípios acumularam um saldo de
R$ 51,7 bilhões, em 1996; contraum montante -de R$ 39,5 bilhões, no exercício
anterior. A variação nominal em relação a dezembro de 1995 corresponde a 30,9%.
O Estado de São Paulo, junto com a sua capital, acumulou o maior saldo,
participando com 23,7 bilhões de reais, perfazendo 45,9% do total. Ao final do
exercício, a dívida estadual registrou R$ 18,7 bi e a municipal R$ 5,1 bi.
Em seg-.Jida, veio a dívida de Minas Gerais que participou cem 17% do
montante. Das dívidas mobiliárias estaduais e municipais, 89,6% estão com São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Portanto, somando-se a dívida mobiliária federal e a dívida niobiliária dos
demais entes da Federação, chegamos ao valor de R$ 227,9 bilhões, ou seja,
aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto do país. Embora, comparando com
outros países esse não seja um valor significativo, deve-se ccnsiderar a conjuntura
de desequilíbrio fiscal crônico do Brasil, bem como o problema cambial.

. É fundamental compreender que, até agora, descrevemos a dívida
mobiliária; contudo existem uma série de passivos no Estado brasileiro que, em
algum momento, terão de ser assumidos pelos diversos Governos, quais sejam:
FCVS, FGTS, PIS, previdência social, fundos de pensão das estatais, entre outros.
Desse modo, pode-se perceber a gravidade das finanças públicas no país e a
necessidade emergencial do ajuste fiscal, sob pena do retomo da inflação.

11 - DÍVIDA EXTERNA

O comportamento da dívida externa brasileira, nesta década, está
intimamente ligado à renegociação nos termos do Plano Brady. A proposta do
Subsecretário de Tesouro americano N. Brady constituiu-se numa alternativa para
os países endividados do terceiro mundo, tendo como instrumentos básicos a
consolidação da "dívida antiga" (com a sua troca por novos papéis) e o deságio em
relação à dívida passada.
O Brasil foi, efetívamente, o último dos grandes devedores a aderir às
condições do Plano Brady, sendo a renegociação iniciada em 1991 e a troca dos
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títulos efetivada em 1994. Com isso, o Brasil retornou ao mercado financeiro
internacional, após quase uma década de afastamento, desde a moratória de 1987.
Esse retorno do Brasil ao mercado financeiro internacional acabou
tornando-se em uma das peças fundamentais do Plano Real, na medida que
permitiu um grande fluxo de capitais para o país: Isso, por sua vez, viabilizou o
financiamento das importações, ao mesmo tempo em que, ao contrário dos planos
económicos anteriores, impediu que especuladores forçassem a afta do dólar
paralelo e exaurissem as reservas internacionais.
Assim, podemos constatar que o retomo do Brasil ao mercado financeiro
internacional acabou caracterizando-se por uma elevação da dívida externa
brasileira, que saltou de aproximadamente 145 bilhões de dólares, em 1993, para
167 bilhões de dólares, em 1996. É importante constatar que a política económica
interna, com uma política monetária restritiva de juros altos, foi um dos elementos
d~terminantes para o aumento do fluxo de capitais internacionais para o País.
Na medida que as reservas internacionais atingiram aproximadamente 60
bilhões de reais ao final de 1996, fica caracterizada (conforme ressaltado quando
tratou-se da dívida interna) a conexão entre o crescimento do fluxo internacional de
capitais e o endividamento interno, pois este tem como um dos seus principais
/eitmotive o enxugamento da liquidez monetária.
TABELA Vil- Dívida externa
USS Milhões

ANO

1993
1994
1995
1996

DIVIDA BRUTA
145.726
148.295
159.256
166.700

RESERVAS
32.211
38.806
33.512
60.110

DIVIDA LIQ.
113.515
109.489
123.897
106.590

EXP. FOB
38.563
43.545
44.893
47.748

TABELA VIII- Indicadores de dívida externa
ANO
1993
1994
1995
1996

DIVIDA LIQ. (A)

113.515
109.489
123.897
106.590

EXP. FOB (B)

38.563
43.545
44.893
47.748

SERVIÇO(C)

16.592
16.934
20.251
24.263

A/8
I
294,361
151.441
175,981
123,231

C/8
43.0
38.9
45.1
50.8

O conceito de dívida líquida, descontando-se as reservas internacionais,
mostra, nos últimos anos, uma melhora dos indicadores relativos à dívida externa. A
participação dos serviços anuais da dívida sobre as exportações representam pouco
mais de 50%, sendo um índice extremamente compatível com a realidade
internacional. Entretanto, cabe destacar a ilusão que as reservas internacionais
podem causar, à medida que sejam compostas de capital especulativo. Dados
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fornecidos pelo Governo Federal mostram que, atualmente, aproximadamente 40%
do déficit comercial já estaria sendo financiado com capitais de longo prazo.

III - CONCLUSÕES
A recuperação economtca do país a partir do Plano Real veio
acompanhada do crescimento tanto da divida interna, como da divida externa. No
lado da divida interna, o crescimento deveu-se à incapacidade do Governo concluir
as reformas que garantam o equilíbrio fiscal, assim como a necessidade de se evitar
a explosão da liquidez interna, dada a "avalanche" de recursos internacionais e
aumento das reservas. Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que a divida
interna é reflexo, em grande parte, da divida externa crescente.

Já o crescimento da divida externa está intimamente relacionado com a
politica monetária interna, de juros extremamente altos para os padrões
internacionais, e ao retomo do Brasil ao rnercaao financéir'õlntemaclonal.

Cabe destacar que, embora a participação das dívidas interna e externa
estejam compatíveis com os níveis internacionais, as características peculiares da
economia brasileira (déficit crónico, cultura inflacionária, desequilíbrio cambial)
podem vir a tornar o gerenciamento das dívidas extremamente custoso.

Consultaria de Orçamentos
NOTA TÉCNICA N° 16/97

ASSUNTO: Análise do Comportamento da Arrecadação da Receita Administrada
pe!a Secretaria da Receita Federal no Período 1989/1996

JULHO 1997
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SOLICITANTE: SENADOR JOÃO ROCHA

1- INTRODUÇÃO
O oficio n° 170/SF, de 21.02.97, remete ao Exm0 Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, Dr. PEDRO SAMPAIO MALAN, cópia do Requerimento de Informação
n° 93/97, de autoria do Exm0 Sr. Senador JOÃO ROCHA.
Por meio desse Requerimento era solicitado um histórico de arrecadação da
receita administrada pela Secretaria da Receita Federal, por código agregado e por
setor econômico, para o periodo de 1989 a 1996. Essas informações permitiriam
avaliar a evolução da receita. abrangendo os seus mais variados segmentos, sendo de
grande importância para o Senado FederaL A resposta ao Requerimento, consoante
aviso n° 225/MF, de 24.03.97, consistiu na apresentação de dezoito tabelas, incluindo
. dados agregados e detalhamento de cada tipo de receita. por setor econômico.
Todavia, afora os dados apresentados, não foi fornecida nenhuma análise
.explicando as flutuações e tendência da arrecadação dos diversos tributos. Diante
disso, o ilustre Senador solicita à Consultaria de Orçamentos a elaboração desta Nota
Técnica, com o objetivo de suprir essa lacuna.
Este trabalho está dividido em quatro seções. Na seção ll é feita uma análise
da arrecadação, tanto do ponto de vista da receita global como o relativo aos
Di, sobre benefícios tributáriõs, foi acrescentada em
principais tributos. A
função de preocupação expressada pelo Nobre Senador ao determinar que o estudo
indicasse os efeitos da renúncia do Imposto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Importação sobre veículos. Por fiin, na seção IV, são apresentadas
algumas conclusões.

seção

fi-ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA TOTAL
O desempenho da arrecadação de tributos federais administrados pela SRF, no
periodo de 1989 a 1996, obtidos através do Sistema Angela, encontra-se descrito na
presente seção. Os valores de arrecadação encaminhados ao Senado Federal estão
expressos em milhões de dólares, pois foram convertidos utilizando-se a taxa do
dólar médio anual1•
1

Deve ser salientado que a nttlizaçlln da taxa cambial para conversão dos valores está sujeita a algumas
distorções. O regime cambial adotado na economia brasileira não constitui o sistema de taxa de câmbio
flexível, estando sujeito a intctvc::nções por paru: das autoridades governamentais. Mais recentemcnU:, a
partir do Plano Real. tém sido adotadas variações do câmbio em tomo de bandas móveis previamente
fixadas. Esse fito, em períodos de sobreval~ do dólar, termina por superestimar a arrecada çllo
em dólares.
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Os dados de arrecadação da receita podem ser divididos em três
grandes grupos: impostos, contribuições e outras receitas administradas. Para cada um
dos grupos são fornecidas informações desagregadas por setor. Deve-se observar que
dada a natureza do presente estudo foram excluídas as arrecadações relativas ao
sistema previdenciário, as fontes própnas de recursos de ministérios específicos e as
receitas próprias de fundos federais diretamente arrecadadas por ministérios setoriais.
A evolução da am:radaÇão total, no período de 1989 a 1996, encontra-se
resumida no Gráfico 1. No cálculo da arrecadação total foram consideradas as
seguintes receitas: Imposto sobre Importação (ll), Imposto sobre Exportação (IE),
Imposto sobre Produtos Inclustrializados (IPI), Imposto sobre a Renda (IR), Imposto
sobre Operações Financefuls (IOF), Imposto Territorial Rural (ITR}, Imposto
Provisório sobre Movimentação Fmanceira (IPMF), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS}, Contnõuição para o PIS/PASEP,
-Contribuição Social sobre o Lucro Uquido (CSU.), Contn"buição para o Plano da
Seguridade Social dos Servidores, Contn"buições pará o FUNDAF e outras receitas
administradas.
Gráfico 1
Arrecada -o Total Administrada ela SRF
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Conforme pode ser observado no Gráfico 1, no periodo analisado houve um
forte acréscimo de arrecadação, que passou de aproximadamente USS 40 bilhões, em
1989, para US$ 91 bilhões, em 1996, significando um incremento real de 128 %.
Destaca-se, na série, o resultado alcançado em 1990, refletindo as mudanças
introduzidas na legislação tn"butária e na política econômica2• O plano de estabilização
econômica de março de 1990 (Lei n° 8.030/90}, entre outras medidas, promoveu

1

Como a SRF utilizou o dólar médio anual para convc:ner a arrecadaç:ilo em dólares, e como o câmbio
fiCOil congelado durante boa parte do ano, isto 13lllbém pode explicar parte do acréscimo da =ita em

dólares.
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diversos ajustes tributários que influenciaram a amicadação, a saber: a) acabou com o
anonimato fiscal e instituiu o imposto de renda na fonte sobre aplicações ao portador
com origem não identificada (Lei n° 8.021/90) e b) aplicou tributação transitória,
através do IOF, nas operações sobre transmissão ou resgate de títulos e valores
mobiliários e títulos representativos âe ouro, transmissão de ações e saques efetuados
em cadernetas de poupança (Lei n° 8.033/90).

Por sua vez. a forte redução na am:cadação em 1991 é basicamente explicada
pela arrecadação atípica do IOF em 1990, como pela desindexação das receitas a partir
de julho de 1991, pressionada pelo considerável volume de üminares concedidas pela
Justiça, com o objetivo de não ah!alizar os valores dos impostos e contribuições pela
Taxa Referencial Diária- TRD, criada pela Lei n° 8.171/91. Sem a indexação e com a
inflação aumentando, o resultado foi queda na receita real dos tnbutos. Agravava esse
quadro a queda na evolução do produto interno bruto entre 1990 e 1992, em tomo de
- cinco por cento.

~
A partir de 1993, com retomada do crescimento econômico e com a economia
"novamente reindcxada. a ~ta começa a se recuperar. Em particular o julgamento
tà.vorável à União da constitucionalidade do COFINS, no final de 1993, provocou a
retomada do fluxo de pagamentos por parte de erande número de contnbuintes que
questionavam judicialmente essa contribuição. Em 1994, além da continuidade do
crescimento da economia. a introdução do Imposto Provisório sobre Movimentação
Financeira e. sobretudo, a implai'tação do Plano Real, que passou a impedir que as
bases de cálculo dos principais tnbutos deixassem de sofrer os efeitos negativos da
corrosãp inflacionária. são os principais tatores que contnbUÍiam para o acentuado
crescimento real da arrecadação.

Já para 1995, o incmnento observado da arrecadação pode ser explicado pela
-aceleração do crescimento cconômiê'l>!impulsionado pelo aumento da demanda em
decorrência da eliminação do imposto inflacionário sobre grande parte da população,
provocada pela introdução do Plano Real. Isto repercutiu no resultado das empresas e,
conseqüentemente, na elevação no recolhimento de impostos e contribuições sociais.

Em 1996, a arrecadação praticamente se estabiliza. pois uma vez esgotados os
efeitos do Plano Real, o seu crescimento agora depender.í basicamente do crescimento
da economia que, a propósito, evoluiu apenas 2,9% em 1996.
Deve-se destacar, ainda, a con5buição de cada receita na arrecadação total. O
Gráfico 2 ilustra essa relação em 19o/, onde pode ser verificado que o Imposto de
Renda constitui a parcela de maior importância (48%), sendo seguido pelo Imposto
sobre Produtos Industrializados (24%) e o COFINS (11 %).
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Gráfico 2
Partici a -o das,Re:ceitas na Arrecada -o Total em 1989
CSSL
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Essa mesma análise foi realizada para as receitas arrecadadas em 1996,
conforme indica o Gráfico 3. Como pode ser observado, as principais receitas
·continuam a ser o IR (37"/o), IPI (17"/o) e COFINS (19%). Verifica-se uma redução
relativa da participação do IR e IPI na arrecadação totaL Essa redução é compensada
pelo acréscimo na arrecadação da CSSL. que passa de 2% para 7%, e do COFINS, que
'eleva-se de 11.% para 19% da arrecadação totaL

Gnificol
Partici a -o das Receitas na Arrecada -o Total em 1996
CSSL
7%

PISJPASEP
8%

Apesar da redução relativa da parcela do IR e do IPI na arrecadação total, esses
impostos tiveram acréscimos anuais significativos no periodo analisado, conforme
será analisado mais detalhadamente nos tópicos seguintes. No período compreendido
entre 1989 e 1996, verifica-se aumentos anuais médios, em dólares, de 6,96% para o
IR e 5,98% para o IPI.
·
1!.1 -ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Neste item é analisada a evolução da arrecadação dos principais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Inicialmente serão tratados os
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impostos sobre o comércio exterior e, em seguida, o imposto sobre produtos
industrializados, o imposto de renda e os demais tributos.
IL1.1 - Impostos sobre o Comércio Exterior
Os impostos sobre o comércio exterior de responsabilidade da SRF são o
imposto sobre importação (II) e o imposto sobre exportação (IE). De significância
para a arrecadação destaca-se o II, que representou 99% do total dos impostos sobre o
comércio exterior em 1996, visto que o IE tem o papel apenas de regular a oferta
interna de alguns bens. Conforme pode ser .verificado nos gráficos apresentados
anteriormente, a participação do ll e IE na arrecadação total não sofreu grandes
alterações entre 1989 e 1996, permanecendo no patamar de cinco por cento.

A primeira vista, essa informação poderia parecer contraditória, pois o
processo de abertura da economia brasileira, acelerado a partir de 1990, deveria estar
· acompanhado de uma elevação da participação relativa do imposto de importação, já
que o volume de comércio aumentou no período analisado. Todavia. isto não ocorreu
em função da redução das tarifas de importação, resultante da abertnra da economia e
·da formação do Mercosui. e pelo futo de que as arrecadações dos demais tributos
também aumentaram de forma expressiva.
A Tabela 1 apresenta as informações relativas ao n no período de 1989 a 1996.
A arrecadação está expressa em milhões de dólares. Tomando-se o ano de 1989 como
ano-base (igual a 100), verifica-se que em 1996 a arrecadação do n é pouco mais de
duas vezes superior àquela ocorrida no período inicial em estudo.
Destaca-se, a partir de 1994, o acréscimo marcante na arrecadação como
consequência da política de abertura comercial adotada com o objetivo de evitar
aumentos especulativos nos preços internos. Esse acréscimo foi ainda reforçado pela
defasagem cambial e pelo incremento das importações de bens de capital. em função
da retomada do crescimento econômico.
Iá em 1995, o aumento no volume das importações tributadas, juntamente com
a elevação das aliquotas, principalmente veículos, contribuíram para o crescimento na
arrecadação do n. Por outro lado, a queda no montante do n arrecadado em 1996 foi
influenciada pela redução no volume das importações, principalmente veículos.

Tabelai
Evolução da Arrecadaçã_o do Imposto sobre 1mIPGrta:ão
1989

1990

1991

1992

1993

1994

i995

1996

Arrecadação 1774,90 1807,10 1696,60 1550,50 1788~~ 2549,40 5351,10 4186,80
95,59
101,81
-6,11
1,81
- em milhoes de dotares.
Nota: Arrecadaçao
Índice

Variação%

100,00

-

.

87,36 _100!~ i 143,64
-8,61
15,32 42,58

301,49
109,90

235,89
-21.76
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II.I.2 - Imposto sobre Produtos Industrializados
Na Tabela 2 podem ser-encontrados os dados sobre a evolução e as variações
anuais na arrecadação do IPL Observa-se que em 1996 a arrecadação do IPI é 59,21%
superior, em dólares, àquela verificada em 1989.
O efeito benéfico da implantação do Plano Real e a retomada do crescimento
industrial explicam o desempenho positivo a partir de 1994. O aumento na
arrecadação em 1994 poderia ter sido superior não fosse o tratamento tributário
preferencial dado ao setor automobilistico. Apesar do desempenho positivo das
vendas do setor, ocorreram reduções da alíquota média em função do acordo setorial
envolvendo governo, empresas e trabalhadores. Isto provocou um aumento da
participação nas vendas dos carros populares que, na ocasião, ficaram com as
alíquotas reduzidas praticamente a zero.
Já para 1995, com a eliminação do beneficio retro-comentado e a continuidade
do crescimento industrial a receita elevou-se substancialmente de patamar. Para 1996,
9 acréscimo observado foi influenciado pelo aumento nas vendas de veículos para o
mercado interno, decorrente de medidas tomadas com o objetivo de facilitar a
comercialização (e.g. ampliação do prazo dos consórcios).

