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................. •
Leuura do PDL ri' 18197 (n2 3211196, DI Clmara
dos Depullldos), que aprova o 1e11o oobre Cooperaçlo
C1entlfi<a e T01:110l6p<L c:elcbraclo Cllln: o Oovemo
ela Repúbhta Fedcrat1va do Bns1l e o Oovemo da

~:";.~em.{~-~~-~~~·-~-~~-~.:~~- s~. _v~~"

52

427

que_.....,

PLS &'15197,
os c>;6dltos elo '-tulO Naacmal ele Sepro Soad _ INSS. onuados de IXIIItnbwçC!es IOCIIII deYiclas peJos I'IIUIIIdptol. - 31 de
cleumbm de 1992. Sea Ftaaasco Eoc6cdo .. ......:.
PLS ai 161117, que dispile ICibno I dooçlo de lnbbopafia para os o:onc:unos de >es~~bulares aas illsllaações púbhcal de OIISino IUpenOI". 5m fnmc:Jsoo Esc:clrao
Apresen1a proJCID de la que d!spile IObre l'rngnlma Educaaoaol relaavo 10 elCI:ICÍCIO elo Plane]ameluo
Fanuhar Sea.Oilvamllorges • .. .. ........... ..
PLS ri' 17197, que regulamenta o an 226 I 72, ela
Consblulçlo Fcdml. cltspondo """" o Proamtm EduCICional oelabvo ao emrldo elo Plaae.JameniO Faauhar,
tomO duelto da pouoa-111111181181 Sen Odvam i1o1Jeo.
PLS ri' 11/97, que altera a La nl 4 504164. cltsp6e
oobre a pant~ dos lllllllic:IJHOS aa tiforma ApinL a orpruzaçlo o ..
qnc:ultores Integraelos noase pnx:esao e reestru111r:a o Fundo N1<1oaol de
Refonn.s Agrma e DnenvoiYJIIIOIIIO Asdno _ FUI)lMI-

208

211
21]
22]

250

.,.renaa .,.

434

RAD

sen: l'nDC!ICO Eac:órao •

... •

•........ .

PLS III• 19197, que dtera o an. ISO ela La ri'
4 737/6S S.... Lllclo Alclnlara. ..........
PLS .. 20197, que d1spiie sobre a VCic:uiiÇio de
programaçlo . . ,•• para aianças por 111e10 de c:amus
de lllcltodtfuslo de 10ns e 111111Fft5 (lelevlslol Sen. 1'0-

IS

IS

Júlio Campos.

307

. ..... • ... ... .. ·

· · · ... · .. · ·
li-

no 22/97, que estabelece Rsrem4bta de

nana...-o

ela pollbca IIICIOIIII de clesenvoiYJmeniO
reponal Sen. Bem Vaas .. • .. • • • ..
•
PLS ri' 24197, que prolbe a aomeaçJo de parenres
para c:argo& em c:omllllo Sm ~ Fmre • • ...
Sobni o PLC &'1!4196. que trata ela La de Jlmte.
ç1o de Cultivares. Sea .loaas l'iabetro .......
.. · ...
l'rojelo de lol, de 1110 llllmia, que ObjetiVI "'JJIIII·
111e11111 as adYJclacles de r..tar1ac no l'als Sen. 1011! fo.
laça.
- ... - .................................... ..
Leitura do PLC ri' 5197 (n! 2 576196. 118 onaemJ,
do l'laidenre ela Rtpúbbc:a, que dJ. aova redaçio 10 lnaoo I do 111. 22 da La n!l82919], que ena no Semço
Eltenor Bn~~leno. 11 Carrelzas de OfiCio! de Cwu:c:lana e de As!IISiellle de Cbanc:elana. Sm Jonas Plabeuo
Aaunaa JIRIJCID de la que cltspile som [IIII<ZJ&.
menro elo solo elo Dt111110 Fedeml para fias wbaos e
para ISSO oJrera cltspollbVOS da Lei ri' 6.766fl9. 5en.
JGoc! Robelto Amido.. . . ...... . ...........
PLS ri' 26/97, que cltspile oobn: parcelamento elo
ao1o para fias wlllnos no DlllriiD Fedemle dlera cbspollbVO da Lei ri' 6.766f19 Sea. Jose! ~ AnucJa. , ..

96

101

256

258

PLS

4]8

253

. ... . . .. . . ... . . ...... . . .
PLS rt" 21197, que voda a paraapaçiO da emptesa
em hataçfio púbhca. ,nas Jup6reses que espeafica. Sen

dro Sunm.....