Tabela2
E vo Iucao
- d a Arreeadacao
- d o Imi~!!Ostosob re Produ t os Industrializados
1995
1996
1994
1992
1990
1991
1993
1989
Arrecadação
8752
9137 10083 11146 14851 15383
9662 11266
90,58
94,56 104,36 115,36 153,71 159,21
índice
100,00 116,61
3,58
33,25
10,54
16,61 -22,32
4,39
10,36
Variação%
.
Nota: Arrecadaçao em milhoes
de dólares.

-

-

IT.l.3 - Imposto de Renda
Na presente seção é apresentada, separadamente, os dados sobre o Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), o ImpOsto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ}, o Imposto de
Renda na Fonte (IRRF) e, finalmente, o Imposto de Renda TotaL
A Tabela 3 mostra as informações sobre a am'Cad~ção do IRPF. Observa-se
que a arrecadação em 1996 foi bastante superior àquela realizada em 1989. ··
O comportamento da receita do IR é explicado basicamente pelas mesmas
razões apontadas nas análise geraL Os anos de 1991 e 1992 registram uma
significativa redução na arrecadação, mas, a partir de 1993 ocorrem crescimentos
constantes no volume de receita arrecadada
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Tabela3
E
-dA
- d iom1postodeR
endaP essoa ISica
volucao
a r recadaçao
1992 I 1993
1994
1995
1996
1989
1991
1990
1477
2370
2476
Arrecadação
602
885
638
828
1621
178,48
286,36
299,08
Índice
72,73 106,87
100,00 195,82
77,04
4,44
67,00
Variação%
46,94
60.44
-5,60
95,82 -60,66
Nota: Arrecadação em rmlhões de dólares.
As informações relativas à Pessoa Jurídica estão resumidas na Tabela 4. Da
mesma forma que ocorreu com a arrecadação da Pessoa Física, o ano de 1991 foi
caracterizado por uma forte queda de arrecadação. Entretanto, contrariamente aos
dados para Pessoa Física, em 1992 ocorreu uma significativa elevação do imposto,
como decorrência, basicamente, da reintrodução da indexação (criação da Ufir).

No período maís recente, particularmente a partir de 1994, freqüentes
acréscimos têm sido obtidos tanto pelo fato da implantação do Plano Real., que
eliminou o efeito corrosivo da base de cálculo provocado por elevados níveis
. inflacionários, como pelas alterações na legislação tributária (e.g. redução dos "fringe
benefits"; eliminação do diferimento da tributação do lucro inflacionário; limitação da
compensação de prejuízos ao percentual de 30% do lucro obtido pelas empresas;
elevação do percentual para estabelecimento da base de cálculo do lucro
presumido/estimativa; etc).

Tabela4
E vo Iucao
- da Arrecadacao
- d o Im11posto d e R en d a P essoa J un'dica
1989
1990
1991
1994
1996
1992
1993
1995
Arrecàdação
4914
7376
3415
5347
6415 10176 12792
5521
Índice
100,00 150,10
69,48 108,81 112,36 130,54 207,09 260,32
Variacão%
50,10 -53,71
25,71
56.60
16,18
3.26
58,63
- em milhoes de dólares•
Nota: Arrecadaçao

-

.

Por último, as arrecadações do Imposto de Renda na Fonte, resumidas na
Tabela 5, indicam uma queda na arrecadação a partir de 1990, sendo revertida a
tendência apenas em 1993. O acréscimo 'de arrecadação no período entre 1989 e 1996,
em termos de dólar, está na faixa de 32%.
Os crescimento da arrecadação em 1994 foi o resultado da restruturação de
aliquotas, por faixas, do IRR.F sobre trabalho, que passou de 25% para 26,6% e criou
uma nova faixa de 35%, consoante a Lei n° 8.848/94. Por outro lado, os acréscimos
verificados em 1995 podem ser explicados pela elevação na massa salarial em geral.
A queda na arrecadação em 1996 deve-se à reestruturação da tabela de
retenção do IRRF. Ocorreu uma ampliação da faixa de isenção, redução da aliquota de
26,6% para 25% e exclusão da aliquota de 35%. Além disso, foi estabelecida isenção
de IRRF sobre as remessas de lucros ao exterior.
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Tabela 5
Evolução da Arrecadação do Im_I!_osto de Ren da na F onte
1994 i 1995
1992
1993
1989
1991
1990
8862 10498 12285! 19000
Arrecadação 13759 11570
9681
64,41
76,30
Índice
100,00
70,36
84,09
89.291 138,09
54.65
17,02
-8,46
18,46
Variação%
-15.91 -16.33
Nota: Arrecadação em milhoes de dolares .

-

.
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1996
18162
132,00
-4.41

Na Tabela 6 encontram-se os valores agregados dos impostos, nas suas três
modalidades (IRPF+ffi.PJ+IRRF). Vale destacar que a queda da arrecadação do ffi.PF
e do IRRF em 1992 foi mais que compensada pelo aumento do IRPJ, refletindo-se no
aumento na arrecadação totaL A elevação referente a todo o período analisado
corresponde a aproximadamente setenta por cento.

Tabela6
E vo Iucao
-dArrecada-dim
a
11çao o 1posto dR
e endTtal
a o
1990
1989
1991
1992
1993
1994
1995
Arrecadação 19501 20567 13733 14811 16904 20178 31546
Índice
100,00 105,47
70,42
75,95
86,68 103,47 161,77
Variacão%
5,47 -33,.23
7,85
14,13
19,37 56.34
Nota: Arrecadação em milhões de dólares.

1996
33430
171,43
5,97

IL1.4- Imposto sobre Operações Fmanceiras
A arrecadação do IOF está resumida na Tabela 7. O elevado acréscimo na
arrecadação em 1990 foi explicado anteriormente na análise geral (incidências de
caráter transitório sobre uma série de ativos). A queda em 1991 deve-se ao caráter
atípico da arrecadação no ano anterior.
O aumento da arrecadação do IOF em 1994 ocorreu em função da unificação

das tabelas de aliquotas incidentes sobre resgates e aplicações financeiras em títulos
públicos e privados elevando as aliquotas sobre resgates e empréstimos às pessoas
jurídicas, consoante o Decreto n° 985, de 12/11193. Do mesmo modo, o Decreto n°
1ll, de 01/03/94, estabeleceu a tributação sobre a entrada de capital estrangeiro
destinado a empréstimos em moeda e aplicações em fundos de renda fixa.
A queda da anrecadação de IOF em 1996 pode ser explicada peia redução das
aliquotas nas operações de crédito, que passaram de 18% para 6% para pessoas tisicas
e de 3% para 1.5% para pessoas jurídicas, com o objetivo de reduzir os encargos
financeiros dos empréstimos e estimular a atividade econômica.

Tabela 7
EvoIuçao
- daArrecad açao
- d o Im !JOsto so b re OIJteraçoes
- Fimance!T2S
1996
1991
1993
1989
1990
1992
1994 ! 1995
Arrecadação 658.20 6230,50 2404,50 2413,60 3117,90 3908,80! 3514.20 2833,80
Índice
100,00 946,60 365,31 366,70 473,70 593,861 533,91 430,54
0,38
Variação~.
846,60 -61,41
25,37j -!0.10 -19.36
29.18
Nota: Arrecadaçao em milhoes de dólares.

-

.
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ll.1.5- Imposto Territorial Rural
A arrecadação do ITR está resumida na Tabela 8. No período analisado,
destaca-se a forte elevação no volume arrecadado em 1991 e em 1995. Assim, a
arrecadação em 1996 representa, em·tennos de dólares, mais de dez vezes o volume
obtido em 1989. O acréscimo é creditado a mudanças ge=ciais na administração do
tributo, de vez que a nova legislação foi baixada ao final de 1996 (Lei n° 9.393/96).

TabelaS
E vo I uçao
- daArrecadaçao
- d o ImlllJOSÍO T ernton"ai Ro r:i.I
1990
1991
1992
14,70
76,70
16.20
86,98 453,85
95,86
-13,02 421,77 -78,88
.
_Nota: Arrecadaçao em miihoes
de dólares.

Arrecadação
Índice
Variação%

1989
16,90
100,00

-

-

.

1993
30.20
178,70
86,42

1994
1995
1996
17,50 113,40 211,00
103,55 671,01 1248,52
-42,05 548,00
86,07

·fi.I.6 - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira - IPMF
A arrecadação do IPMF está resumida na Tabela 9. O imposto foi instituído
pela Emenda Constitucional n° 3/93, para vigorar a partir desse ano. Porém, devido a
questionamentos judiciais, teve vigência apenas em 1994 (as arrecadações de 1995 e
1996 são apenas resíduos).

Tabela9
Evolução da Arrecadação do Imposto Provisório sobre Movimentação
Fmanceira
1996
1995
1994
1992
1993
1991
1990
1989
0,60
0,00 259,90 5321,00 176,50
0,00
0,00
Arrecadação
0,00
1947,33 -96,68 -99,66
Variação •;.
Nota: Arrecadaçao em miihoes de dólares.

-

-

--

.-

-

-

ll.1. 7- Contribuição para Fmanciamento da Seguridade Social- COFINS
A· arrecadação da COFINS está resumida I1J!.. Tabela 10 e apresentou
acréscimos expressivos em 1994, em decorrência de tres--&tores: a) queda abrupta da
inflação, com a implantação do Plano Real; b) retomada do crescimento econômico;
e c) reconhecimento da constitucionalidade da contribuição pelo Supremo Tribunal
Federal, em dezembro de 1993, com a conversão dos depósitos judiciais em renda.
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Tabela 10
Evolução da Arrecadação da Contribuição para F"manciamento da Seguridade
Social COFINS)
..
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1995
Arrecadação
4571
5327
3925
7169
5333 11461 16577 17725
índice
100,00 156,85 116,55 . 85,88 116,68 250,75 362,68 387,81
Variação%
56,85 -25,69 -26~2
6,93
35,86 114,91
44,64
Nota: Am:cadação em milhoes de dólares.

-

o

-

U.1.8 - Contribuição Social para o PIS/PASEP
A arrecadação do PIS/PASEP está resumida na Tabela 11 e sua evolução
também foi impulsionada pela queda da inflação e retomada do crescimento

económico. A arrecadação em 1996 representa, em termos de dólares, quase três vezes
o valor mecadado em 1989.

Tabela 11
Evo1ução da Arrecadação da Contri"b utção para o PIS/PASEP
1996
1994
1995
1990
1991
1989
1992
1993
Arrecadação 2696,00 5320,40 4269,10 4230,30 4758,50 5619,20 6671,20 7335,50
índice
100,00 19/,34 158,35 156,91 176,50 208,43 247,45 272,09
Variação%
18,72
9,96
97,34 -19,76
-0,91
18.09
12.49
Nota: Arrecadaçao em milhoes de dolares .

-

-

.

U.1.9 - Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
A arrecadação da CSIL está resumida na Tabela 12. O aumento verificado em
1994 e 1995 foi influenciado pela elevação da alíquota da CSIL das entidades
financeiras e equiparadas, de 23% para 30% a partir de julho de 1994, além das
mesmas razões básicas que impulsionaram a evolução do IRP1.
Tabela12
Evolução da Arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
1996
1989
1990
1991
1995
1992
1993
1994
AITecadação 874,30 2523,00 1136,70 2848,90 3635,10 4809,40 6384,70 6563,80
índice
100,00 288,57 130,01 325,85 415,77 550,09 730,26 750,75
2,81
Variação%
32,30
188,57 -54,95 15Q,63
32,75
27,60
.
Nota: Azrecadaçao em milhoes de dólares.

-

-

U.1.10- Contribuição pJU:a o Plano da Seguridade Social dos Servidores
A arrecadação da Contribuição para o Plano de Seguridade Social dos
Servidores está resumida na Tabela 13 e começou a ser administrada pela SRF a partir
de fins de 1993.
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Destaca-se o expressivo aumento em 1994 em função da elevação da aliquota
média de 6% para cerca de 9,5%, bem como do aumento da massa salarial dos
servidores públicos. Para 1996, a despeito da criação da incidência sobre os inativos, o
acréscimo é pequeno devido à concessão de Iiminares suspendendo esta cobrança.

Tabela 13
Evolução da Arrecadação da Contribuição para o Plano de Seguridade Social
dosSerrido~
·

1989
Arrecadação
Variação •1o

0,00

--

1990
0,00

-

-

1991
0,00

-

Nota: Arrecadação em milhoes de dólares.

1992

1993

1994

1995

1996

0,00 261,10 1327,90 2259,90 2558,40
408,58 70,19 13,21

-

-

. fi- CONSIDERAÇÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS TRIBuTÁRIOS

Dada a preocupação do Nobre Senador João Rocha sobre os efeitos da
renúncia do IPI e do II sobre veículos, incluiu-se a presente seção com o objetivo de
identificar as perdas de arrecadação ocasionada por tais beneficias.
Segundo o art. 165, § 6°, da Constituição Federal, o Poder Executivo deve
elaborar demonstrativo regiona!iZ<~do do efeito, sobre as receitas e as despesas,
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e beneficias de natureza
tributária, financeira e crediticia, o qual deve acompanhar o projeto de lei
orçamentária anual.
O atendimento do mencionado dispositivo constitucional vem sendo cumprido
parcialmente
pelo Poder Executivo, concentrando-se apenas nos beneficias
tributários. A razão para a elaboração dos referidos demonstrativos, e que motivou a
inclusão do comando constitucional por parte dos parlamentares constituintes, repousa
na necessidade democrática de o Congresso Nacional saber como estão sendo
distribuidos regionalmente tais beneficies e quais os segmentos que estão sendo
contemplados com os favores do Estado.
O conceito de beneficio tributário envolve a idéia de perda de arrecadação, ou
de renúncia de receita, sendo um assunto que tem gerado muita polêmica, inclusive
em nível internacionaL
Consoante o Demonstrativo de Beneficias Tncutários para 1997, a SRF estima
que os beneficias serão da ordem de RS 15 bilhões, para uma receita administrada de
aproximadamente RS 105 bilhões, correspondendo a 14,6 % deste total. Em relação
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ao Produto Interno Bruto, estima-se que os beneficias devemo corresponder a 1,84%.
Regionalmente. os beneficies tributários estão assim distribuídos: ·Região :iíforte;""
27,7%; Região Nordeste., 13,9%; Região Centro-Oeste, 2,9%; Região Sudeste, 42,8%;
e Região Sul, 12,7%.
Ao serem anaHsadas as estimativas dos beneficias tributários, por receita e
tipo de beneficio, verifica-se que, as estimativas de renúncia fiscal para o setor
automotivo são da ordem de R$~839 o:úlhões, referentes ao II , com:spondendo a
\ ../
0,10% do PID 3 •

IV- CONCLUSÕES
Esta Nota Técnica analisou o comportamento da receita administrada pela
·Secretaria da Receita Federal no período de 1989 a 1996.
Os dados apresentados permitem concluir que a arrecadação tem sido
fortemente influenciada pelos diver:;os programas económicos que foram adotados
nos últimos anos, embora as alternções nas legislações tenbam também contribuído
para o desempenho da arrecadação de alguns tributos.

Em particular, a estabilização da economia, obtida com a implantação do
Plano Real, e a retomada tímida, porém constante, do crescimento económico, são os
principais fatores que explicam o crescimento vigoroso da arrecadação a partir de
1994 e que resultou num acréscimo real de 128% no período 1989/1996.

O !nJposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que são as
bases dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM), cresceram
71% e 59%, em termos reais, respectivamente.

~~0~~ JArJ:;.
Joaquim Omelas Neto
Consultor de Orçamentos

Segundo fomos_ ~armados pela COSARISRF não existe ainda estimativa sabre as demais isenções
na área dos demais !IIIpOStOs ao setor de automóveis.
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Durante o discurso do Sr. João Rocha,
o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Emília Fernandes, suplente de Secretário.

A SR! PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Antes de continuar a lista de oradores, e de acordo
com o Regimento, V. Exª será atendido.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr- Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
A SR! PRESIDENTE (Emília Fernandes) - V.
Exª tem a palavra por cinco minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - sr- Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
quero fazer o registro da nossa preocupação com o
que vem ocorrendo no nosso País.
Se eu acreditasse no Presidente Fernando
Henrique Cardoso ou no seu Governo, ou se Sua
Excelência desse uma demonstração de que gostaria de fazer o que é correto, estaríamos prontos para
sentar a uma mesa e discutir com. franqueza as dificuldades pelas quais passamos, como acabamos de
fazer em relação ao pronunciamento do Senador
João Rocha.
Ocorre que, para mim, o Governo não é bem
intencionado, não está fazendo o que é certo, nem
quer discutir com aqueles que querem o bem da sociedade brasileira. Um dos motivos que o demons~;am claramente é _que somos um país extremamente rico, extremamente privilegiado diante de outras
nações do mundo e vivemos toda a sorte de dificuldades pela má condução do processo político.
A consequência desse fato é o que temos visto
por meio da imprensa. Ontem, nas manchetes de todas as televisões e, hoje, em todos os jornais do
Brasil, assistimos à greve dos Policias Militares e da
Polícia Civil em todos os Estados brasileiros. O jornal Folha de S.Paulo trouxe a manchete: "Polícia·
rebelada enfrenta Exército e derruba Governador de
Alago as•.
Olhem a forma dessa greve: policiais encapuzados, armados até os dentes, enfrentando o Governo. Poder-se-ia condenar esses policiais por essa
atitude? Poderíamos dizer que eles estão errados
em fazer o que estão fazendo? Seria possível se os
policiais civis e militares não estivessém-sénaOlãO
desrespeitados pelo Governo Federal e pelos governos estaduais.
É inadmissível imaginar que um policial militar,
no meu Estado, por exemplo, ganhe R$130 por mês
- e, na maioria dos Estados brasileiros, esse salário
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não atinge dois salários mínimos -e fique conformado com uma situação como essa
As manchetes do Brasil inteiro demonstram
que o Estado de Alagoas está inadimplente, falido.
Desde que assumiu o Governo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso está sabendo que os funcionários estão há nove meses sem pagamento, que
há um caos total nesse Estado. Mas o Governo não
faz absolutamente nada para socorrer essas pessoas, e, por isso, a polícia tem que ir para as ruas,
in~adir pa!ácios, controntar-§e C:()rtlo Exército. dar tiros, matar e ferir pessoas.
Será que esse Presidente não tem sensibilidade para os fatos que estão ocorrendo neste País?
Ele não vê que está há dois anos e seis meses sem
dar aumento ao funcionário público e que o seu
exemplo foi seguido pela quase totalidade dos Governadores de Estados deste País? Se Sua Excelência não quer dar aumento a todos os funcionários
pÚblicós, vanios""éliscutfruma -forma
resolvér
problema; vamos dar aumento aos que têm menor
salário e um aumento menor aos que têm maior salário.
O Senado e a Câmara estão dispostos a uma
discussão desse tipo. Vamos fazer aumentos escalonados, vamos diminuir essas diferenças salariais.
Tudo aumenta neste País: o Correio, a passagem
aérea aumentou ontem, a gasolina, o combustível,
tudo; e o salário dos funcionários públicos do Brasil
inteiro, desde os que ganham menos aos que ganham mais, estão congelados há dois anos e sete
meses. A Justiça já deu ganho de causa aos funcionários em relação a um reajuste de 28%, e o Governo continua resistindo a essa decisão. Pode-se aceitar uma situação como essa? Esse Governo está
cego diante dos fatos que estão acontecendo neste
País?
As polícias militares do Brasil inteiro estão fazendo greve e conseguindo os seus aumentos. Minas Gerais já concec:ieu aumento; o meu Estado do
Pará deu um aum~nto_ cl~ FIS$1 ªO -:: praticamente
aumentou em 100% os salários desses policiais militares - e por aí afora.
Agora, as polícias militares e civis vão conquistar o seu aumento; eles estão numa luta legitima, e a
culpa não é deles: é dos Governos dos Estados, do
·presidente da República, que não toma uma providência, que não senta à mesa com sinceridade para
_resolv~ problemas e dificuldades como essa.
Pergunto: como ficará o restante dos funcionários? A polícia faz greve, e o Governo responde com
aumento. E os professores deste Pais? E as univer-
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sidades deste País? E os setores ligados à saúde?
Quando fazem uma greve, o Governo não a enxerga, deixa que a greve perpetue meses e meses até
que desistem e voltam a trabalhar, sem concederlhes um centavo de aumento. Isso porque a educação não interessa ao Governo; pouco importa Rara
ele que as escolas estejam funcionando ou não. A
saúde não interessa para o Governo. Pouco importa
se os postos, se aqueles que são ligados ao setor de
saúde estão trabalhando ou não. Portanto, as universidades podem parar, as escolas públicas podem
parar, todo mundo pode parar. Agora o Governo
cede à movimentação dos policiais militares e dos
policiais civis.
- - ----- ~
Não quero, Srª Presidente, Srs. Senadores,
que o Governo ceda apenas ao movimento dos policiais militares e dos policiais civis do Brasil; quero
que o Governo compreenda o erro que está cometendo, compreenda a política de perseguição que ele
está perpetrando contra os funcionários públicos
brasileiros e defina uma posição.
Repito aqui para ficar bem claro: se· o Governo
entende que não pode dar aumento linear e igual
para todos, estou de acordo. Há funcionário público
que ganha demais, principalmente os ligados ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. Mas a grande
maioria ganha pouco, ganha miséria e não pode
continuar com dois anos e sete meses como estão
sem nenhum aumento. O resultado é esse aí, e isso
está maculando a imagem do Brasil em todo o mundo. O Governo não pode continuar insensível a uma
situação como essa.
Quero dizer que nós, da Oposição, estamos
dispostos ao diálogo, para resolver, com honestidade, com sinceridade, os problemas deste País. Acreditamos que há solução, desde que possa haver diálogo, desde que possa haver entendimento, e não
imposição, como o Senhor Fernando Henrique tem
feito no nosso País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer em
nome do Partido Socialista Brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SR! PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Senador Ademir Andrade, esta Presidência se soma à
preocupação de V. Ex! no que se refere à questão
salarial do funcionalismo público deste País, e principalmente, neste momento, em relação à questão
das polícias civis e militares.
Quero registrar também que estamos muito
preocupados. Ontem, sete mil policiais militares gaúchos saíram às ruas do Estado do Rio Grande do
Sul e derrubaram um muro de silêncio de 150 anos.
c
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Hoje, a polícia civil sairá às ruas, e o movimento não será diferente. Há necessidade urgente de
que as autoridades do Congresso Nacional, esta
Casa em especial, busque junto ao Governo Federal
e aos governos dos Estados uma alternativa para
essa situ-aÇão, q-ue é rriuito preOcupante.
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o discurso a que me propus pronunciar
nesta manhã refere-se ao Banco do Nordeste, que
está aniversariando este mês. Mas não posso deixar
de faze_r um<:ueíerênCiil aQ pronunciamento que acaba de ser feito pelo eminente Senador Ademir Andrade.
S. Ex! faz observações preocupantes, no que
diz respeito à ação da Polícia Militar em vários Estados, mas pratica, ao mesmo tempo, uma grave injustiça com o Presidente da República. O Senador Ademir Andrade, falandp em nome da Oposição, declara
que o Presidente é um estadista mal-intencionado.
Não posso aceitar essa referência em tais termos,
porque considero o Presidente Fernando Henrique
Cardoso um Presidente da República altamente
bem-intencionado e preocupado com as questões
fundamentais desta Nação.
O que está ocorrendo hoje, no Brasil, no que
diz respeito à ação da Polícia Militar - já afeta nada
menos do que 15 Estados da Federação- é realmente preocupante. Sou um defensor permanente
da Pol[c@._Milit~r. da ~u-ª--Qrns13nça como agente de
-$egorança:-da sociedade em cada Estado. Aqui, no
Senado Federal, quando se tentou demolir a estrutura das Polícias Militares, fui um daqueles qu& se levantaram em defesa delas. Todavia, não posso concordar com o que está sendo feito hoje, nos Estados, por parte da Polícia Militar. O policial militar é
um servidor público diferente da maioria e da totalidade dos demais. O policial militar é um agente da
segurança da sociedade. É ele o responsável pelo
patrulhamento das ruas e pelo fato de que se deve
dar segurança e tranqüilidade ao povo brasileiro. O
policial militar não pode usar a sua farda e a sua
arma, que a sociedade lhe entregou, para um confronto com o Exército em defesa de seus interesses,
embora legítimos, como fazem os policiais de Alagoas.
Não é fácil entender que a polícia de Alagoas
esteja há 10 meses sem receber o seu salário. Os
policiais não são ricos e precisam desse salário para
a sua própria sobrevivência. Mas daí a usar a sua
farda e a sua arma para enfrentar a autoridade cons-
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tituída e o próprio Exército, com as conseqüências
que estamos assistindo em Alagoas, isso não podemos aceitar. É bom que a Polícia Militar do Brasil inteiro se dê conta de que a situação é grave para
eles, mas não podem agir desse modo, contra a sociedade, contra o povo brasileiro.
O que o Presidente da República nesse ·momento está fazendo é procurar garantir a segurança
que a Polícia está negando à sociedade. Portanto, o
Presidente não pode ser considerado um agente da
subversão; pelo contrário, o Presidente, até por respeito, merece o reconhecimento do povo brasileiro.
O Sr. Lauro Campos- V. Exª me pennite um
aparte?
_
O SF!. EDISON LOBAO - Srª Presidente, Srs.
Senadores, antes de iniciar o tema a que me propus
para o discurso desta manhã, ouço, com muito prazer, o Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Edison
Lobão, é compreensível o protesto que V. Exª faz,
diante da "fulanização" feita pelo nobre colega Ademir Andrade a respeito dos problemas que estão especando em diversos pontos do território nacional.
Realmente, seria atribuir muita turbulência à pessoa
do Presidente da República. Mas não há dúvida de
que, em alguns casos, a conduta do Presidente serviu para colocar lenha na fogueira, como, por exemplo, negar R$1 ,7 bilhão a Alagoas. que se encontra
em estado de penúria herdada e acumulada, e exigir, como Sua Excelência fez, que esse Estado, antes que qualquer 'dinheiro fosse para fá transferido
para amainar a situação em que se encontram os
seus funcionários - 17 meses de atraso no pagamento - se alinhasse, se enquadrasse dentro das diretrizes que lhe são impostas na esfera federal.
Diante dessa situação, lembro-me de que o General
Geisel, disciplinado, gennânico•..
O SR. EDISON LOBÃO - .•• e competente.
O Sr. Lauro campos - ...duro, de diretrizes rígidas, quando indagado por um repórter sobre o que
faria se estivesse desempregado e com a família
passando fome, respondeu que assaltaria sim. O exPresidente João Baptista Figueiredo, perguntado,
por uma criança, sobre o que faria se seu pai ganhasse salário mínimo, respondeu que daria uma
tiro na cabeça. Quer dizer, os próprios generais que
comandaram o País, e se julgam dotados de padrões éticos rígidos, tiveram a sensibilidade de se colocar na posição em que se encontram hoje os trabalhadores sacrificados. É realmente um sistema muito
estranho esse que coloca um revólver na cintura da
fome e do desespero e ainda espera que um solda-
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do annado, que ganha R$130,00, com 17 meses de
atraso em seus vencimentos, comporte-se como um
nobre inglês, respeitador dos direitos humanos.
O comportamento humano dá-se de acordo
com a situação. Devemos ter, como V. Exª tem, sensibilidade para entender o nosso próximo e nos colocar no lugar dele. Era isso o que eu gostaria de dizer, mas sem retirar a parte de culpa de Sua Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso, na
condução desses episódios. Lamento que o nosso
sistema seja dotado de tamanhas irracionalidades.
Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Laura
Campos, as nossas posições não são tão divergentes: em muitos casos, caminham até paralelamente
no que diz respeito a essa matéria. Apenas divirjo de
V. Exª no que diz respeito à ajuda que o Presidente
da República desde logo deveria ter dado a Alagoas
quando, na verdade, todos os Estados se encontravam em dificuldade - e ainda se encontram hoje,
uns mais, outros menos. Quando tomamos conhecimento do fato de que um Estado como o Paraná, um
belíssimo Estado do Sul do País, gasta com a sua
folha de pessoal algo além de 90% da sua receita,
não precisamos pesquisar mais profundamente para
tennos consciência das dificuldades em que se encontra o Estado do Paraná. Ora, se em uma sffuação como essa, o Presidente da República saca dos
cofres federais mais de R$1 bilhão para socorrer o
Estado de Afagoas, o que Sua Excelência não deveria f3?=~ ~r!'!.f~o aos_demais Estados? Já basta o
que aconteceu com os bancos, entre os quais o
Banco do Estado de São Paulo.
Acredito que cada Governador de Estado - fui
um deles, recebi o meu Estado em extrema dificuldade, trabalhei sozinho dura e penosamente, sem
ajuda do Governo Federal, e corrigi completamente
a situação econômica e financeira do meu Estado deve proceder de igual modo. Também o Presidente
da República não pode permitir intervenção nos Estados da Federação brasileira sem que haja uma
motivação suprema, porque, antes da intervenção
do Governo Federal, de cima para baixo, é indispensável que os estamentos do próprio Estado, entre os
quais o Poder Legislativo_e o Po_cjer J(Jdiciário, procedam- á sua ação saneadora.
Portanto, o Presidente da República não esteve ausente no quELdiz respeito ao Estado de Afagoas; até indicou um Secretário da Fazenda para o
saneamento das finanças, tomando-se assim também responsável, até certo ponto, pelo que acontecia na administração estadual. Mas esse foi um fato
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recentíssimo, não houve tempo, ainda, para que
essa ação se exercesse de maneira benéfica e saneadora no Estado de Alagoas.
As minhas divergências, Senador l.auro Cam~
pos, são basicamente em relação à linguagem truculenta do Senador Ademir Andrade em relação_ ao
Presidente da República. Injustas as suas palav·ras.
S. Ex" menciona inclusive a educação, que declara
abandonada porque o Governo Federal não se importa com ela. Mas como? O Governo Federal está,
hoje, exercendo o seu papel ativamente no que diz
respeito à educação, e a Senadora que nos preside
neste momento é uma educadora e sabe disso.
Uma das ações do Governo Federal nesse setor foi criar, foi imaginar uma solução para pagamento dos profeossores do interior do País. O Governo Federal se propõe, agora, a participar com seus
recursos para que lá, no interior de cada município,
possa o professor, que ganha menos de um salário
mínimo, elevar o seu salário para algo em tomo de
R$300,00, com o subsídio do Governo FederaL Para
mim, isso significa importar-se - e importar-se muito
-com a educação.
Diz também o Senador Ademir Andrade que o
Governo Federal não se importa com a saúde. Mas
a CPMF, obtida a duras penas no Congresso Nacional, já não foi uma demonstração de que o Governo
Federal se importa com a saúde falida, exiStente ainda hoje? Preci~mos ser justos, para que as nossas
críticas tenham realmente repercussão.
Faço parte da Bancada do Governo, mas entendo que é necessário haver uma Oposição forte,
ativa, presente e atuante, até para que o regime democrático se exerça em toda a sua plenitude. Mas
uma Oposição ativa não significa urria -OposiÇão injusta; uma Oposição ativa significa aquilo que, por
exemplo, V. Ex" pratica no plenário deste Congresso, examinando momento a momento, dia a dia, com
responsabilidade e com espírito público, as deficiências do próprio Governo.
Senador Lauro Campos, recentemente estive
·em audiência com o Ministro da Fazenda e disselhe: "Ministro, V. E:x" precisa prestar atenção às críticas feitas, no Senado Federal, pelo Senador Lauro
Campos à política económica do Governo, porque S.
Ex" o faz com espírito público, estudando as matérias profundamente•. Assim também o faz o Senador
João Rocha agora, quando examina as questões
económicas deste País.
É assim que se ajuda o Governo e, na medida
em que o ajudamos, também ajudamos o povo brasileiro. O Governo não pode governar apenas para a
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facção que o apóia e sim para todos. O Presidente
Fernancfo H3nrique CardosonãoePresiderife de um
grupo, rnas sim âe toâo o Brasil, de todos os brasileiros~- Não podemos admitir uma espécie de política
de Bakunin, em que quanto pior, melhor para cada
qual de nós. Não. O que devemos querer é quanto
melhor, melhor para todos nós.
É por isso que me entristeço quando vejo um
homem do talento e da inteligência do Senador Ademir Andrade, com tantos recursos de oratória, tantos
recursos verbais, partir para a injustiça profunda,
quando poderia caminhar pela avenida larga da contribuição, aini:la:que na Oposição.
Mas, Srª Presidente, Srs. Senadores, volto
agora ao tema original do meu discurso.
Falar em Banco do Nordeste em nossa região
referir-se a um relevante instrumento impulsionador do progresso e de renovadas esperanças para o
desenvolvimento. Um instrumento que inspira a confiança de que empreendimentos criativos de viabilidade económica, abrangidos no leque das suas atividades:-Po<Jerão nele encontrar o suporte para o
seu alavaocamento.
Essa instituição, que já se agregou às tradições nordestinas como uma das suas mais respeitáveis entidades públicas, tem oferecido inestimáv~
contribu~o a toda a rEl_g@Q_Q_Qjgtg_ c;i_a ,sua cQrnpetência e mais não fez, ou não f;g,_R_or_lhefaltªrEl_!Tl_OS
recursos que não deviam faltar.
O Banco doNo[de~te @_Brasil está completando 45 anos amanhã, dia 19 de julho, uma data
que merece a homenagem que, neste Senado, hoje
lhe rendemos.
O Banco vive nos dias aluais, sob a presidência-do Dr. Byron de Queiroz e seus dignos Diretores,
uma fase de graride-eferiescência lafioral. Elaborou,
recentemente, uma larga pesquisa sobre as atividades económicas mais representativas de dezenas de
municípios nordestinos, examinando as vocações locais por setores, ramos e produtos. Tal trabalho irá
facilitar sobremodo as ações do próprio Banco, dos
governos estaduais e das prefeituras, pois apresenta
diretrizes fundamentadas sobre os setores que têm
oportunidade de sei âesenvolver com êxito no mercado. A pesquisa aponta caminhos por onde se pode
chegar para o ataque ao subdesenvolvimento e o
conseqüente alcance do progresso.
Especialmente o Banco do Nordeste, a partir
da pesquisa, está em condições de estimular investimentos com-ii"l>egurançãae retorno pata o pró-prio banco e para as comunidades que deles se possam
beneficiar.
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Como registrou o Dr. Byron de Queiroz numa
publicação, o banco ganha condições após o estudo
levantado,
• ...para a reordenação de nossa rede
de agências, como parte do processo de
mudança de toda a dinãmica organizaci0nal
da empresa. Centrando suas ações no mercado e entendendo como cliente-alvo os agentes
produtivos da região, o BNB assume a tarefa
de viabilizar o sucesso de seus empreendimentos, seja pesquisando e promovendo no:
vas oportunidades de investimentos, seja proporcionando crédito às atividades económicas, seja contribuindo para a mudança de hábitos e processos de produção."
Levantamentos técnicos e informações obtidas
através de debates com as comunidades locais pro~rcionafa!TI ao BNB o perfil das atividades prioriitánas de cada município.
Passou a ter o Banco, portanto, uma visão correta da sociedade nordestina. Pode visualizar, a partir da pesqúisa, o potencial económico de cada município. Constituiu-se, pois, em "instrumento de referência a quantos cuidam da tarefa do desenvolvimento do Nordeste•.
Por seu trabalho incansável, não mais subsiste
no meu Estado, o Maranhão, como em qualquer ol.Jtra unidade da Federação integrante do Polígono
das Secas, algum município sem identidade económica, mantido em·,obscuridade pela desinformação
sobre as respectivas potencialidades, hierarquizadas
em suas prioridades. No Maranhão, de Açailândia a
Zé Doca, passando por Imperatriz e Caxias, entre
outas cidades, dispõem todas elas de um cadastro
de prioridades, com mais segurança e certezas para
investirem dentro de uma linha de racionalidade.
As linhas operacionais do Banco do Nordeste
vêm sendo reformuladas e seguem as diretrizes do.
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
buscando inserir a região nordestina, de forma crescente, em termos participativos, na retomada do desenvolvimento brasileiro.
Organizado sob a forma de sociedade anónima, de capital aberto de economia mista, o Banco
do Nordeste do Brasil tem por missão impulsionar,
como instituição financeira, o desenvolvimento-si.is-tentável do Nordeste. Classificado como banco múltiplo, está autorizado a operar em todas as carteiras
permitidas às instituições financeiras, exceto a de
crédito imobiliário.
Importa assinalar o apoio do Banco do Nordeste aos programas voltados para a retomada do de-
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se_~volvimento, plenamente identificado com as princípais -açoes--nos campos da agropecuária, da
cagroinãúS1n1Ce aos projetes de industrialização. Desenvolve um trabalho de alta qualificação, valendose de meios e fins indispensáveis para melhorar os
índices de produção e produtividade. As aplicações
de 1996 cresceram 59,2% em relação ao ano anterior.
A liderança e o pioneirismo do Banco do Nordeste ganham destaque na posição ocupada no ranking levantado pela Febraban. Numa relação de 34
bancos, que exclui o Banco do Brasil, a instituição
cl_etém _30% dos empréstimos globais do setor rural,