Larura elo PDL ri' 19197 (ri' 311!/96, aa Qnw-a
elos Deputados), que aprova o """"' elo Ac:onlo por Tmca de Natas, que 1111XKJXX11 os padgnfos 4. S c 6 10 litigo V elo Ac:ordo para 1 Construçlo ela Poote Slo Tomi! e
Slo llot]L celebrado 0111te o 0ovemo ela Repúblu:a fe.
derallva elo Bnsll e o Qovemo da Aqeaana, em BIIOIIOS
Aues,em 17-11-95. Sen. VdmrrCampelo. ....... • ....
PROIF:I'O DE LEI
PLS ri' 10197, que autonza o Poder Elec:ubvo a
pmmoftl" a transferEac:la ela ferroviA Slo Luis _ Ten:sl·
na, ela Rede Fenovtina Federal para a Companhia Vole
elo Rio Dooe Sen. Fraaasc:o Esc:ólao.. .... • •............ .
PLS ri' 11197, que cltspile lllbre III:Oidos Jucltc:w•
traballu- que 1n11qn ela c:onmslo de Seguro-Desemprego e ela IIIOVimeillaçlo elo Fundo de Oaranba por
Tempo ele Semço _ FGTS Sen. Jose! lpic:Jo fem:ua.
PLS ri' 13/97, que clenonuna "UmvetSKiade de
llrasfha Dan:y Ribeiro" a UmvetSKiade de Braslba. Sen
VdiDII Campelo... .. • .. .. .. • ....... ...... • .. -·
PLS a•14197, que cltsp6e IObre o lllbalbo pemtoncáno diii'IIICicl os 1111 28. 29 e 36 da La ri'
7.21!W4, e o 1r1. 34 elo Dec:reto La ri' 2.1148140. Sea.
Sebastllo Roeba. ............... • ...... ........... • .... - - .. .

aa a doaçlo de ÓIJioS. Sen. Joel de Hollanda. ......._ ...

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PLS ri' 9197 _Complementar, que cbsp6e oobre as
lmiiSfaenaas llnanc:euu clesaaadll l IIIIIIIUiaiÇio elas
C1maras de Vcoeaclores pelas l'lefeiiUIIIS MIIIIICipais,

.

]27
~-

]32
]56
358

]70

VI
aos 1a1110s elo litigo 168 da ConsniWÇão FederaL Sen
• •• ••
•• •• • • • • • ••
PLS li' 12197 _ CompleiiiOblar. que msbbll o
Fundo Naaooal de Desenvolvnnemo Apno Sen Fia·
VIBRO Melo. . . . . . . . .. ... . ..
, ......... .
PLS li' 23197 _ Complemenllr. que rogulamenlll
o III<ISO I. do I I•, elo arL 43 da ConsbiWçlo,Fedor:al
Sen Ronalclo CUaba Lima... ... . . . . .. . •. .
PLS n! 'J5I97 _ Complementar. que ena o Fundo
de Terras Sen Espmchão AIDID
FranCISCO Esc:6n:IO

PROJJrrO DE RESOLUÇÃO
PR a! 21197, que cbspõe sobro a coru:ess1o de benefiaos e vanaagens aos SCJ'VIdores que exerceram as
llllvtclades de Revisor e Supemsor Taquignfo anlenor·
menll: à Resoluçlio ri' 79192 Sen Counnho Jorge
PR n! 22197 - Mesa Dlrelora. que esrabel""" a
ele~çio elos membros da Mesa elo Senado Federal pelo
SISiema Eleb"Õnlco de votação. na lupórese que menciona Sen Geraldo Melo
PR ri' 23197, que dá o nome de "Sala Senador
V1sconde de C..ru" 11 sala de roumão da Conussão de
AssuniOS Econ6nucos Sen Lúao Alcàmara. • •
PR o! 24197. que autonza o Município de Sio
Paulo a enuar, mecban"' oferw pllbbcas, Leoas Fman·
COII3S do Tesouro do Murucíp1o de Silo Paulo _
Ltn.tSP, desbnadas ao pro de sua diVIda moblhlina.
vencível no
de 1997 Sen Eduardo Supbcy
Dascutlndo o PR n2 24197, que au1onza o Murucipo de Silo Paulo a enutrr. med1an11: oferw púbbeas, Le·
1135 FilliiiiCOiriS do Tesouro do Muruc!p10 de São Paulo
_ Ltn.tSP, desbnadas ao l'lro de sua d1V1da mob~W.a.
vencível no 1• semestre de 1997 Sen Eduardo Supbcy
Discutindo o PR n2 24197. que autonza o Mumc1p1o de Slo Paulo a errubr. med1an1e ofenas púbhcas. 1..etru Faaaace•ns do Tesouro do Munldpao de
Slo Paulo _ Ltn.tSP. destinadas ao g1ro de sua divida moblhána. vencfvel no I! semrstre de 1997 Sen
Fernando Bezma..
Dlscubnclo o PR n! 24197. que auiOnZa o Murucf·
p1o de Silo Paulo a enutu. modwue oferw púbbcas. Le1135 Financeu11S elo Tesouro elo Murucípo de Silo Paulo
_ Ltn.tSP, desbnadas ao pro de sua divida IIIOblhãna.
VOIICivelno 1• semestn: de 1997 Sen Carlos W~son

I',........,

REGIÃO NORTE (VIde HIDROVIA)
13
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331
334

17

.,....... .