em que pese a seletlvidade -de sua atuação, restrita
à mais empobrecida das regiões brasileiras.
Registre-se a atuação pioneira de liderança do
~anco do Nordeste junto às bolsas de mercadorias
do Ceará, da Bahia e de Pernambuco, com a finalidade de dinamizar a venda de ativos agropecuários
e racionalizar o processo de comercialização. E assim proporciona maior rentabilidade ao produtor e a
redução dos preços junto ao consumidor final.
A descentralização das frente de trabalho do
Banco do Nordeste vem conquistando um consolidado estágio de maturação e elevados índices de eficiência nos planos sociais e económicos nos respec-- -tivos desempenhos de 15 pólos industriais. No Maranhão se concentram dois deles, localizados respectivamente na Baixada Ocidental Maranhense, junto a
São Luís, e o outro no extremo meridional do Estado, ocupando com renovados êxitos e elevados índices económicos o Cerrado Sui-Maranhense, na faixa
delimitada pela Serra das Mangabeiras e os trechos
iniciais do rio Pamaíba.
O Banco do Nordeste tem conseguido (ealizar
um plano de trabalho sério e competente, muito pelo
esforço coletivo de seus 4.862 servidores, permanentemente reciclados em oportunidades de treinamento, e todos imbuídos de uma conscientização de
que o Nordeste é viável e tem espaço cativo num
Brasil do amanhã.
É de destacar-se, Sf-! Presidente, a profícua
_administração que, com grande talento e criatividaae, tem orientadO -os rumos dessa instituição da
maior relevância para os destinos nordestinos. O
- - seu presidente, Dr. Byron Costa de Queiroz, e os diretores, Drs. Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho,
Emani José Varela de Melo, Jefferson Cavalcante
,<\lbuquerque e Osmundo Evangelista Rebouças merecem o reconhecimento do País pelo devotamento
com que se têm dedicado ao Banco do Nordeste,
mantendo a sua credibilidade e o seu crescente
prestígio.
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A reg1ao nordestina, consolidada numa área
geográfica de mais de 1,67 milhões de quilómetros
quadrados, com 47 milhões de habitantes distribuídos por 1.874 municípios, ainda sofre o anátema de
18 milhões de analfabetos e 22 milhões de cidadãos
em estado de pobreza absoluta.
Diante desse quadro de adversidade, é r~on
fortante identificar nas palavras de seu presidente, o
economista Byron Costa de Queiroz, uma disposição
de ânimo avalizada por sólida crença no Muro, que
se espraia nas 174 agências do BNB, distribuídas
por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de
Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
Há ainda os pólos no norte de Minas Gerais,
em Petrolina, Jua2:eiro-Açu, Baixo-Médio Jaguaribe,
Gurguéia, Baixo São Francisco, Acaraú-Curu, Moxotó-Pajeú, Baixo Paraíba, Guanambi, Alto Piranhas,
Barreiras, ·Formoso, Baixada Ocidental Maranhense
e Cerrado Sui-Maranhense, já citados.
As principais fontes de recursos do BNB vêm
do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), de recursos
externos (Bacen), do Programa do Desenvolvimento
do Cerrado (Prodecer), da Finame Ru:-al, dos Depósitos do Tesouro Nacional, e de Poupança, entre outros. Em conjunto, o valor global para as aplicações-do BNB somaram R$864 milhões. Até 1996 o FNE
proporcionou a criação de mais de 1 milhão de empregos. Outra fonte, responsável por um volume significativo de capital; vem âo H.rndo. de Investimento
do Nordeste (Finor) com gerenciamento da Sudene,
que aprova e acompanha os projetes de aplicação e
cuja operacionalização está a cargo do Banco do
Nordeste com a colocação das carteiras de ações
das empresas que sé beneficiam desse Fundo. A
evolução patrimonial do Finor acusa um total de
R$2,750 bilhões, passando a sua cota, em dezembro de 1996, a R$13, 15 por lote de mil ações, vindo
de R$12,29, valor anterior. Em 1996 foram realizados
10 leilões em bolsas de valores, sendo negociadas
193 milhões de ações, totalizando R$113,5 milhões.
A mensuração dos resultados obtidos em
1996, exarados no balanço do Banco do Nordeste,
levanta um perfil sócio-económico a partir do qual as
autoridades monetárias poderiam reavaliar a sistemática de reparte dos depósitos compulsórios postos à disposição do Banco Central, considerando,
sobretudo, as relações de custo-benefício no amplo
espectro do campo social.
O BNB, Sr. Presidente, dispõe ainda de amplas
potencialidades operacionais por serem mobilízadas,
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considerando-se principalmente o alto nível de preparação_ci.e_.§.E)I.J...Q.O_IJ)O_@:nico.__l\J> .>Jj~R.Qrlibi!i<laJie.?. _
criadas pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, se fortalecidas pelo ingresso de outras reservas,
teriam condições de àiTlpliar o desempenho do BNB,
diversificando as suas linhas de atuação. Concentrando cerca de R$2,974 bilhões globalmente, desde
a criação do FNE, nas operações do crédito rural, o
Banco do Nordeste apresenta, no segmento industrial, um montante de R$1,621 bilhão, e para as atividades agroindustriais, R$332 milhões. Entre 1989 e
1996, as contratações globais somaram nada menos
do que R$4,928 bilhões.
Não se pode perder de vista, nobres Senadores e Senadoras, que o mundo dessnvolvido injeta
perto de US$400 bilhões anualmente no setor produtivo - ora velada, ora ostensivamente -, graças ao
que mantém a hegemonia que jamais se consegue
sem os investimentos a custos razoáveis.
Sr" Presidente, o improviso,. o desperdício e as
incertezas são variáveis que secularmente vêm dificultando uma solução duradoura e definitiva para a grande equação de desenvolvimento auto-sustentando, do
Brasil, em geral, e do Nordeste em particular.
Desse desafio, em termos de Brasil, vem cuidando, mediante conquistas crescentes, o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quanto ao Polígono
das Secas, o Banco do Nordeste, com seriedade,
competência e obstinada dedicação, leva a termo
uma obras de extraordinária envergadura.
Enfim, as realizações dessa agência de desenvolvimento regional são desenvolvidas dentro de elevados índices de modernização e de padrões técnicos racionalmente implementados, com vistas a abrir
espaços para uma ação planejada, fundamentada
em sólidos princípios de administração integrada. No
objetivo maior, a ocupação duradoura e auto-susten. tada do meio setentrião da geopolítica brasileira.
A nossa região nordestina, Sr. Presidente, tem
vencido galhardamente os obstáculos que, há séculos. se interpõem ao seu progresso. Na verdade, tem
vencido até mesmo a discriminação que sempre a
perseguiu, pois nunca foi vista, pelos órgãos dirigentes da República, com os olhos generosos com que
habitualmente se distinguiram as demais regiões
mais ao Sul do País.
A grande maioria dos nossos municípios, hoje,
dispõe de energia elétrica e telefone. Os municípios
são interligados por estradas, geralmente asfaltadas.
Em cada capital de Estado, há um distrito industrial,
verdadeiro pólo de desenvolvimento.
Como já registrei em um discurso neste plenário, mesmo o sol, que foi sempre o elemento mau da
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história, transformou-se no elemento bom. A irrigação, a mecanização e a assistência técnica, onde
puderam ser efetivadas, respondem de pronto não
pelo milagre, mas pela recuperação de uma região
que há séculos se oferece à Nação e parece-ser por
ela incornpreendida. Nas culturas irrigadas, a generosidade das colheitas é ímpar, resultado de uma
produtividade geralmente superior à de outros ponto
do País.
Muitas das nossas plantações, que o sol antes
amarelava e queimava sem clemência, viscejam em
campos verdes. As frutas, inclusive as de clima temperado, respondem por quase 50% das exportações
brasileiras no setor. A soja invade os cerrados do ·
Maranhão e Piauí e domina, em espetáculos verdejantes, os campos estorricados do passado, revelando a indiscutível mudança do perfil produtivo dos Estados. No comando desses empreendimentos revolucionários irmanam-se paranaenses, gaúchos e
rnato-grossenses,que se integram no Nordeste, com
grande sucesso, pela confiança que depositam na
região.
Ainda recentemente, tive a oportunidade de
trazer ao conhecimento do Senado um estudo da
Sudene, no qual se demonstra que, nos últimos 30
anos, o PIB da Região Nordeste teve média de crescimento superior à do Brasil.
O Norte e o Nordeste têm abundante energia
elétrica, que garante a implantação bem sucedida de
significativos pólos industriais. Aii"tda agora, o Governo Federal está fàzendo importantes investimentos
na implantação do chamado Linhão, que, em
1.270Km de linhas de transmissão e corrente alternada de 500Kv, vai interligar as subestações lmperatriz,no Maranhão, e Samambaia, no Distrito Federal. Com essa obra, haverá uma interligação de todo
o sistema energético brasileiro.
Os portos marítimos nordestinos devem ser
lembrados nesse balanço regional. Os modernos
sistemas portuários do Maranhão, Pernambuco eCeará garantem o escoamento da produção regional
sem necessidade de proceder aos chamados passeios das mercadorias. Sem o tour obrigatório, que
encarece o produto e dificulta o transporte, a produção nordestiná torna-se mais competitiva, capai
disputar mercados com os concorrentes nacionais e
internacionais.
Novos projetes abrem horizontes. Uma usina
siderúrgica brevemente será instalada no Nordeste.
Também se programa a instalação de uma necessária refinaria de petróleo. Indústrias automotivas, com
a implantação de montadoras e fábricas de compo-
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nentes de veículos automotores, afiguram-se como
próxima à realidáde.
O turismo vem conquistando importância cada
vez maior na economia local pelo privilégio das belezas que a natureza concedeu ao Nordeste.
O que o Nordeste reivindica, Sr. Presidente, é
a eqüidade. Em outras palavras: o Nordeste quer receber, em caráter emergencial, os mesmos incentivos já patrocinados às outras regiões brasileiras.
Em toda essa compulsão de progresso, Srª
Presidente, encontram-se as relevantes contribuições da Sudene e do Banco do Nordeste, inteiramente
dedicados ao estímulo das atividades que beneficiam a nossa região.
Por todas essas razões, Srª Presidente, é com
justo prazer, e muita honra, que o Senado registra
em seus Anais a homenagem que hoje se devota
aos 45 anos do Banco do Nordeste do Brasil.
-os nossos votos são de que o esforço e a visão empresarial dessa instituição sensibilizem os di·
rigentes nacionais, proporcionando-lhe todos os
meTos·paradar cóntinuidadeTsuai,Jatriôtica missão
de assegurar as condições elementares que impulsionem os empreendimentos de quantos confiam no
futuro da região nordestina.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, a Sra. Emília Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada peloSr. João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje tentarei con_çliJif_a[gu_rng.s __r:g_lexÕ!'!f>_QI,!!Úfligi~i_ há_ ?J9um tempo,
_méls QIJI;J, ~mt10rél !_ertharne jnscri!_OJJOrtr~s ()_u_guatro vezes nesta semana, como sói acontecer com
Senadores de terceira categoria como o que agora
fala, vamos sendo empurrados para uma sexta-feira
Va2:Lél._O_n_9~ podemgs_l!_~r_Q_s_?_Orninutos que oRegimento nos concede.
Diante da mudança d~ rulll()__gue verificamos,
expressamente declarada por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, principalmente numa
entrevista de três páginas publicada na Gazeta Mercantil, no dia 19 de junho, páginas 9, 1O e 11, estamos ccinvenddos de cjuenouve umesgcitamerito do
Pfano Real!, aquele que alavancou Sua ExcelênCia
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o Senhor Fernando Henrique Cardoso ao poder. E,
diante desse esgotamento, é necessário recorrer ao
Real 11, que já está em curso no País. E, para aqueles, que hoje são poucos numerosos, penso eu, que
ainda não identificaram essa mudançaqua:titativa em
toda a estrutura, em toda a engenharia, em toda a
cronometragem que presidiu o Plano Real I, 'que
teve um inegável êxito: o de reduzir a taxa de inflação. Quando era Ministro da Fazenda, o Senhor Fernando Henrique Cardoso fez com que ela se elevasse de 27% a 46% ao mês. Então, houve uma grariâe
mudança naquele momento para que a taxa de inflação se aproximasse de zero.
Mas, ao ter esse êxito, o custo FHC, o custo
-social, que foi lançado sobre o Brasil, não apenas
sobre esta geração, mas sobre as gerações futuras,
fez com que a aprovação popular registrada nas
pesquisas de opinião caísse, despencasse - na urtfma, para a2% apenas. É evidente que ainda se encontra longe da reprovação obtida por Alberto Fujimori no Peru, que caiu agora a 22% apenas.
Na Argentina, em conseqüência de um plano
muito parecido, desempregados, aposentados, vendo os seus direitos conspurcados, fizeram com que,
devido ao elevado custo social da implantação do
plano de combate à inflação, o simpático e eleitoralmente tão bem sucedido Presidente Carlos Menem
ficasse também com apenas vinte e poucas por cento de aprovação.
Portanto, isso não é de hoje e não é para inventar criticas de oposição a um plano, porque críticas a esse plano escrevi em 1972, e uma outra crítica dirigida a um dos construtores do Cruzado I, Lara
Rezende, publiquei um mês e meio antes do dia 28
de fevereiro de 1986, dia do lançamento do Cruzado I.
Portanto, as minhas críticas não são improvisações: são críticas sedimentadas ao longo de muitos
anos, e as afirmo aqui com o mesmo espírito que
presidiu as minhas aulas, quando eu procurava ensi~
nar aos meus alunos aquilo que me parecia ser uma
postura mais próxima da verdade.
Antes de 1972, escrevi um livro, que foi publicado em 1980: "A Crise da Ideologia Keynesiana".
Em sua introdução, o meu colega Edmar Sacha disse que eu havia antecipado em 17 anos a Sir Hichs,
na previsão de que a economia keynesiana se erica=- minhava para a sua crise definitiva.
Portanto, o que digo hoje não é motivado por
frustrações, por invejas, por ambições políticas. Garanto que jamais serei ministro de qualquer governo,
e aqueles que me conhecem sabem que, há 20
anos, eu também não aceitaria.
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Quando fui candidato a Governador do Distrito
com-imensaschance5-deelelção, eu dizia tO- dos os dias em minha casa: "Se eu vencer, estou perdido." Não tenho vocação para o exercício do poder.
Feita essa introdução, retomo aquilo que considero como essencial. É óbvio que a meta principal
de Sua Excelência o Senhor Fernando Henrique
Cardoso é a política; ele é um ser essencialmente
político; não no sentido de Aristóteles, mas no sentido mais comum: o da volonté de puissance, ou
vontade de poder, que anima a maior parte das pessoas em nossos segmentos políticos.
Portanto, o que assistimos aqui, ao longo deste
período de três anos, foi uma firme e muito bem feita
estratégia que tinha por objetivo principal permitir a
Sua Excelência, pefâ primeira vez na História do
Brasil, transformar o seu quadriénio em pelo menos
o dobro. Procurei no Dicionário AÜréiio apalavra"oc-toênio" para indicar o período de oito anos, mas ela
não existe. O que Sua Excelência quer não existe no
olCIC)nário- AurêlioctaTínguiiPortugi.Jesií, não existeem português: um período de oito anos. Não está no
Dicionário Aurélio, não está no gibi. Mas, obviamente, é o seu principal desiderato; a sua principal vontade_
Então, quando o Real I, que o levou ao poder,
começou a mostrar que a dívida interna brasileira
âisparou para:ccrntern ímpeto inflacionário, o alargamento da base monetária, proveniente não apenas
daenfraáa de dólares, mas também do déficit orçamentário coberto com recursos de novas emissões;
com a elevada taxa de juros pagos para rolar a dívida pública neste País; pela troca de dólares em
reais, que estão aí em 58 bilhões em reserva, alargando a base monetária; e tudo isso tem que ser enxuto para que a inflação não suba pelo aumento da
dívida pública, pelos títulos que o Governo tem que
vender a uma taxa de juros elevada para tentar enxugar essa pressão inflacionária, esse alargamento
da base monetária que continuamente se faz_
Portanto, neste momento, tendo em vista o elevado custo social, o desemprego, o sucateamento
do parque nacional, a desestruturação da agricultura
e da pecuária, a falta de recursos para o social, porque a CPMF foi aprovada, sim, mas grande parte
-âos recursos que -seriam destinados à saúde foram
desviados para o pagamento ao BNDES, pagamento ao FAT, e não chegaram na conta da saúde.
Portanto, oque \rimos e estamos presenciando
é que todos sentiram que Sua Excelência, o Presidente da República, tem uma grande sensibilidade
para entender o social, para perscrutar as tendênFe<Jerat~
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cias dos eleitores. E diante da última pesquisa, que
o coloca com 32% apenas de aprovação, no sentido
de conduzi-lo à reeleição, é óbvio que ele sabe muito bem que não pode continuar trilhando os caminhos que o levaram a esse nível de rejeição, de desaprovação; 41%, no Rio de Janeiro, já afirmam que
não confiam em Sua Excelência para um novo mandato.
De modo que, então, o que vemos é que é preciso mudar tudo, mudar quase tudo, para que não
mude o Presidente da República.
Pois bem, o Professor Edmar Bacha, há cerca
de três meses, advertia que era preciso rearranjar o
"processo• reaL Gustavo Franco, divergindo da proposta de Kandir que bradava peld antiga "austeridade, austeridade, austeridade", percebeu que o Real
11 deveria vir à luz com suas novas verdades eleitoreiras: gastança, gastança, gastança, quantum
tis para chegar ao pódio eleitoral. Disse o genioso
diretor do Bacen que, com os gastos eleitoreiros, a
inflação iria voltar "um pouco•. Tudo que foi enxuga~
do será alagado. Tudo que foi enxugado. pelo Real I
será alagado pelo Real li.
A mudança de rota gera ansiedade, provoca
turbulências. "Qual é a coisa que o senhor mais
teme, neste momento? - pergunta o Jornalista da
Gazeta Mercantil (19-6-97- p.10). Responde o Presidente Fernando Henrique Cardoso: "A gente tem
medo quando não controla. Por que há muita gente
que tem medo de.avião? Tem medo porque não entende o que está acontecendo. Depois que entende
o que está acontecendo, o medo diminui". Mas se o
que estiver acontecendo for uma pane? Uma vez
compreendida, o medo aumenta. O imprevisível e temível seria, diz Sua Excelência, •um desarranjo no
sistema financeiro internacional". Mas se o Real I
não tivesse aberto tanto a economia brasileira a ponto de tomá-la joguete do ingovernável e do imprevisível, isto é, das reservas em dólares voláteis; se a:
colocação de bonds, papers e notes brasileiros nos
mercados do mundo não tivesse sido feita com tanta
"eficiência", as mudanças de humores nas Bolsas
mundiais, as oscilações ·dos juros externos, principalmente o aumento das remunerações dos papéis
emitidos pelos governos ricos e confiáveis, não criariam o perigo de provocar uma fuga dos capitais voláteis pousados nó BrasiL O Real I preparou terreno
para que o Real 11 nascesse pisando em ovos...
O Professor Fernando Henrique Cardoso escreveu que o capitalismo queima o excedente que
ele produz em guerras ou no social. A queima do excedente que a sociaklemocracia brasileira destrói
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no social, na falta da fogueira bélic~. era destruído,
na sociedade indígena que ocupa ·a o território do
atual Estado de Nova Iorque, por r.:eio de uma festa
ritual denominada potlach. O magnífico e lauto excedente que o Real I deveria ter economizado ao fixar o salário mínimo no "último furo' da cintura_ma=gra dos trabalhadores, ao deixar de pagar 46% dos
vencimentos devidos aos funcionários públicos após
três anos sem reajuste, ao. negar os 28% de equipa. raÇão constltl.lcionaT entre servidores civis e militares, ao amealhar as sobras dos recursos orçamentários nas áreas sociais, na área da reforma agrária e
na receita da venda das empresas estatais, ao criar
as receitas da CPMF, que parecem ter adoecido antes de melhorar a saúde pública, o suado excedente
será agora consumido no potlach eleitoral que constituirá a maior distribuição de benesses, favores,
-doações necessânas pãflfque -o represid~mfe •ven-ça• a reeleição. Tudo que foi prometido será rapidamente cumprido no ritual eleitoral. "Prometi muito",
-afirma o Presidente Fernando Henrique Cardoso, "e
prometo prometer muito mais". Como disse, certa
vez, o Ministro Bresser Pereira, no Plenário da Câmara dos Deputados," há um discurso para a campanha eleitoral e outro para governar'... Nada do
que foi esquecido será lembrado, afirma a transparência da sociaklemocracia empoada, amnésica,
maquiada..•
Se o Real I não provocou a desestruturação
das bases da produção nacional, se a produção de
autopeças, de porcelana, de tecidos e confecções,
de brinquedos, de sapatos, de vinhos e bebidas finas, da construção Civil, das indústrias de base e da
agropecuária não foi desestruturada, porque o Real
li só fala em reestruturação? Investimentos em 42
setores. "Tudo que foi desestruturado, será reestruturado", prometem os refazedores remidos, redimidos. O espírito desencamado da reumanização eleitoral baixa na figura mítica do recandidato. Em período pré-eleitoral, todos somos irmãos: Maluf, ACM,
Cameli, Covas, Brito, Serjão, Pitta... Todos serão
chãmãdos, todos serão salvos.
Os conchavas e aconchegas que visam assegurar o continuísmo de Fernando, o mesmo de Menem e de Fujimori, desestruturam os frágeis partidos
políticos e conquistam o apoio fácil dos abatidos governadores dos Estados falidos. A Federação se liquefaz diante das. relações poTíliCas- desinibidas, ilimitadas, centradas no-p(xfer seo-1lpuctor -da-união.
Prepara-se o palcopàra que o candidato-presidente
se comunique diretamente com os eleitores, ocultando totalitariamente a cena do discurso político incon-
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troverso. Há tempos Sua Excelência já declara que
'não existe oposição' ao seu Governo; se esta inexiste, estamos diante do poder absoluto.
O dinheiro que foi enxugado, que sempre faltou
para repor salários, vencimentos, aposentadorias,
pensões, merendas escolares, equipamentos hqspitalares, remédios, vacinas, para remendar estradas,
parece que esteve sempre à espreita, na engorda,
esperando o momento certo para mostrar sua potência, sua irresistível força eleitoral. De novo,
tecnocratas ensinam politicagem aos políticos, inocentes
diante das macromaquinações. 'novas Privatizações
Renderão US$85 Bilhões', (Jornal do Brasil, 29-6-97,
pág. 38).

as

De acordo com a Superintendente de Privatizações do BNDES, Mariane Sussekind, a gaita vai entrar rapidinho, rapidinho ... E esclarece os motivos da
eficiência e da urgência pr~leitoral: •o que permite
uma ação·tão rápida do Ministério das Comunicaçoes é o fato de a Lei Geral criar um ritual próprio de
concorrência, escapando do rigor da Lei nº 8.666,
que rege todas as concorrências'! 'Os compradores', esclarecem os açodados vendedores, "aliarão
ao bom negócio a garantia de financiamento do
BNDES, em percentual definido caso a caso'. Tudo
que era público será doado, tudo que era inibido
pelo pudor e pela vergonha será exibido. Venham
quente porque os doadores do sangue alheio estão
fervendo. Os recursos sociais, os do FAT, os do
INSS, os de empréstimos externos, as sobras devolvidas pelo austero 'Real I, o dinheirinho das privatizações da Vale, da CSN, das ferrovias e estradas pri·
vatizadas se somarão ao dinheirão das privatizações
das telecomunicações, algo em tomo de R$85 bilhões, que pagarão parte do lauto banquete que o potlach eleitoral destruirá em holocausto aos deuses, e
ao deus dos deuses. 'Dinheiro não vai faltar', declara o candidato FHC, cavalo de terreiro no qual baixou o espírito de Juscelino.
'Criou-se um conselho informal de ministros
para administrar a utilização de parte do ervanário
da privatização das telecomunicações. Trata-$e de
aplicar o dinheiro em obras que não pareçam eleitoreiras, mas fiquem visíveis antes da eleição. Sérgio
Motta ficou de fora", revela a Folha de S.Paulo (caderno Brasil, 06/07/97, pág. 18).
Para o Real 11 e suas urgências reeleitorais, o
principal de uma obra não é a pedra fundamental
nem sua consecução. O principal é a inauguração, o
palanque festivo, a divulgação televisiva do feito, o
retomo eleitoral dos investimentos públicos. Por
isso, entre as reformas necessárias para sustentar o

a

Real 11 encc:-~tra-$e luta oficial pelo direito da presença do Presidente, recandidato, ao ato político da
inauguração ae obras.
Se a construção civil e as casas populares iam
de vento em popa, por que o Presidente da Caixa
Económica Federal promete reconvocar os candidatos frustrados à compra da casa própria para participar do potlach eleitoral? Em entrevista ao Jornal do
Brasil do dia 22 de junho (pág. 12), o Presidente
Cutelo da Caixa EconomiCa.-Federal, que retirou da
RS:n:>lltioospaia
o buraco negro de
R$3 bilhões desaparecidos elo Bane~. garante mais
R$12 bilhões. Ao potlach eleitoral, serão acrescidos
R$12 óilhões; que ressuscit~úilo-rieo SFH sob- o .
nome de Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Haja
siglas•.. 'Dinheiro não vai faltar', afirma sorridente o
represidente FHC, o ex-austero. 'BRASIL EM
AÇÃo-é-onovopalanque eleitoral' estampa a man·
chete da Folha de S.Paulo (Caderno Brasil, pág.
17). 'Presidente prepara pelo menos 7 inaugurações
de obras nos 15 meses que faltam para a próxima
eleição'. Tudo que era secundário agora será prioritário. 'Principal peça da campanha de reeleição do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil em
Ação (conjunto de 42 projetes prioritários) promete
promover um boom no mercado de empreiteiras do
País e movimentar a agenda de FHC até outubro de
98' (Folha de S.Paulo, data e local acima citados).
Os empresários e empreiteiros sobreviventes,
que amargaram um longo e penitente jejum ao longo
de três anos de Real I, sorriem novamente ao acreditar que, das tetas do Governo, jorrarão leite e mel,
missões e comissões. 'Entre os projetes selecionados pelo Programa Brasil em Ação, há obras que estão sendo investigadas pela Justiça e obras que são
questionadas e critiCadas por órgãos do próprio Governo. 0-pacote-fãmbém[nciiJ1 obras que foram usadas na barganha política da reeleição e obras que se
arrastam há anos, produzindo urri fimômimo muito
brasileiro, o da multiplicação de custos. As obras da
BR-364, no Acre, contêm o maior número de irregularidades já apontadas pelo Ministério Público Federal em construções do gênero' (Folha deS. Paulo,
caderno Brasil, 29/06/97, páQ. 20).
A alma política que animou o Real I e 'alavancou' FHC à Presidência da República entrou em
exaustão. O caráter seco, enxuto, negativo, sucateador e desumano do Real I impede que os candidatos
às próximas eleições continuem a empurrar o carro fu_ne@rjo_e.IJHlue_se. tra.DSformouo traJar do_Govemo. O
Ministro Sérgio Motta sabe que pode aproveitar o impulso restanje da_ mª(luinª-que moveu o Real I para _
conseguir passar· rapidamente pelo Senado a mais
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importante peça e a mais volumosa fonte de recurdos com a proibição de acumular duas misérias: a
sos a serem despejados nas praias do Real li. Serão - - miséria da aposentadoria com a miséria da pensão.
R$85 bilhões só das áreas das telecomunicações,
O Real 11 e a proximidade das eleições humanizaram
segundo o fantasista Ministro Serjão, pós-Camposo coração de Sua Majestade que, diante das detela, remido e perdoador. O sistema Radiobrás, com
monstrações de rua, dos sacrificados pelo tiro de mi490 emissoraS de televisão e rádio, ficará incólume,
sericórdia,
voltou atrás.
não será privatizado, pelo menos até que preste os
As
companhias
aéreas brasileiras que sempre
serviços que seu presidente, Maurílio Ferreira Lima,
voaram de acordo com o Princípio de Arquimedes, reprometeu: "mover uma guerrilha televisiva para gacebendo um impulso de dinheiro líquido de baixo para
rantir a reeleição do Presidente•.
cima igual ao peso do volume político deslocado, que"Cooperativas Refinanciam Dívidas - governo
rem participar do potlach eleitoral devorando R$4 bipode resolver déficit de R$1, 7 bilhão, concedendo
lhões. "De onde virá tanto dinheiro?", indaga a consempréstimos e securitizando as dívidas• (Gazeta
ciência enxuta dos ressequidos e estupefatos brasileiMercantil, 25/06/97, pág. G-7). O socorro vem para
ros. O Estado de São Paulo, a locomotiva emperrada,
as cooperativas de crédito agrícola, respeitando a
vai receber R$53 bilhões para pagar dívidas junto ao
prioridade do Plano Real I para com os bancos, banBanespa e a outros sequiosos credores.
queiros e agiotas.
O potlach eleitoral será imenso, garante o PreO Real I, que sempre se orgulhou ser fruto de
sidente FHC. "Não se esqueçam de que petróleo é
uma engenharia genética perfeita, desumana, labodinheiro e a União continua sendo proprietária das
ratorial, se contamina com a modéstia eleitoral e,
reservas petrolíferas brasileiras•. FHC está disposto
não podendo comer uma buchada populista, fala
a pôr fogo no petróleo, a vender as reservas cubapela boca do seu Presidente Loy!)la: "HORA DE
das do ouro negro, para aquecer o grande potlach
CORRIGIR ANTIGOS ERROS" (Gazeta· Mercantil,
eleitoral. O insuspeito ex-Deputado e empresário
23106/97, pág. b-1). De onde sairá tanto dinheiro
Hebert Levy se preocupa: "Por sua vez, o Presidente
para vencer as eleições, inaugurando quinze obras
Fernando Henrique Cardoso lembra que o petróleo
até lá, abrindo, só nas Comunicações, "750 mil nocubado não pertence à Petrobrás, mas sim à União,
vas oportunidades de emprego•, de 'lCOrdo com o
sendo considerado como reserva financeira" ... Aqui
Ministro Sérgio Moita? Todos que foram demitidos
aprovamos,
demos carta branca, passaporte, para
pelo Real I serão reempregados pelo Real li. "HORA
que isso seja feito, para que os lençóis de petróleo
DE CORRIGIR OS ERROS". Descontraidamente e
brasileiro sejam transformados em dinheiro, _cumcom franqueza, os dois "ele, Loyola, e o Diretor de
prindo a promessa do Presidente- Fem!mcto HenriFiscalização, Cláudio Mauch, discutiram o redeseque Cardoso. Repito, pela enésima vez, enfatiza o
nho que pode vir a ter o Banco Central como guar-jornalista: •a autoridade moral do Presidente é o atidião da moeda e como órgão regulador do sistema
vó mais iiTlportarite para- oPaís•... (Gazéta lUiercan~
financeiro, e quais as distorções que não podem ser
til, 3-7-97, p.A-4). O petróleo era nosso, agora perindefinidamente adiadas" (Gazeta Mercantil, 23-6-97,
tence ao potlach eleitoral.
pág. b-1). Depois da suave e amiga intervenção em
Pois bem, como o tempo parece estar esgotan69 bancos, após a permissividade que doou R$25
do, gostaria de resumir...
bilhões a bancos podres, inclusive falsificadores de
moeda escriturai - o caso do Banco Nacional -, as~
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Gostaria
saHada a casa, prometem colocar novas trancas, as
de lembrar a V. Ex" que realmente o tempo já se estrancas do Real li. Tudo que não foi fiscalizado, agogotou, mas, pela importância do próprio pronunciara, será vigiado ...
mento, V. Exª tem mais 10 minutos para concluí-lo.
"Dinheiro não faHará". •o Programa Brasil em
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço muito a
generosidade de V. Exª, inclusive o elogio que perAção inclui obras eleitoreiras e projetos questionados por órgãos do próprio Governo. Plano enfrenta
meia essa permissão.
criticas e ações judiciais", estampa a manchete da
Já me referi muitas vezes - e hoje leio freqüenFolha de S.Paulo, de 29/06/97, página 20.
temente na imprensa - ao fato de que o Presidente
Ignorando que matar passarinho é crime inaFernando Henrique Cardoso, no Real I, parece muito
fiançável, o Presidente FHC confessa que o tiro por
com o Presidente Campos Safes. Campos Safes deele disparado contra os pensionistas em petição de
mitiu funcionários, vendeu empresas estatais, enxu
miséria tinha acertado um elefante; certamente uma
gou e exagerou no enxugamento, porque queimol
referência ao grande contingente de eleitores abatidinheiro no primeiro ano de seu governo. Campo Sa
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les criou o imposto ouro sobre importações para pagar a dívida õ:xtema brasileira em ouro.
Portanto, a política de Campos Salesemuito
parecida com aquela que Bulhões e Roberto Campos instiiuíram apos o Golpeâe64, provocando um
grande número de falências e uma elevação no ~e
semprego. O Sr. Roberto Campos dizia: "Estou· fazendo aqui uma sangria depuradora• - sangria depuradora para que as empresas fáliâas--nacionãisfossem vendidas, na Bacia das Almas, ao capital estrangeiro. Assim, uma parte de Sua Excelência, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso e de seu
Governo, o Real I, assemelha-se muito ao Governo
de Campos Safes.
Entreianto, FHC não é um duplo de CamJ)os sa_:
les. As relações entre o indivíduo e seu "outro• estão
bem descri'.as por Otto Rank, autor de O Duplo e O
Traumatismo do Nascimento, não são suficientes
para explicar a personalidade múltipla de FHC.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso ja
declarou expressamente assumir a sua Sl:lmelhança
com o Presidente Juscelino Kubitschek, o realizador
de obras. Sua Excelência, ao aumentar os gastos do
Governo, ao realizar despesas em diversas áreas,
inclusive em Brasília, nas hidrelétricas, na construção de estradas, criou, obviamente as bases--parao
aumento des taxas de inflação no Brasil. Logo, tem
razão o Sr. Gustavo F'raricc) ao dizer que as próximas eleições, ao permitirem essa- gastaríça no lugaY
da austeridade a que se referia o Ministro Antônio
Kandir, vão trazer de volta a inflação, um pouco- diz
modestamente o Sr. Gustavo Franco, aquele que,
entre outras coisas, afirmou que se Lula ganhasse
as eleições de Fernando Collor de Mello iria seqÜestrar a poupança.
Portanto, mais uma vez os tecnocratas dão lições de politicagem aos políticos ao inventar essa
mentira, como o fez o Diretor do Banco Central,
Gustavo Franco, que foi muito importante para: a vi:
tória de Fernando Golfar de Mello. O FHC do Real I
é uma figura próxima de Campos Safes, como já disse, e o FHC do Real II é uma repetição.
No final de linha, com uma dívida pública imensa
que não limitava o Governo de Juscelino Kubitschek,
cem uma dívida pública astronómica que não era obstáculo aos gastos de Juscelino Kubitschek, portanto,
no final do processo, do esgotamento do processo de
crescimento, quer se voltar ao útero matemo e começar de novo o Governo de Juscelino Kubitschek, das
grandes obras, das grandes realizações.
Serão 42 obras inauguradas até as eleições. E
as 2.200 obras inacabadas que o Tribunal de Contas