103
335

399

401

415

416

REFORMA ADMINISTRATIVA
1mponiDcla do andamento da reforma adnumsbllbva do Govano Federal Sen Mauro Muanda .•

fOJças

""""*'• i

58

reforma ogr.ina. Sen. Osmar

Reforma Agrlina. Sen Ramez Tebet

REGIÃO AMAZÓNICA
Repilo Amazaruca. Sen FlliiiCisco Esc6n:lo .••

Requenmeruo n! 14SI97, de b0111011l18"m de pesar
ao Sr l'rn1den11: Deng Klao-Plng. da Chma. Sen. Lúcbo
Coelho
•
Requenmento ri' 146/97, sohatando que seJa,...
bzada sesslo solene para homenagear o ex·MIIbSirO Má·
no Hennque S1monsen Sen Waldeck Omelas.
AnunCia requenmento ao MwSirO do PIIUieJ'Imento, Sr Ant6ruo Kancbr. sobc11llndo 1nf0111111Çi1es sobro o processo de pnvanzaçilo da Companlua Vale do
Rio Doce Sen Couunho Jorge .....
Requenmento n" 152/97, sobCIIllndO 1of0rmaç6es
ao Sr Mlrustro de Estado da Fazenda sobro as fiaudes
cambws ocomdas nos anos de 1988 e 1989 Sen Roberto Reqwilo
Requenmento ri' I53197, soballlnclo mfonnaç6es
ao Sr M1rusb0 elo l'lallejamento, Anr6mo Kaacbr, acerca do processo de pnvanzaçlo da Companlua Vale do
RIO Doce Sen. Coubnho Jorge ... •. . ..
Encammhando a VOOIÇiioclo RapnmontJ n! IS4197
Sen HumbertoLucena. • • •
Requenmento n! IS4197, de homenagem de pesar
ao ex-Deputado G~eno De Carb, de Pernambuco Sen
Humberto Lucena. •. •
Requenmento a! ISS/97, sobataoclo mfonnaç6es
ao Tnb~ de ConlllS da Umilo sobro o "Conbato n! 01
_ CCSIVAM/Raytheon" Sen Emandes Amonm

20

96
219
219

2A8

262
262

294

325

326
352
352
387

REUNIÃO

RERlRMA AORÁRIA (VIde PI!SQUISA SEM-mRRAJ

Dias

REQUERIMENTO (VIde 1fruLO DE CREDITO)
Roquenmento ri' 1271'17, soballlndo 1nf0111111Çi1es
ao Muustro elo l!émto sobro a IDddstna de Mllmal
lléhco elo Bram _IMBEL. Seo Eduardo Supbcy. •••••
Roquenmento ri' 128197, sobCIIllOdo que 5eJ3 ,...
hzada sess1o espeaal pora homenagar a Fuodaçio da
Acadenua Bnstleua de l..elras pelos lO anos de funda.
ç1o Sen Gilberto Muaoda.. • •• • • • •• • • •• • .••.
Encaounbando Requenmento ri' 137197, de homenagem de pesar ao Depulllclo Homero Oglbclo Sen
OsmarDias .•
Requenmento n! 137/97, de homeDagenl de pesar
ao Depulllclo Homero Oguulo Sen Osmar 0185 •.• •
Requenmento ri' 139/97, soballlndo ull'ormaç6es
ao Tnbunal de-Comas da Umão. sobro empresas fornecedoras do l'ro:Jeto S1vam Seo Antomo Carlos Valada·

215
316
163

Esclanocunentos sobro a ,.,.hzaçilo de rewulo
com o Govemador de Sanlll Calarma. Sen. Bernardo Ca·
bral

401

Re!la3ndo que nlo atnbwu ao Senador Bernardo
Cablal, a bbCianva de promover reumões Sen Espln·
chão Anun
••

402

Refere.se aos fatos balados em rouruilo pllrbCUlar
com o Governador de Sanlll Catanna. Sen Cas~clo Mal·
daner
• ••• • • •. . .
Reperousslo sobro a nowuilo parucular com o Govemador de Sanlll CatannL Sen Geraldo Melo. .•

404
409

Enol...,. a Seaadar Bc:nado Clbnl pela c:amollllllaçla de llllllila parucular aam a ~ de
SaDia CllanDa. Jlider Barbalha. •••••..••••.• ... •• ••••..••••..
EkJtpas oo Sealldor Bemanla C1bn1 pela .......,.
CIÇia d e - padiCUiar. Scn. Romou Tuma.