e Senadores verificaram, in loco, a existência? Essas permanecerão abandonadas, C9mO_!>!~-- enr;;Q.ll-_
Iram. Di.Jas-mileduzentas-obras!- ~- --- - - - - - Juscelino Kul:1~llek, ao ..irwés de absorver as
imposições do FMI, se rebelou centra o FMI. Isso, ao
contrário do que acontece com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Mas isso não impede que mais
R$5 bilhões sejam dados, pelo BID, através davisita
Presidente Enrique lglesias - R$5 bilhões que
serão fornecidos, também, para este potlach. Lá na
Rússia, quando Yeltsin corria o risco de não ser eleito,
o FMI rror<:foiJJI_ bj!h(;es para ajudar no potlach soviético, na vitória eleitoral gç, Sr.Yeltsin.
.-.-._Q_~OVS!ffi<L®_ftfC _repres.aDtª_J.Jrn momento_
consciência- plena de que a crise de acumulação
de capitais produzira seus desastres desumanos,
afugentara a capital-dinheiro potencial da produção
e dos investimentos para a especulação, transformara os empréstimos externos em investimentos e esbanjamentos -sein retomo, incapazes de pagar as dívidas avolumadas.. O ernpobrecimentoda classe média e o desvio de reCursos do sociái para -o luxo e o
supérfluo não se mostravam mais capazes de criar
mercados aptos para_111anter a taxa de acumulação
legitimadora dosg_ovE)mos__cl~spóticos.
-- Ãqui: oque se afirma é que quando o dinheiro,
ao invés de transformar o investimento,..LeJluJ para a
especulação, isto se deve ao fato de que a taxa de
lUcro que se espera dess-es investimentos produtivos
é tão baixa que esse dinheiro resvala para a especulação.
De modo que não é possível liquidar-se essa
tendência especulativa que o capital-dinheiro tem no
. Brasil, a não ser que os investimentos produtivos recobrem a sua rentabilidade, sejam mais rentáveis e
mais seguros do que os rendimentos obtidos na especulacão.
Os constrangimeoJQ5__e:g~rr1~S se -~x~rc~a.m_
sobre a economia brasileira, a jugular do endividamento externo foi seccionada e irwertido o fluxo de
capitais: ao invés de mais empréstimos exigia-se isso no inícío dos anos
-o-pagamento dos juros
e do principal. A partir de 1980, o Ministro Simonsen
iniciou o processo de fechamento da economia brasileira a fim de que, Importando menos e exportando mais, se constituíssem os saldos externos destinados aos pagamentos feitos aos banqueiros do
mundo.
Portanto, o PT ~ão esteve no poder, o PDT
não esteve no poder.·os partidos cz esquerda não
estiveram no poder. Ciuem foi que _fechou a economia brasileira? Só podem- ser aqu-eles partidos e
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aquelas pessoas que estavam e estiveram há décadas no comando da economia brasileira. O fechamento da economia brasileira, escancarada a entrada de capitais estrangeiros em todos os setorê!Ç as·
indústrias automobilísticas e as indústrias de cosméticos não foram fechadas senão neste momento pelo
próprio Ministro Simonsen para que o Brasil conseguisse um saldo de exportações para pagar a dívida
externa.
Havia já uma ameaça de défaut, de dificuldade
de pagamento, e então houve este fechamento da
economia brasileira, feito não por partidos de esquerda ou partidos socialistas, mas pelo próprio Ministro Henrique Simonsen, a fim de que os banqueiros internacionais se satisfizessem com o aumento
de nossa capacidade de pagamento proveniente do
fechamento da economia nacional e do aumento do
saldo de exportações.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Solicito a
V. Ex" que conclua seu pronunciamento porque seu
prazo já se encerrou e existem mais dois oradores
inscritos. ·
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não! Vou encerrar esta minha oração, não antes de lembrar ligeiramente que o mercado brasileiro, tão ambicionado
pela empresas automobilísticas, montadoras, que recebem todos os subsídios novamente, atrás deste
mercado elitista que só pode ser feito através do empobrecimento da base e de transferência para a
classe média alta. e para classe A da economia nacional, agora, não 'podendo mudar as bases reais, o
perfil deste consumidor, rico de um lado e excluído
de outro, miserável de outro, o que faz? Procura
adaptar a produção a este perfil, para tomar a produção imutável, para que ela não se destine à produção de artigos e de mercadorias que penetrariam na
cesta de consumo dos excluídos; para não permitir,
portanto, uma redistribuição de renda e esperar por
ela, agora, criaiTH>E! os telefones para a classe rica:
os carros montados aqui para a classe rica, cria-se
uma saúde pública desmantelada para os pobres e
uma saúde pública financiada por um fundo que está
sendo criado para sustentar os hospitais privados
que prestarão serviços conveniados ao SUS.
Portanto, o que temos diante de nós é que a
estrutura da produção perversa, anti-social, excludente e concentradora, está sendo reforçada através
desses investimentos, desses favores, desses subsídios. Subsídio era pecado até outro dia, no Plano
Real I, agora são subsídios mais amplos, para que
as montadoras se instalem no Pais.
De modo que, então, todo o consumidor antagónico brasileiro vai ser fortalecido através do Real
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11, e o processo de exclusão, este será também mais
incrementado até os limites do humano.
O Real 11 suspende, imediatamente, todas as
--lfroposfas ae Governo,- todas as ações politicas, todas as reformas constitucionais que tiveram o impaCto negatiVo~ .das-cóU1eitas eleitorais. Ganhas as
eleições, FHC e sua equipe poderiam contar com os
políticos reeeffi-eleitos, com poderes constituintes ...
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Mesa
lembra a V.Ex" que, apesar da tolerância, já concedemos a V.Ex" mais 30 minutos, e pede a compreensão de V.Ex" no sentido de concluir seu pronunciamento.
O SR. LAURQ CAMPOS - Em 1O segundos,
termino essa fala.
... com poderes constituintes para aplicar os remédios dolorosos do FMI, do Banco Mundial e da ordem neoliberal. Para reduzir os gastos do fisiologismo, com a compra de votos, a Constituinte precisará
da maioria simples para fazer e desfazer a Constituição de 1999, a constitucionalizar o genocídio.
Portanto, teremos, aí pela frente, uma nova
Constituinte eleita juntamente com a reeleição do
Presidente e, então, por maioria simples, tudo será
refeito adequadamente, aos propósitos do Presidente reeleito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Ex" a gentileza com que me permitiu ultrapassar o prazo.

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. João Rocha deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar
Quintanifha.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pefo Sr.
João Rocha.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Leomar Quintanilha.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N 2 266/97
Brasília, 17 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do meu nome como membro titular em substituição ao Senador Íris Rezende, na Co- miSsão de-Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
protestos de alta estima e consideração. - Senador
Jader Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Será feita
a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Leomar Quintanilha

É lido o seguinte:
OF. GLPMDB Nº 267/97
Brasília, 17 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que deixarei de integrar a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ; como
membro suplente, e a Comissão de Rscalização e
Controle - CFC, como membro titular.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. Senador Jader Barbalho, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O ofício
lido vai à publicação.
.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Leomar Quintanilha.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 152/97- LPL
Brasília, 17 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Luiz Buaiz, como titular, e Remi Trinta, como suplente, para integrarem a Comissão referente à Medida Provisória n2 1.546-21 ('Contribuição
PIS-Pasep"), em substituição.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Partido Liberal.
OF. Nº 154/97- LPL
Brasília, 17 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados .Luiz Buaiz, como titular, e Welinton
Fagundes, como suplente, para integrarem a Comissão referente à Medida Provisória nº 1.475-29 ('FAT
e Seguridade Social'), em substituição.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Parido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Leomar Quintanilha.
São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OF[CIO Nº 38/97-CAS
Brasília, 18 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 80, de 1996, que 'regulamenta o § 4º do art.
225 da Constituição Federal, no que diz respeito ao
pantanal mato-grossense', em reunião de 11 de junho de 1997.
Atenciosamente, - senador_Ademir Andrade,
Presidente.
OF[CJO Nº 40/97-CAS
Brasília, 18 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 103, de 1996, que 'dispõe sobre a devolução do adiantamento da remuneração das férias,
acrescentando novo parágrafo ao art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, e dá outras providências', em reunião de 11 de junho de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os ofícios lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á, a partir de 1º de agosto
próximo, o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso por 1/1 O da composição, para que os
Projetes de Lei do Senado nºs 80 e 103/96, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência recebeu da Secretaria Municipal de Fazenda
_do Rio de Janeiro o Ofício nº 348/97, de 11 do cor-
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Alexandre Cardoso

Nilson Gibson

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-7-97- designação da Comissão Mistà
Dia 21-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 9-7-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 18-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 2-8-97- prazo no C_ongresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 513, DE 1997
Senh9r Presidente,
Com fulcro no disposto no inciso IV do art. 71,
da Constituição Federal, requeiro a V. Ele'!, seja solicitada ao Tribunal de Contas da União, a realização
de inspeção, auditoria administrativ;o e operacional,
in loco, nas obras de alfaltamento da BR 174, que
liga Manaus até à fronteira da Venezuela- no trecho
referente ao Estado de Roraima - que estão sendo
realizadas, com recursos alocados, inclusive, com
empréstimos internacionais leantados, para tal fim,
na Corporação Andina de Fomento- CAF.
Justificação
As obras nos Estados do Amazonas e Roraima
têm sido implementadas através dos dois governos
estaduais.
Do lado do Amazonas, temos assistido a execução de uma obra competente, com asfalto de execelente qualidade, e obras complementares de nível
técnico que entusiasmam.
No entanto, no Estado de Roraima, surgem denúncias de mudanças de especificação técnica, de
pavimentação redução de cota do "grade", sem autorização, má qualidade do asfalto e tantas outras
que, se forem verdadeiras, como se demonstram,
comprometem mais que a qualidade das obras e a lisura do processo de licitação e construção. Comprometem o investimento do Governo Brasileiro e dos
governos internacionais q!.Le financiam as _obras, e
ainda mais, comprometem a esperança e o sonho
da população da Amazônia Ocidental em ter uma
estrada durável que traga o desenvolvimento.
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Como os recursos intemacionaids estão para
ser liberados, e levando em conta que o Departa··
mento Nacional de Estrada de Rodagem- DNER,
_não está_aprovando a execução de parte da obra e
as contas prestadas do Governo de Roraima, quanto
aos recursos já liberados, além de que, o próprio
Governo Estadual teve as suas contas de 1996 rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União determine
Uffi<! fiscalização rigorosa sobre estes fatos, visando
é! dirimir estas_denúncias existentes que, se confirmadas, poderão prejudicar a populaÇão do- Estadoque represento.
Sala das Sessões, 18 de julho de 1997.- Se··
nador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O reque·
rimento lido vai à publicação, devendo ser aprecia·
do, oportunamente, a partir do dia 12 de agosto pró·
ximo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lido:>
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 514, DE 1997
Requeiro, nos termos do artigo 49, inciso X, e
50 da Constituição Federal combinados com o artigc
216 do Regimetno Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Ministro das Minas e Energia as seguintes informações:
1. Cópia do relatório (Etapa IV) -inclusive seus
anexos - elaborado pela coopers & Lybrand, err
consórcio com outras empresas, sobre o Projeto de
Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro.
Justificação
Como é do conhecimento desta Casa do Con··
gresso o sistema elétrico brasileiro é único no mun··
do tendo em vista peculiaridades tais como a hidroeletricidade representar mais de 90% da geração, seu
sistema interligado permitir uma otimização da energia gerada, etc.
Considerando o discurso governamental sobre
a pretensa falta de energia que poderá ocorrer no
curto prazo. Considerando que a energia constitui-se
um dos maiores vetores de desenvolvimento, e considerando que nosso sistema elétrico teve mais de
95% de sua construção financiada com recursos públicos. Os dados a_qui solicitados são de fundamentai
importância pois, neSte momento em que um novo
modelo está sendo proposto para o setor os senho·
res se11adores C0!11Q legítimos representantes do
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povo brasileiro não podem ficar a margem dessa discussão.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Senador Eduardo Suplicy

(À Mesa para Decisão)
REQUERIMENTO N°515, DE 1997
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X,
e 50 da ConstituiÇão Federal combinados com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas ao Minstro das Minas e Energia as
seguintes informações:
1. Relação de todos os contratos, convênios ~
assemelhados para prestação de serviços de diversas naturezas assinados pela Eletrobras com universidades, faculdades, fundações universitárias, institutos de pesquisa e quaisquer outras instituições no
período de 12 de janeiro de 1995 até 30 de abril de
1997. Detàlhar para cada caso o nome da contratada, sua natureza jurídica, o objeto, valor e prazo do
contrato, o fundamento legal para a contratação e os
nomes dos profissionais neles que através deles estão prestando serviços para a Eletrobras, corTI suas
respectivas qualificações.
Justificação
Este requerimento objetiva a complementação
de informações já prestadas pelo Ministério das Mi·
nas e Energia, conforme solicitadas através do requerimento nº 209/97.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1997.- Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III, do art. 216 do Re·
gimento Interno.
Continuando a lista de oradores, com a palavra
o Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA {PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, nobre Senador João Rocha,
Srs. Senadores, a crise que se abateu sobre o Estado de Alagoas e culminou com o confronto armado
entre a polícia militar e o Exército, resultando em vítimas e no afastamento, por 180 dias, do Governador
Divaldo Suruagy, chama a nossa atenção para a
gravidade da situação que enfrentam os Estados
brasileiros, e não só quanto à situação de suas polí·
cias militares.
Vimos, recentemente, desencadear-se uma crise na Policia Militar do Estado do Pará; no Estado

a.