...••..•.••

IIObre • p!eSICiicla pela Seaadar
Bemanla Cobrai Scn. Ademir ~ ···-· ··-··· •••••••••

410
412
414

REVISÃO
da Lea ,. 3.953191. que ....
"""" .,. lllfeuvs a ......, l paduaçlo de IIUbofiaal
Sen. Vabmr Campe1o. ••••• • •••• • •• ••• •••••• • •••••••••••••
l'lopalla de -

206

TfruLoDE CRá>rro
Demcmsaaçlo da lsençlo com respetiO . , lftu·
los e ls Lolru Financ:etms elo Muruclp•o de Slo Palllo
11raw!s do Requenmento ri' 151197 "Sen Bduanlo Su-

phcy
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000
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00

422

TRANSI'OSIÇÃO
Defende o laíao das abnls de lraiiSpostçlo das
fluas do no Slo FIIDCisco Sen. Ney Suassuna

320

TUBERCULOSE (Vide OOMEMORAÇÃO)
366 , TURISMO
M"ICII na conta blnsmo Sea Ney Suusuna. ....

387

125

363

180

SIS11õMA PENITENCIÁRIO

(UERJ)
Sobre a Um_..- Estdlal elo Rio de Joneuo

_ UER1 Sen. Benecbta da Sdva. .........

•• ••

•• •

SUiellla pon~fl:lleijno brastletro. Scn. Benedlta da

StiYL
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o o
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00
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00

372

Rocha.········-········

o o

............- . . . .

o

00

-··

•••••
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VES11BULAR
Comendrio ., .,....,.. de educaçla, r... ., callUII6fico
DOI exames de YCSIIbulanos aa Um·
ventdade Federal do Plrt. Sen. Ademtr ~ •• •

311

-lado

(511')

Dealllo do Suprema Tnbwlal Fedenl IIObre •
IIÇio impoaada por serwlora polbhcos aYU Sea Sebosalo

288

TRANSPOinl!
Na:osst- de n:pensar o 11111ema de lrml5pOrle
da Je81io Centro-Oeste. Sea Mauro MUIIIIda..... • •••• •

lillaltoc:e a Governador do Ellado de Toc:antins.
Siqueua Campas. cm OCOSIIo da asstnarura de 001111110

SEM-11!RRA
MovnneaiO dos Som-Tom e a lei"OIDIB opina.
Sen. Collldo Maldaner •••• • • ••• ••••• •••••• ••• • •••••••••••••

89

460

RODOVIA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Revllahaçla da Santa Casa de Mlsenc6tdta do
Pad. quec:omomon 378 anos. Sea. Adenur Andnde. ..•

res .. •................ ·-········· ••. .... ... ········•··• .........

&lgêncul pora que a enus111o de Tllulos dos MuIIICÍJilOI • dos Eswlos pudesse ter ICellliÇio do SeDado
Fedenl em doc:ouinaa do pmc:esso onsuWu> da Cidade
de OWco. Sea Laura Campos.... .. . ..

RIO SÃO I'RANCISCO (Vide 111ANSI'OSIÇÃ0)

COoliDanctamenta do~ daJDalba - plllll a Eslado Sea Loamar Qw-.llla.
.............
Apelo .. l'nsulellle Fomaado Hennquo Canloso
pora hbelar verbas pora nocuponçlo da BR-163. que
pemule escoomeniO de llllleladas de ohmc:niOo. Sen.
Carlos Bezena. . . •.••.•••.••. . . .. .. .... •. . .. ....

(TCU)
Dealllo do Tnbunal de Camas da Uaiio, de oansldenr teplates ao pnx:odl- do da
Aeran4udea, oobre ....,aç~o de firmas de oquipomea"'" plllll O pniJOIO StYOIIL Sea Anl6mo Cados Valad&-

244

VIOÜNCIA (Vode fNDIO)

463

fNDICE ONOMÁSTICO

ADEMIR ANDRADE
Forma de razer pollbc:a do Senador Dalq Ribeiro.. . .. ..
.............. .

36

Favonivel ao rcquennu:nto opresentado pelo
Senador Cout~nho Jorge aobre 1 pnvabzaçio da Companhta Vlle do Rto Doce Apane 10 Seu Coubnho
Jorge . .. . • -. ... • . . . .. ·- lndtgnaçlo com o descaso elo Ciovemo Federal l
Fundaçio Esperança, Mumclput de Santamu (PA). • •
Revitabzaçio da Santa Casa de Mtsenaltdta do
Pari. que.......,...... 378 anos. . . • . .. .•... ••••. . . .
ReDedo sobre a reumlo prestclula pelo Settador

296

Bernardo Cabral . • . • •• . .

414

c:atastrolico

- •••• ••• .• •• •• ••

race

ll!llalll de oducaçlo, ...
do
IOSUitado 1105 exames de ...,bulares 111

Comentáno ao

UmYerstdade Federal do Pari. .. • . .. ..•.• -·· •...•..•.•

ANI'ONIO CARLOS MAGALHÃES
Letbn da ~ "fi. 64197 (n2 172197, III origem), do Pn:s11lente Femando Hennque Cardoao. aobCItando que &eJI autonzada a operaçlo de -.o externo,
no vllor eqwvllente a 1110! cem nulh&:s de d6lares amencanos, de pnoCtpll. com pranba da Repllbbca Federauva do Bnsd, entre o Governo do Eatado da Bolua e o
Banco IDternal:tomd para ReconlbUÇio e DesenwiYImemo _ BIRD (Banco Mundlal). de&bll8da 10 finanCta..
memo patCtll do Projero de Gemtctamemo e DeoeovoiYimento da lnlia-Eatrutura MIDIICipol da Bolua _ PRO.

DUR ••

. .• . • ••••
• ••••••••••
Lettwa da Mensagem ri- 62197 11'1- 158197, aa ongem), do _ , Fernando Hennque Cmlooo, submetendo l apreCtaçio elo Senado Federal a eocolha. que
clese.Ja l'uer, do Sr. Pedro Plulo Pinto Assumpçlo, M•mstro de Pnmetra Classe, do Quadm Pennaneate, da
Carmra de Diplomata. pora. Cllllllllahvamente como
cargo de ~ do Btasd julllo 10 Eatado de 1..
rad, .....,.,. o cargo de Embawdor do Bnsd J111110 l
Reptlbbca de Cupre. ...•..
.. .. .• • ... . •.... . Letmta da Mensagem ri- 63197 (ri- 159197, aa on......l. do Prestdeme Feraaoclo Hennque Cardoao. submetendo l apreciiÇio do Senado Federll a escollta. que
clese.Ja l'uer, do Sr. Lllfs Anll'lmo Jardim Gogltarch, Mt-

366

msuo de Pnmen Classe, do Quadro Pennanente, da
Cmmta de Diplomata. para. cumulattvamente com o
cargo de Embswtdor do BIISd Junto l Repolbbca da
Turqwa. exen:or o cargo de Embaixador do BIBitl Junto
• Repolbhca do Azabatjlo ..•
................•.
Comentútosl fisun do Senador Dan:y Ribeiro

ANI'ONJO CARLOS VALADARES
O...slo do Tnbumd de Contas da Unilo, de constdenr ,.......... os proc:edtmentos do Mtmlll!no da
Aeron6ubca. sobre COIIIIIUÇio de finnas de eqwpamentos para o ptOJeiO Stvam. ••• •
_ •• ••• • • ••• •••• •••
Requenmento 1'1- 139197, sobCitanclo truonnaçiles
ao Tnbunal de Contas da Umlo, sobre empresas fOme.

lO
47

89

cedoras do l'rojelo Stvam • • •• •••••

248

BEU.OPARGA
Reemposse do ntandado de Senador pelo Eatado
doMatanhlo .....••....•....•.

448

BENEDITA DA SILVA

11o........., o Seaador Darey lbbelm................

119

Sobre 1 Umventdllde Eatadull do Rto de Janetro

311

_UERl. ····-·· •·•••·•····· ...........................
Tema da Campoaha da l'l*nUdacle da CNBB •A
Fratenudade e os Encan>erados" ••••••• ............. • •
S151ema pom-o brallletro ..................... .

372
372

BENIVERAS
PLS ri- 22/97, que estabeloc:e sutemáttca de linanctamento da pollbca DaCIOtlll de daenvoiYimento
reponal . _ .•...
. .. .• _ .... ........................... .

327

BERNARDO CABRAL
HOIIIOIUigellt ao Senador Darey Rtbelm. Aparte
10 Sen Jeffenon Pães. ..............................................
Rdlexlo ao ptOJeiO delet que dtsctpbna a doaçlo
de cqlos Aparte ao Sen. Joel de HollaDda. •• •••• •••• •
Esclarectmemos sobre a reiiiZIÇIID de reunilo
com o Govcrudor de Santa Calanna. .••.•••••••.••..••• ... . .
Sobdanza... com o dllcuno do Senador Jelfersoo Páes sobre 1 lltuaçlo da borroc:ha nacionll. Aparte
10 Sell Jeffenon Pães.- .. ... ... . . .. ... . . ....... . ....

28
209
401
444

II
CARLOS BEZERRA
Desamparo l cnança bnsllena
Enal!eee o Senador Ramez Tebet pelo d1sc:urso
sobr< a rofonna ogdna. Aparte ao Sen Ramez Tebel
Apelo ao PresKieDie Femando Hennqoe Cardoso
para bberar Yelbas para recupelliÇiio da BR-163. que
pemute ....,.,.,to de toneladas de abmelllos
Comendno l grave lllllaÇiio da bonacha nalllral
brallleua. Aparte ao Sen Jonas Pinbrlro
PublJcação no Diário Olidal da Uruão, do Orçalll<nloGeral da Urulio de 1997
Aproveitamento da queslio or;amenW.a no País
CARLOS WILSON
Honras ao Senador Dan:y Rlbeuo
DIS<:UIIndo o PR .. 24197
CASILOO MALDANER
Cumpn,.lllos em mem6na do Senador Dan:y
Ribeiro Aparte ao Sen Lúoo Alcânlara. •
Movnnenlo dos Sem~Terra e a reforma agrária