do Rio Grande do Sul, crise praticamente sai da
-fase embrionária e, no Estado de Goiás, ela se repe·
te, como se ocorresse uma situação em cadeia por
diversos Estados brasileiros.
Quer me parecer, Sr. Presidente, que essa cri·
se, de conotação maior no Estado de Alagoas, seja
a ponta do iceberg, seja apenas o pedaço aparente
da enorme crise por que passam os Estados brasileiros. Como se não bastasse a herança nefasta que
a grande maioria dos atuais governantes recebeu de
administrações anteriores, que coloca em situação
delicada as finanças dos Estados, inadimplentes
com diversos órgãos, com fornecedores, com construtores, e faz com que se repitam os seus pedidos
ou os pedidos dos seus representantes, mais em
tom veemente de apelo, de que suas dívidas sejam
continuamente roladas neste Senado, em razão da
· insolvência, da condição absoluta de fraqueza finan·
ceira em que se encontram os Estados brasileiros.
A questão da Polícia Militar, centrada nas condições adversas de trabalho, com apoio logístico defasa·
do, com equipamentos defasad~. mas, sobretudo, em
salarial quenão é cOndigna, e que tem feito
as polícias se rebelarem, deixa-nos muito claro que a
situação não se restrinQe ao corpo policial.
Certamente, Sr. Presidente, os policias, por não
suportarem mais os salários aviltantes que recebem,
-resolveram, da forma que acharam conveniente, legal
ou não, se manifestar contra os seus Governos.
É evidente que se os salários dos policiais en·
contram-se aviltados, os dos professores, os dos
funcionários da área da saúde e os dos funcionários
da área administrativa também se encontram na
mesma situação.
É deveras preocupantE)'{9_1111.QS_o_e_sforço_qlle o
Governo Federal desenvolve para organizar a eco·
nomia do País, respeitando o princípio federado,
sem exercer ingerência nas administrações esta·
duais e vermos a dificuldade que os Estados têm
com as suas finanças. Vários deles consomem prati·
camente toda a sua receita com os seus gastos de
custeio - inclusive a folha de pagamento -, o que
não permite o atendimento do crescimento vegetati·
vo das demandas naturais da população nas áreas
da saúde, do saneamento básico, da habitação e
agrava a crise social, agrava as injustiças sociais
que são praticadas~-que são impostas à sociedade
brasileira, principalmente aos mais pobres.
É nesse esforÇo que o Governo do Presidente
- Fernando Henrique vem fazendo para organizar a
economia, para conter a inflação, que ocorre o agra·
vamento da situação dos Estados, porque isso tem
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cobrado deles um custo muito elevado, já que todas
as instituições públicas e privadas - incluindo-se os
Estados -, para se ajustar à nova ordem econõmica
ditada pelo Plano Real, precisam promover diversas
alterações, diversos ajustes, diversos cortes nos
seus gastos, sem que lhes sejam fornecidos os .mecanismos necessários e, talvez, o prazo neces5ário
para se adequar a essa nova ordem, a essa nova
realidade.
Além disso, o Plano Real, com sua estratégia
basicamente centrada no controle cambial e nas taxas de juros elevadas, tem agravado a situação dos
Estados, que tiveram suas dívidas multiplicadas em
razão dos encargos financeiros a que ficaram sujeitos.
Como se não bastasse, Sr. Presidente, essa situação imposta pelo Plano Real, estamos discutindo,
no Congresso Nacional, em primeira etapa na Câmara dos· Deputados e, em um segundo momento,
no Senado Federal, a prorrogação do Fundo Social
de Emergência com o novo nome de Fundo de Estabilização F-iscal. Certamente, a aprovação iminente
do Fundo virá a agravar ainda mais a situaÇão dos
Estados, principalmente dos mais pobres, ma.fs endividados e que se encontram insolventes ou com dificuldades para solucionar seus problemas.
Sr. Presidente, quero, nesta manhã, registrar
que a situação de desobediência civil, de rebeldia,
de agressão física e armada que está grassando o
País de forma perigosa, colocando em risco o cidadão, o trabalhador brasileiro, a família brasileira, está
a merecer, por parte da União, das instituições públicas, dos governantes, uma atenção toda especial
antes que a situação se agrave, antes que aconteçam mais mortes, antes que o custo âl'n'eordenamento das finanças do Estado fique mais caro.
Era essa a preocupação que eu gostaria de
trazer nesta manhã.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Leomar
Quintanilha, o Sr. João Rocha, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Fogaça .
Durante o discurso do Sr. Leomar
Quintanifha, o Sr. José Fogaça deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Rocha.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tema desta madúvida~Éíadiscussão-que sé- estabeleeé .
no País em tomei da-crise que assola os Governos
estaduais. E quero deixar claro que entendo que é
-uma crise de Governos, é uma crise da máquina administrativa, é uma crise dos aparelhos públicos, e
nao propriamente-uma cnse dos Estados, enquanto
unídaae· da Federação, enquanto organizações so-cíé.l~n~ué congregamo ma grande massa de popiita:
ção.
É bem possível que a economia privada em
Ala.ge.as esteja I:J~m .!!lelhor go_ que a suaadministração pública, assim como posso dizer com toda a
tranqüilidade que o setor privado no Rio Grande do
Sul vai bem melhor do que o setor público.
_ _ Então, _antes de m.ais _nada, no momento em
que estamos fazendo uma análise, uma reflexão,
ponderamos algumas palavras, propomos alguns caminhos, não podemos deixar de fazer essa distinção. A distinção de que hoje, mais do que nunca,
embora isso nunca tenha deixado de existir no Brasil, _chegaJllOs~ªº __ fung_o~ a_o _ç_b<:!!)l~dq_~fund~Ldo_
_poço', ao limite extremo e talvez impossível de ser
ultrapassado. É a crise da máquina pública, é a crise
do Estado, a crise dos Governos.
Creio que as elites brasileiras, que sempre
ocuparam o aparelho do Estado, sempre ocuparam
a máquina pública e sempre ocuparam a administra-ÇãO dos Estados, dos Municíp:os, estão com uma
grave e importante responsabilidade: a de colocar a
máquina pública em ordem, a responsabilidade de
acertar o passo, de ordenar as finanças, de fazer
com que o sistema de entrada de recursos se ajuste

ritia, serri

aQ.§ister:na_Qª-_ll..aid~_vlG!l.-vers,;;_que a_g!lantidade

de recursos que saem dos cofres equivalha à quantidade de recursos que entram.
Esse duro ajuste da máquina e das finanças
públicas é da responsabilidade das elites brasileiras,
daqueles que têm sobre seus ombros a condução
do Estado, da classe dirigente do Brasil.
Quando falo em classe dirigente, não estou falando em classe dominante, não me estou referindo
apenas aos ricos. Um sindicalista, mesmo que seja
um trabalhador dos menos aquinhoados nos padrões econômicos do BJasil, faz parte da classe dirigente. Um prefeito, seja de um grande município ou de
uma grande capital, seja de um pequeno município
ou de uma pequena cidade, faz parte da classe dirigente. Deputados, Senadores, empresários, sindica--listas, diretores de repartições públicas, representantes sociais dos diversos níveis do nosso sistema- político, todos eles, de alguma forma, integram
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aquilo que chamamos de classe dirigente. Essa elassenta apenas solu~o por não mais do que dois ou
se dirigente tem a responsabilidade de deixar de entrês meses. Mantida a atual estrutura, a ordem vixergar apenas uma árvore para enxergar a floresta,
gente das finanças nesses Estados, daqui a três mede deixar de enxergar apenas um lado para enxerses, será preciso vir e pedir novamente.
gar o conjunto dos problemas.
Ontem, aprovamos para o Estado de São PauCreio que essa crise de Alagoas, que não é um
lo uma grande e uma importantíssima redefinição da
fato isolado ou uma situação puramente circun!ltansua dívida. Através do Governo Federal, toda dívida
mobiliária, a dívida consolidada, a dívida contratual
cial ou ocasional, mas é resultado de uma situação
estrutural, de problemas que estão incrustados na
do Estado de São Paulo, da ordem de R$50 bilhões,
máquina pública, vem demonstrar o quanto é grave
é securitizada através de títulos de 30 anos.
o momento e o quanto é acentuada a responsabiliNo entanto, esse, que é o lado aparentemente
dade das elites. Refiro-me, neste momento, Sr. Prefácil de promover, de resolver, implica uma série de
sidente, Srs. Senadores, não só ao Estado de Alaacordos e de redefinições de políticas públicas lagoas, embora lá, do ponto de vista exemplar, haja,
cais; significa que os Governantes desses Estados e no caso estou falando de São Paulo- têm que abneste momento, maior evidência. Os meios de comunicação estão dando _uma ênfase _maior c:o que____cficãrâe uma sene de situaÇões Irregulares-;- distorciacontece em Alagoas hoje com o ped1do de licença
das, que até hoje vigoram na máquina pública estadual. Essa é uma consciência, uma verdade que só
do Governador Divaldo Suruagy. No entanto, tropas
da Polícia Militar, fardadas ou não, também cercam
tem um jeito de ser escondida. Sr. Presidente, só há
o Palácio -do Governo, em Pernambuco. Há uma tréum jeito de esconder essa verdade hoje indisfarçável, gritante, ululante, do desequilíbrio brutal das
gua de 48 horas entre Governo e policiais militares
no Rio Grande do Sul. Minas Gerais viveu exatacontas públicas dos Estados; só há uma maneira de
mente um~ situação s:~elha':lte _h~ alguns dias. Em
fazer com que isso novamente fique em um nível de
percepção muito superficial, quase que inacessível a
todos os Estados brasileiros, 1nd1St1ntamente, embora em alguns mais e em outros menos, mas nos Es95% dos cidadãos. Uma crise como essa pode ser,
tados brasileiros há uma situação semicalamitosa
digamos assim, abafada, mascarada, maquiada se
qu_an~o às fina~ça~ p~blicas. O Go':':mador Da~te de
voltar a inflação, porque o jogo da inflação, se de um
OliVeira tem s1do ms1stente e notono no sent1do de
_ lado é extremamente perverso com os pequenos asmostrar o alto nível de ingovemabilidade da máquina
salariados, dá aos governantes uma enorme mobilique ele administra. O Governador Mão Santa, do
dade, pois os salários dos funcionários públicos, que
atualmente ocupam 80, 90% das folhas de pagaPiauí, revela que a folha de pagamento ultrapassa
115% da arrecadação do Estado, do que há disponímento vão sendo deprimidos, vão sendo reduzidos
no total do orçamento na medida em que a inflação
vel para o exercício da função de Governador, para
o exercício d<: função pública de administrar _os revai comendo o seu poder aquisitivo e o seu valor abcursos e aloca-los de acordo com as necessidades
soluto. E os governantes só têm que jogar os reajusmais veementes de cada setor, de cada área social.
tes dentro de uma política eEtratégica, com uma caDigo com toda a tranqüilidade, com toda a conpacidade de ginástica financeira que desenvolveram
vicção: bater às portas do Governo Federal é uma
com grande habilidade ao longo dos anos. Sou capaz até de dizer que há governantes que foram mamedida e uma saída aparentemente fácil. Pedir recursos e soluções ao Governo Federal é uma saída
gistrais no período de inflação, pela sua capacidade
de fazer flexões, de fazer ginástica, de atuar com o
que pode, de alguma forma, abrir caminhos para soluções paliativas, mas não é uma saída de caráter
jogo de idas e vindas, de picos e de planícies na
definitivo e permanente. Encarar a solução é uma
questão inflacionária, na situação das contas públisaída, é uma responsabilidade das elites locais, das
cas que se consagraram nesse período. Os mesmos
governantes, voltando a governar no período de eselites da classe dirigente local. Classe dirigente, Sr.
Presidente, não é só a dos altos empresários, dos ritabilidade monetária, quando não há o jogo da desces produtores; classe dirigente vai desde o Govervalorização da moeda, que permite as flexões a que
antes estavam acostumados, não permite jogar as
nadar do Estado até o mais humilde e o menor em
tamanho entre os sindicatos de trabalhadores; elascoisas para debaixo do-tapete, empurrar com a barrise dirigente é aquela que pensa o conjunto, que tem
-ga para um futuro que um dia chegará, deram-se
a responsabilidade de pensar coletivamente a sociemal, não conseguiram entender o momento que esdade e que, de alguma forma, exerce algum tipo de
tava sendo vivido e prepará-lo de acordo com a sirepresentação política, económica e sindical.
tuação que se avizinhava e que iria naturalmente se
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vir a Brasília
esboçar com o tempo.
Vejam, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores,
para pedir mais R$1 bilhão para pagar a folha de
funcionários é uma saída que nesse mome~to reprequando um Estado tem uma estrutura de arrecada-
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ção e um aparelho público que não se equivalem ou seja, a arrecadação é muito menor do que o aparelho público gasta -, quando há esse desajuste no
período inflacionário é fácil jogar sempre para o futuro, de modo que a realidade, por mais dura, por mais
difícil que seja, tenha sempre uma solução na ,desvalorização da moeda. Se a folha de pagamento
está na ordem de 80% a 90%, bastam três meses
de inflação que ela cai para 50% do Orçamento. E é
nesse período que o governante faz o jogo dos investimentos das despesas de custeio.
A inflação é uma maravilha para quem quer ludibriar o povo, para quem quer enganar a massa,
para quem quer fazer um jogo de cena espetacular
no sentido de mostrar competência administrativa.
Esse é o jogo que atende a quem não deseja enfrentar o problema no seu nascedouro e na sua dura
realidade; esse é o jogo que atende a quem deseja,
muitas vezes, fazer concessões aos diversos setores que demandam junto ao Estado e que nada têm
a ver com a realidade financeira do Governo, em total desacordo com a realidade da arrecadação.
Sei que não é uma questão fácil querer cobrar
desses atuais Governadores uma atuação rígida, rigorosa, quase que militar, no sentido de estabelecer uma
rigidez para suas finanças, não me parece ser algo inteiramente correto, inteiramente adequado. Esses Governadores enfrentam algo_ que é _a_reali~ IQcal,
algo que é o processo de demandas, de exigências e
reivindicações iocais. Eles enfrentam o duro co_ntexto_
das pressões poHtK:as e econõmicas no ambiente e oo
Estado em que atuam, em que vivem.
Portanto, não se trata de, daqui de Brasília,
através de uma ação do Ministério da Fazenda, através de uma ação do Banco Central, através de pressões do Presidente da República, tentar produzir resultados pela via de ingerência nesses Estados. Isto,
na minha opinião, adianta muito pouco.
Sr. Presidente, não sei se substituir o Governador de Alagoas e colocar no exercício do cargo alguém que responda à voz direta do Presidente da
República é solução, e digo por que.
Se as elites locais, se as categorias dirigentes
locais do Estado de Alagoas não quiserem reformar
o Estado de Alagoas, dentro de seis meses mais dinheiro será preciso que se jogue dentro daquela máquina que é um sorvedouro infinito de recursos, porque ela foi montada, por um lado, pelo inchaço do
empreguismo e, por outro lado, pela deformação dos
privilégios em favor de alguns setores. E isso significa tão-somente uma coisa: não tocar l'leSi:iji__questãQ,
mantê-la tal como está fará com que, daqui a três
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meses, mais recursos sejam necessários, uma nova
injeção seja necessária e não há o que solucione ad
infinitum o problema de Alagoas, como não há o
que solucione o problema dos 26 demais Estados
brasileiros.
No Distrito Federal, nenhuma reforma mais
profunda no sentido do encurtamento dos custos, do
enxugamento- das despesas e dos gastos excessivos foi feita. Aqui, pouco se fez no sentido de reduzir
esses custos da máquina, mas o Governador tem
uma enorme vantagem que os outros não têm.
Quem paga a folha de salários dos professores do
Distrito Federal é <>Orçamento Federal. São os cofres da União que pagam os professores, são os cofres da União que pagam o setor de saúde, são os
cofres-da União que pagam os policiais militares.
Os PMs de Brasília ganham mais de
"R$1.000,00 e constituem a polícia militar mais bem
paga, não porque os Governadores daqui foram
competentes ou capazes de estruturar as coisas
nesse nível e nessa ordem, mas pela simples razão
de que o Governo do Estado chamado Distrito Federal não tem um tostão sequer a gastar com a sua
Polícia Militar. A magistratura - juízes - onde estão
os mais altos salários, procuradores e promotoria Ministério Público - todos os recursos vêm do Governo Federal.
Então, um Governador assim pode-se dar ao
grande luxo de fazer muito pouco quanto à redução
_de gastos. No entanto, nos outros 26 Estados brasi-leiros, o Governador tem que tirar do cofre do Tesourá-EstadUal o recurso pará pagarospfofeissores;
tem que sair do cofre do Tesouro Estadual o recurso
para pagar os PMs; tem que sair do cofre do Tesouro Estadual o recurso para as despesas de custeio,
de manutenção da máquinas; têm que sair dos cofres do Tesouro os recursos para a maior parte da
saúde.
Então, as coisas ficam difíceis, porque as elites
locais não estão dispostas, até agora, a entender
que, no âmbito dos Estados, muito mais do que no
âmbito do Governo Federal, faz-se necessária a
grande revolução brasileira.
O nível de sacrifício, de dificuldades que isso
exige é grande; o nível de problema humano e social
que está por trás da simples frase "ajuste fiscaf dos
Estados• é imenso.
Cobrar daqui, de uma tribuna, não o faríamos.
Acusar os Governadores, nem eu e nem o Senador
Leomar Quintanilha estamos fazendo isso - também
abordou o assunto, alertaDQQJJara o !)roblemé!,__()_ Se_nador Leomar Quintanilha, mas não atirou sobre as
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;::estas dos Governadores essa grave responsabilidade. Lidar com essa classe dirigente local, nos Estados, lidar com situações arraigadas, lidar com o
conservadorismo estrutural profundo que existe nas
oligarquias dos Estados, reconheço, Sr. Presidente,
é algo extremamente difíciL
Mas chamo a atenção mais uma vez para isso.
A paz social, a ordem pública, as condições efetivas
de desenvolvimento no Brasil estão dependendo disso.
Por quê? Porque é nos Estados que se faz a
educação básica. São os Estados que pagam os
professores para ensinarem as crianças nos cursos
básico e médio, portanto, a nossa base de desenvolvimento depende das finanças estaduais. O Governo
Federal arca com o ensino superior público. O ensino superior público, as universidades públicas federais consomem cerca de 95% dos recursos em educação no nosso Orçamento.
Então, o Governo estadual fica com a imensa
responsabilidade de educar a grande massa de estudantes qoe se alfabetizam, que iniciam as primeiras letras e que concluem o primeiro e segundo
graus.
Notem bem: a educação brasile:~a. o desenvolvimento humano deste País, dependem dos Governos estaduais; a segurança pública dos cidadãos depende dos Governos estaduais, com a única exceção do Distrito Federal, repito; a Justiça estadual é
também paga pelo? Governos estaduais. Portanto, o
desempenho, a agilidade da Justiça a produtividade
das Comarcas e a solução das demandas judiciais
dependem também dos Estados.
Então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria de, nesta hora e neste momento, dizer que
não estou aqui para jogar as primeiras pedras, nem
para jogar pedras sequer, porque no meu Estado, o
Rio Grande do Sul, a crise existe tal como existe em
outros Estados do Brasil, e eu faço parte da classe
dirigente do meu Estado, tenho a mesma responsabilidade. Mas o que quero dizer é que, embora sabendo que não possa jogar uma responsabilidade
em cima de um governador, quero dizer que se as
elites locais, as elites regionais, os representantes
políticos, econômicos, sindicais desses Estados não
enxergarem onde está a distorção, onde está o erro,
onde está a deformação, onde estão as mais graves
e candentes questões, os Estados vão continuar
com essa desordem financeira, demandando recursos, pedindo perdão de dívida, subsídios que dependem da emissão de títulos do Governo Federal, e
que, portanto, representa um enorme aumento da
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despesa por parte do Orçamento da União, com
essa despesa do pagamento de juros dos títulos da
dívida pública.
Quero, <!guj, cjeixar b_emclaro isso-Porque parece, Sr. Presidente, que quando há uma crise em
Alagoas, como essa, os olhos do País se voltam
para o Governo Federal, perguntando onde está o
Governo Federal que não aparta recursos, que não
injeta apoio financeiro no Governo de Alagoas.
Ora, se fizermos um levantamento daquilo que
já foi destinado ao Estado de Alagoas, com a aprovação do Senado, ficaremos assustados. E aqui repito -: não tenho e não faço nenhuma restrição
pessoal ao Governador Divaldo Suruagy e não jogo
sobre S. Ex" a responsabilidade, que é, isso sim, da
classe dirigente do Estado de Alagoas, que tem que
dizer: queremos uma organização pública administrativa diferente daquela que temos, e temos que
mudar e criar as condições para mudar! Isso vale
para o meu Rio Grande do Sul, para o Paraná, para
os Estados do Nordeste, do Norte e do Sudeste brasileiro; vale para todo o País.
Digo e repito: essa saída não é fácil, mas, por
__ favor, se continuarmos deslocando o eixo da responsabilidade para o Governo Federal, para Brasília, e
não virmos o quanto é preciso mudar dentro dos Estados, estaremos no caminho errado.
O Governador Antônio Britto, no meu Estado,
tem feito o que é necessário e importante fazer no
sentido da limitação dos gastos públicos. S. Exª promoveu o programa de demissão voluntária e tem
sido extremamente duro na questão da ampliação
dos quadros do funcionalismo público. Ao contrário,
ao inves de arnpliá-lo, vem reduzindo, porque, na
medida em que há aposentadoria, não há contratação de novos funcionários. Portanto, proporcionalmente, atingiu uma situação bem melhor do que a
de dois ou três Governos atrás.
Mas, aparentemente, Sr. Presidente, Sr"s e
-- Srs. Senadores, ainda essas mudanças parecem ser
poucas e insuficientes. E sei o quanto isso custa politicamente ao Governador Antônio Britto. Sei o
quanto isso lhe traz de problemas, de dificuldades,
de contestação de vários setores da classe, da elite
dirigente do meu Estado, embora reconheça que os
setores mais esclarecidos têm lhe dado apoio nessa
reforma que procura fazer na administração pública
estaduaL Mas isso vale para o Rio Grande do Sul e
para o resto do BrasiL
Fico, então, Sr. Presidente, com esta palavra,
que não tem, aqui, a pretensão, a arrogância de ser
uma palavra de adverlendã. Não! Não temos nenhu-
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ma condição de fazer isso, porque também somos
As relações diplomáticas entre o Brasil e a Guiculpados, também nós somos responsáveis. Fica
né-Bissau foram estabelecidas ainda em 1974,
aqui, isto sim, um pedido múltiplo, genérico, mas
quando o governo brasileiro reconheceu a indeveemente, de que nós, homens que dirigem este
- R!!ndência da_ no\lo_Estado. De lá para cá as relaçõPaís nos setores público e privado, nas áreas emes entre os dois países se caracterizam pela cordialipresarial, sindical e governamental, sejamos capadade, com excelente entendimento em foros multilazes de reconhecer o que é preciso fazer em cada .
terais. As candidaturas brasileiras são sempre apoiaEstado brasileiro, porque se não salvarem as finandas por Bissau, tendo inclusive manifestado apoio
ças dos Estados ninguém salva o Brasil.
ao pleito brasileiro de integrar o Conselho de Segurança da ONU.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A SenaDentro do espírito de cooperação entre os dois
dora Benedita da Silva, o Senador Gilvam Borges e
países destacam-se duas vertentes: a educacional e
Renan Calheiros enviaram discursos à Mesa para·
a técnica. A primeira tem propiciado bolsas de estudo de graduação e pós-graduação a estudantes guiserem publicados, na forma do disposto no art. 203
neenses; e a segunda, cooperação por intermédio
do Regimento Interno.
das Forças Armadas, Tribunais Eleitorais e empreS. Ex!s serão atendidos.
sas públicas.
A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) - Sr.
A criação da Comunidade dos Países de LínPresidente, Sr'!s e Srs. Senadores, esteve em visita
gua Portuguesa teve pronto apoio por parte do Goao Brasil, na semana passada, o presidente da Guiverno e da intelectualidade guineenses, que conclané-Bissau, Dr. João Bernardo Vieira.
maram outros países a fazer o mesmo. Esse fato
A R!!pública da Guiné-Bissau, com aproximaconstitui importante elemento no estreitamento das
damente um milhão e cem mil habitantes, situa-se
relações entre os dois países.
na costa oeste da África. É um dos países mais poTodavia, no que toca ao comércio bilateral, os
bres do mundo, com uma renda per capita de 237
resultados são extremament!! mo~~>tos. As exportadólares. Carente de recursos naturais e humanos,
ções 6rasileiras, da ordem de !)Ouco mais de 563 mil
possui o índice de ajuda internacional por habitante
dólares, são prejudicadas pela pequena dimensão
. mais elevado do mundo. Sua economia é basicado mercado bissauense (leia-se baixo poder aquisitimente de subsistência, calcada na agricultura e ser-vo) e não há registras de importaÇõesnos Últimos
viços.
Sua história pemocrática é recente pois, durananos.
Na década de 80 o Brasil abriu duas linhas de
te séculos, foi colónia de exploração portuguesa e
crédito ao Governo de Guiné-Bissau, mas, infelizbase para o tráfico de escravos.
mente, as dificuldaaes do governo bissauense em
Palco de inúmeras lutas pela independência,
honrar os compromissos assumidos impediram a
em 1956 surge o Partido Africano para a Inderealização de novos projetas de cooperação econôpendência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde mica.
PAIGC- de ideologia marxista. Após anos de guerriPorém, a taxa de crescimento econômico, que
lhas e de resistência à colónia portuguesa, apoiado
é positiva, e os grandes esforços e ajustes implantapor vários países e pela Organização dos Estados
dos a partir de 1992, produziram efeitos positivos na
Africanos, em 1973 os guineenses proclamam a ineconomia guineense, permitindo a renegociação dos
dependência, o PAIGC é reconhecido como o único
--seus débitos externos.
partido e Luiz Cabral é nomeado presidente.
Como parte integrante dos esforços de reerSurge, então, um novo período. Em Bissau,
guer esse pequeno pais africano seu Presidente
como em outros países africanos em que havia um
eleito, João Bernardo Vieira, visitou o Brasil. Converpartido único, passou-se a deliberar, em particular a
sou com algumas autondades governamentais, visipartir de 1992, sobre a necessidade de novos partitou ministérios e fez questão de conhecer a Embrados políticos, democratizar o processo politico e repa, cujo interesse é o de, futuramente, importar a
ver a Constituição.
nossa tecnologia agrlcola.
Foram formadas novas agremiações politicas e
Além- dos acordos já assinados na~ áreas ele
em 1994 ocorreram as primeiras eleições livres na
cornércio, coope-ração têCniCá e-Cienüiicã., trabalho e
Guiné-Bissau, com a vitória do presidente João Berdesenvolvimento profissional, que já são uma realinardo Vieira, em pleito considerado justo pelos obdade, durante essa visita foi assinado acordo na
servadores internacionais.
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área de turismo, visando desenvolver o grande potencial dos dois países que deve ser melhor aproveitado.
A visita do Presidente Bernardo Vieira foi, acima de tudo, um renovar, um estreitar de laços de
amizade entre os dois países. Essa iniciativa faz parte da agenda internacional das nações de língua .
portuguesa, à qual manifestamos nosso total apoio.
Nossa expectativa é de que possamos, cada vez
mais, tomar realidade o intercâmbio cultural e comercial entre países que são irmãos na língua, no
clima, e no perfil de sua população.
Nossas relações com a África, sua história,
suas perspectivas e desafios, constituem tema que
transcende a diplomacia, dizendo respeito à própria
definição da identidade e do projeto nacional do nosso país, um país em desenvolvimento.
Nesse sentido, o Palácio do Planalto, o ltamaraty, as Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado e as Embaixadas, têm papel fundamental a desempenhar.
Era Ó que tinha a dizer!
Obrigada!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP)- Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, em sua edição
do dia 16 de julho último, o jornal Folha de S.Paulo publicou declaração do Presidente da República
que chamou nossa atenção e é merecedora de reflexão. Sua Excelência disse que "o País está
saindo de uma situação de escassez absoluta de
recursos para uma situação de- relativa existência
de recursos na área social". Apesar dessa declaração otimista, o Presidente conclui que "há uma escassez, muito grande ainda, de capacidade de
bem gastá-los".
Os fatos dão mostras inequívocas de que o
Presidente está coberto de razão.
No meu Estado, o Amapá, por exemplo, podemos comprovar que realmente falta capacidade
para bem gastá-los. Quando, por exemplo, a Secretaria Estadual do Trabalho e Cidadania, por razões desconhecidas e inexplicáveis, deixou de
aplicar R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), enviados pelo Ministério do Trabalho, para serem utilizados em programas de qualificação e requalificação
de
mão-de-obra
profissional.
Desses
R$800.000,00 {oitocentos mil reais) foram -gastos
somente R$570.000,00 {quinhentos e setenta mil).
O restante foi devolvido ao Ministério do Trabalho.
Essa devolução não se deveu à c6-iripetencia do
Governo Estadual em atingir os objetivos dO pro--grama, gastando menos do que a quantia a ele
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destinada. Não! Devolveu porque foi incapaz de
cumprir com os prazos e os objetivos pactuados com
oGovemo Fecterat:
Agora, vemos novamente o Governo amapaense pecar por omissão, por falta de iniciativa, desta
vez na área da saúde, demostrando sua total aversão pelas causas sociais.
Na mesma edição do dia 16 de julho, a Folha
de S.Paulo denuncia que dezoito municípios brasileiros vão fiar sem receber, este ano, os recursos suplementares do Ministério da Saúde para o Programa de Controle da AIOS e de Doenças Sexualmente
Transmissíveis.
Além dos 18 (dezoito) municípios, 13 (treze)
estadostarnbém_fiça_rão sem _o _repasse dos recursos
para prevenção e assistência à AIOS. E dentre esses Estados 3 {três) são da Região Norte: Rondônia,
Roraima e o Amapá.
A transferência da verba do Ministério da Saúde foi cancelada- o prazo expirou no dia 15 de julho
-,porque o Governo do Estado do Amapá não comprovou a aplicação, de pelo menos 50% {cinqüenta
- por cento), dos recursos da saúde a ele destinados
no ano passado.
Repete-se, portanto, a mesma situação havida
com os recursos provenientes do Ministério do Trabalho.
O Governo Estadual, munido de sua habitual
teimosia em não querer ver o óbvio, certamente não
interpretará o cancelamento dos repasses federais
para a área da saúde como sendo um fato dramático. A vítima direta desse escabroso caso de inépcia
no trato da coisa pública é uma só: o valoroso povo
do Estado do Amapá, que não poderá usufruir dos
benefícios dos programas de prevenção, assistência
e redução dos danos causados pela AIOS.
- Não conseguimos compreender esse comportamento do atual Governo do Estado com as causas
sociais, sobretudo quanto aos programas de combate e prevenção à AIOS, cuja incidência vem crescendo vertiginosamente em todo o País e da qual a
população amapaense não está imune. E, o que
mais nos preocupa é a extensão dessa terrível epidemia, cujas vítimas não mais se circunscrevem aos
chamados "grupos de risco".
Assim, enquanto estados e municípios travam
uma intensa batalha por verbas públicas em Bras ma, o
- Governo do Estado do Amapá despreza recursos fe-derais, que, a nosso ver,-sao inâispenSávels para o implemento de programas sociais de vulto no Amapá.
Diante desses episódios, a atitude do Executivo
amapaense somente poderá ser qualificada de irresponsável, vergonhosa e profundamente lamentável.