304
319
363
382

419
419
40
416

27
180

Refere-se aos fatos rratados em reuruio pan~e:ular
corno Governador de Santa Catanna

404

COUTINHO JORGE
PR ri' 21/97, quedzspõesol>lraconcessio de benefiC1os e vantagens aos srrvulores que exerceram as
IIIVIdades de Revuor e Supemsor Taquígrafo antenormenle à Resoluçio rfl. 79/92
.
.
Reverenoa o Senador Darey R1bello (Repubh<a-

17
2::!
184

çãol
AnWICIB requenmen1o ao Muuslro d" PlaneJa·
me1110. Sr Anlikuo Kandu. sob<Uan<lo mformações solm: o processo de pnvanzaçlo da Companlua Vale do
Rio Doce
Reqoenmento ri' 153197. sobcnando uúonnaçõeo.
ao Sr Mlrusao do Plane)amenlo. AniÕmO Kancllr, ac:er·
ca do proceaso de pnvanzação da Cornpanlua Vale do

Rio Doce

EDISON LOBÃO
Atuaçio do Senador Dan:y Ribeiro na pob"llca.
Aparte ao Sen Adenur Andrade
AmlnCio do Governo Federal. an-avé5 da Quxa
E<on6rruca Federal. de novas mocbdas relanvas l politica babuacJooal
. .
PlanejaDleii!O farrubar Aparte ao Sen Gdvam
80iges

326

37
90

226

Trabalho desenvolvido pela Conussio de F1s<al<·
zaç10 e Conlmle....

EDUAROO SUPLICY
Requenmento rl'127197, soballl!ldo cnfonnaçi!es
ao McmSiro do Exército oobre a lndústna de Matenal
Bélico do Brasil - IMBEI.. ...
CocnenW1os sobre o lado SOCial do Senador Darcy Rlbeuo.

232

20

41

lmporlãnoa do Senador Darey Ribeiro. sobreludo
aos negros e aos lilcbos Aparte l Sen Benedlca da Silva.
Demonsaaçlo da ISenção com respeno aos lftulos
e ls Lelns Financ:eu-as do Mwucfpw de São Paulo alnl·
vés do Requenrnento ri' IS 1197. .. • • • • • ....
Conscderaç6es oolm: a eabzaçio da M1carec:andans• em &ente ao Congresso Naoonal Aparte ao Sen
fran<:IS<O Esc:órao
•
.
••
Comumca pesqtnsa transrrubda pela Rede Globo
de Tei•YI.Sio. lllformando aporo i reabzaç!o da reforma
ogdna e ao Mov1men10 dos Sem-Terra
.
Enal1eee o lrabalho do Senador José Edoardo OUlia com relaçio a formação do Bloco
entre
os parndos PI'. PDT. PSB e PPS
PR n! 24197, que auronza o Muruap10 de Sio
Paulo a errunr, medaante ofenas pdbllças, Letras Fman<enu do Tesouro do Mumc:ipco de São Paulo _
LFTMSP, desunadas ao !110 de sua diVIda moblliÚ13.
ven<lvel no I• semestre de 1997
•
..
O.sc:ullndo o PR ri' 24197. que autonza o MumciPIO de Silo Paulo a errutrr. medJante oferw pdbhcas. Le·
tras FinanceUliS do Tesouro do Mwucfp1o de Silo Paulo
- LFTMSP. desanadas ao l!lro de sua dívtda mobd1Úla.
vencível no 12 semestre de 1997

121
288

289

320

Pari.,...,.,

355

399

401

ÉLCIO ÁLVARES
Homenagem de pesar ao Senador Darcy Ribeiro
Aparte ao Sen Hugo Napoleiio

EMILIA FERNANDES
V010s de pesar ao Senador Darey Ribeiro
Lenura da PEC ri' 4197 lrl' 1195. na Clmara dos
Deputados). que dá nova redaçio ao § S2 do an. 14. do
eaput do an. 28. do maso 11 do art 29, ao c:aput do art.
77 e ao an. 82 da Consbllllçio Federal
•
•
P....:er oral ao PDL ri' 94196 ln' 25SI96. na amara dos Depucados). que aprova o ato que .....,.. a
conc:esslio da !Ud!o Gatkha S A, para explorar aerYIÇO
de radtodzfusio sonora em onda media. na c1dade de
Pono Alegre, IRS)
•
• .
L1berlação da brasll""" !.arrua Marouf Hassan.
presa em Israel •
.
•
•
0p1Dlio l reumio da Corrussão Parl.,..w de
Jnqu&lto preSidida pelo Senador Bernardo Cabral

246

321

339
353

412

EPITACJO CAFETEIRA

ComenW.os de pesar ao faleomerno do Senador
Dan:y Ribeiro Aparte ao Sen. Lúeto Alcincara. .. •
O.scom: sobre os fatos ocomdos e111 deeorrenoa
daCPI

ERNANDES AMORJM
Soboca transcnçlo nos Anais do Senado Federal.
do Manual do Veceador
. •
.....
Comentános à SJblaçilo carterána braslle~ra
Aparte l Sen. Benechca da SllvL .. .. ..
. .....
Requenmenco nt 15SI97, sobalarldo mfonnaçiles
ao Tribwlal de Contas da Ublio solm: o "CoDDrato ri' 01
_ CCSIVAM/Ra)'llleon"

27

445

166

373
387

m
Ng.

ESPIRIDIÃO AMIN
PLS ~ 25197_Complemelllar. que ena o Fundo
de Tonas ............................ ...... .•• ...
... ... . - .
lldbonacla que n1o 11nbmu ao Senador 11em1n1o
Cabral. IIDICIIbYI de promover n:uniGel •• • •••

PLS ri' 18/97, que allenla Le1 ni4.S04164, dupile
aobre I )IIIIICipaçio doo Mwuci)IIOS aa Reforma Api334

na. I

402

dos nesse )!nleeiSO e reesuumra o Fundo NICIODal de
Reforma Apina e DeoenvoiVImento Apmo _ FUNMI-

RAD. .......... . ...................... - .................... .
Sobdanodade 10 Senador Antomo Carlos Maplbles de nlo IICOiblr a lahzaçlo da Mlcmocandanga em
rnn"' ao ean,...., Naaonal.. .. . . . ... ... ........

FERNANDO BEZERRA
DIICUiindo o PR ~ 24197. que autonza o MuiUCIPIO de Sio Paulo a OIIDbr, medwlle ofertas plbhcas, Letras FIIWICOIIIS do T""""" do MIIIUCÍp!O de Sio Paulo
_ LPJ"MSP, desbnadas ao 1110 de sua diVIda mobdlána.
venclvelno Jl ..mes~n:de 1997 ................... .

415

Solm: asnuaçio do C8lbonalo neutro de 16cho "a
barn.lha" . .. .. •.•
••.•• . . .. ....

423

-· ..... .. • ..
luunclaçio na Cidade de RJo BraD<O (AC) •
..
Pamc:er ri' 69197 _ Conuaalo Duoton. que 11)11&rodaçlo final do PDL lf! 91196 Cri' 173195, na amara doo Deputados)
• • .. .. ............... • ... .
Parecor ri' 70197 - Coausslo Duetora. que 11)11&....... redaçlo final do PDL ri' 94196 Cri' 255196, aa Ci-

179
319

mara doo Depurados). ..... ..... • ... ....

340

DO Bnsd ... . . ........

,.n,..

.. .....

Pamc:er li' 71197 - Coaussio Dlmora. que apreredaçlo final do PDL ri' 10096 Cri' 272196. aa
Cimara doo llepurados) •
• • .... ..... .... ..... • ....
Pamc:er lf! 72197 _ Conussio Duecora. que apre-

338

-

senta redoçlo final do PDL lf! 102196 (ri' 257196. na
Clmara doo Oep!nadool •
... ......................

342

344

FRANCEUNO PEREIRA

Homenasem 10 Senador 0a1q1 Rlbeuo Apone •
Sen. Jdllla Manso ..... • ..... • •
• • ... .. .. ..
Tnlll de modldas p!OVIIÓIIIS .. .. • • .... .. ..... ..

55
S9

•·•·•·•· , •.

••····••••··••••••···

13

15
163

brada sesslo espoaal )111111 homeaagear a Fundaçlo da
Aadenua Bnsllcua de Letras pelos lO anos de fUnda.
çlo
... .. . .
..... ........
..
Pleoc:upaçlio com a IICIOIIahzaçlo da 01101J18 elé-

uu:a. ......

213

103
409

96

165

GILVAM BORGES
Homcnasem AIIIUaçio do Senador DaR:y RlbOim
na COII5IIuçlo dos Cenlrns llllegndos de Edueaçlo 1'11bbca-CIEPS .... ...... .......
...
.. .....
Congra!Uia-se c:om a l)llqa Calóbca pela ooc:ollla
do ...... "Os ~· )11111 Campanha da l'allenu-

43

dade de 1997 -· .... ... ... .... ... . . .. ............................

Sull""' A llleJ& Car6bca, "Mulher", c:omo rema
plllllo CampaMa da Fl1llelllldade de 1998 .............. .
Aptaenta piOJOIO de ... que cbspile aobre Progmma Edueaaonal ldabvo ao .....:ICio do PlanoJ&meiiiO

Fanubar. .. . . ....... ... .. . . .. .

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

223

250

GlJil.HERME PALMEIRA
Concnuula-se c:om o discurso do Senador Osmar
Dias aoble a ..,ronaa QdnL Apane ao Sen Omar
Diu ....... ----... ......... .. . . ....................... Rofonna da l'h!vldbcla. ......... ........ .... .. ..