rente, encaminhando, nos termos do § 22 do art. 22
da Resolução nº 64, de 1997, a documentação referente à oferta de títulos emitidos no último dia 12 •
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n2 81, de 1997, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.549-32, adotada em
11 de julho de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo
mês e ano, que "dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras
providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5 2 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes

TitUlares.

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18 -7-97 - designação da Comissão Mista.
Dia 21-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-7-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-7-97- prazo final da Comissão Mista
Até 12-8-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº1.576-1, adotada em 3
de julho de 1997 e publicada em 4 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 fermos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PFI..,
José Bianco
Waldeck Omelas

Francelina Pereira
Joel de Hollanda
PMDB.

RamezTebet
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Artur da Távola

Teotonio Vilela Rlho

Senadores
Titulares

Suplentes
PFl

RomeuTuma
Bello Parga

Bernardo Cabral
Guilherme Palmeira
PMDB.

Jãder Barbalho
Nabor Júnior
PSDB.

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS}
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Osmar Dias

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

PPB.
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

José Eduardo Outra

Deputados
Suplentes

Epitácio Cafeteira

César Bandeira
Alexandre Ceranto

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA).
lvandro Cunha Lima
Pedro Yves
PSDB.
Roberto Santos

Franco Montara

Titulares

Suplentes

PFL
Átila Lins
Rogério Silva

Roberto Pessoa
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPRONA)
Adelaide Neri
Paulo Lustosa

Adelson Salvador
Asdrubal Sentes
PSOE\

Bloco (PTIPDT/PCdo )
José Machado

Aldo Arantes

Dalila Figueiredo

Rommel Feijó

Bloco (PT/PDT/PCdoB)

PL
Valdemar Costa Neto

Leomar Quintanilha
Deputados

PFl

Gonzaga Mota
Genésio Bernardino

Sebastião Rocha
PPB.

Titulares
Mendonça Rlho
Vilmar Rocha

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Luiz Buaiz

José Machado

Aldo Arantes
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Era o que tinha a dizer.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) _ Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia passar sem meu registro nesta tribuna 0 falecimento do
homem público, jornalista, advogado e professor João
Vicente Freitas Neto. Representante de uma estirpe de
homens de imprensa militantes e combativos, Freitas
Neto e sua esposa perderam a vida em um acidente
aéreo sobre o mar do Caribe no último fim de semana.
A infonnação e a notícia foram a grande paixão
de sua vida, tendo começado aquela que seria uma
carreira de 33 anos como foca da editaria de esportes do Jornal de Alagoas em Maceió. Aos 24 anos
de idade já assumia Freitas Neto 0 cargo de editorgeral da Gazeta da Tarde.
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ATA DA 6~ SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 8 DE JULHO DE 1997
(Publicada no DSF, de 9 de julho de 1997)
RETIFICAÇÕES
No Parecer ne 361, de 1997, da Comissão Diretora, na página 13428, primeira coluna,

Onde se lê:
"A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido para o tumo suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n!! 65, de 1995
{nº 1.164, de 1991, na Casa de origem), que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
e dá outras providências.
'

Depois de atuar nas sucursais do Jornal do
Comércio, do Recife, e do Diário de Pernambuco
trabalhou como correspondente de O Estado de
Leia-se: ·
Paulo durante 15 anos. Tinha um carinho especial
"A Comissão Diretora apresenta a redação do
pelo futebo! e outras modalidades desportivas, como
vencido para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n!! 62, de 1995
comprovam suas matérias para a saudosa Manchete Esportiva, além do período em que presidiu a As(nº 1.164, de 1991, na Casa de origem), que dispõe
sociação dos Cronistas Esportivos de Alagoas.
·· --sobre as sanções penais e administrativas derivadas
M
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
as foi na trincheira da militância jornalística
e dá outras providências. •
'
em oposição ao regime autoritário que se destacou,
No Parecer n" 362, de 1997, da Comissão Disobretudo a partir de 1978, ano em que, ao lado de
retora, na página 13438, primeira coluna,
seus companheiros Denis de Mello, Valter de Cliveira, Mário Lyra, Esdras Gomes e Bernardino Souto
Onde se lê:
Maior, fundou o seminário alternativo Desafio, pri"A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmeiro de seu gênero no Estado.
No front sindical, Freitas Neto presidiu o Sindimara n" 65, de 1995 (nº 1.164, de 1991, na Casa de
cato dos Jornalistas de Alagoas e foi vice-presidente
origem), que dispõe sobre as sanções penais e adda FENAJ {Federação Nacional dos Jornalistas).
ministrativas derivadas de condutas e atividades /eObservador engajado da cena política alagoasivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
na e militante do PCB, hoje PPS, elegeu-se vereador
Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de julho
de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
da Capital em 1982, pela legenda do PMDB.
Sua morte prematura, aos 48 anos de idade
- Lucídio Portella, Relator - Joel de Hollanda nos céus de Cuba, simboliza os compromissos e a~
Marluce Pinto.·
idéias por que lutou.
Leia-se:
Sem dúvida alguma, Freitas Neto deixa uma sé"A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cária lacuna no mundo da inteligência alagoana, razão
pela qual venho aqui prestar-lhe minha última homenamara nº 62, de 1995 (nº 1.164, de 1991, na Casa de
gem. Descanse em paz, incansável Freitas Neto!
origem), que dispõe sobre as sanções penais e adEra o que tinha a comunicar, Senhor Presidente.
ministrativas derivadas de condutas e atividades teO SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ Nada mais
sivas ao meio ambiente, e dá outras providências. '
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de julho
de 1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Marluce Pinto, Relator - Joel de Hollanda - Lu(Levanta-se a sessão às 13h)
cídio Portella."
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