217
290

HUGO NAPOLEÃO

Senbmonto de pelo raleamento do Seaador
Dalql Rlbeuo... ......... ........ .... • .. • • • ...................-

211

289

GILBERTO MIRANDA
Requenmento nl128197. sohe~tando que SOJa ra-

PLS ri' 17/97, que mgulamcnta o ut 226 I 7", da
Consutwçio Fedenl. cbspondo sobre o Prognma Educaaonalmlllivo ao uadao do l'lanoJBIIIODIO FOIIUbK.
c:omo dlmto da pessoa bumana. ..
• ..... .... •.........

FRANCISCO E5CÓRCIO
PLS ri' 9197 _ CompleiiiOIIIlll'. que dlspile aolmo u
II'IIISferhc:ll liiiiiiCOUIS desbaadas l manula!Çio dos
Cimaras de Vaeadon:s pelas Pft!l'emlras MuniCI)!IIS.
nos 1en1105 do llftlgo 168 da Consutwçlo Fedenl...........
PLS ri'I0/97. que 11110nza o Pbder Execuuvo a
promow:r a blnlferencla da f'errovll Sio Luis _ Taestna.. da Rede FenovWia Federal )11111 a Complllllua Vale
do RK>Dooe. ...... - .................................. .
ltegllo Am•rArnca .. .. .. .. ....... . ....... , ......
AnunCia pniJdO de 101 que OXIUIIJIIO os cráhros
do lnsallllo NIOICIIIII de Sqpnlade SoCiai_INSS ........
PLS ri' IS/97, que ""IIIIJUO 01 c:mhtos do lnsatu10 NICIOIIII de Sopro SoCial _INSS. onundos de cxmlnbwçlla IOCIIIS deVIdos peloi MIIIIIC(pios, 116 31 de
dezembro de 1992 ........................................... - . ·PLS ri' 111197, que cbspile aoble a doaçlo de bibli·
oanfia )11111 os concunos de -ubulares aas 1nsbbll·
çiles plbhcas de ensmo superior...............................

.........

Repemisslo aobre a ....,.lo )llbllcular com o Governador de Santa Calanna.
...
..

50

253

GERALDO MELO
PR lf! 2'1N1 _ Mesa Dmora. que 01tabelec:e a
el01çio dos 1110111bms da M018 do Senado Fedenl pelo
s....... ElellôluC:O de VOIIÇio. Da lup6tese que IIIOIICIDDL

FLAVIANO MELO
PLS ri' 12197 _ Complemeruar, que IIIIIIIW o
Fundo Naaonal de DcsenvoiVIIIICIIIO AJdno •
Necessidade de pmsrama de c:ombolt: l hepau"'

orpiiiZIÇIO e llllllàu:ia lOS qricuiiOI<S ID!ejpa·

HUMBERTO LUCENA
Respeito . . Senador Dan:y Rlbeuo .. • •.............
Requenmento ri' IS4/97, de homeDageln de pesar
ao ex-~ Gdom De Carb. de Pernambuco. ......
Encammbando 1 volaçio do Requenmenlo
a• I 54197 .....,. . . . .
...... ... ......................... . .....

21
29
3S2

352

IV
IRJS REZENDE
Homenagem ao Senador Darcy Rlbetro Aparte
ao Sen Couanbo Jorge

2S

JÁDER BARBALHO
ao Senador Don:y Ribeiro pelo ra:oahoamento em VIda
•
•
l!oalra:e o Senador Bernardo Cabtal pela come·
moração de tauuão particular com o Clovemador de
Sanra Ca1anna.

38

Ho__..

JEFFERSON PÉRES
Tc:sl<mullho de fatos Importantes sobre o Senador
DarcyRJbetro
Leitura da Mensagrm n! 6SNI (n! 226197. na on·
gem). do Prosldenre Fernando Hennque Cardoso. que
submete à apreaação do Senado Federal a escolha. que
deseJa fazer. da s,a Theleza Mana Machado QwnteUa.
MuuSinl de Pnmeua Clas..,, do Quadro Permanente da
carreara de Diplomata. para. cumulabvamentr c:om o
cargo de Embmxadol3 do Brasil JUnlo à Federação da
Russ1a. exercer o COlJO de Embalxadonl do B1351l Junto

410

41

Honra-se pela anuzade do Senad<-r Darcy Rlbet30

10

Co1Wderaç6es solx< a n:abzaçio da MJcarecan-

danga defronte ao Congresso Nac1onal Aparte 10 Sen
Franasco Esc6mo

Comentinos ao proJOIO que ena 6reas melropOh·
ranas Apane ao Sen José Robeno Anuda
O problema da bomcha naaonal Apane l Sen
Manna Stlva. ..

450
4S~

129
208

Homenagem póstuma ao cantor Ch1co Sc1en-

JOSé FOGAÇA
Parecer ri' 66197 _ Co~russão de Consalu1çio.
Jumça e Cldadarua. sobre as PEC n's I. 4, 11, 20 e
65/95, relanvas à medidas piOYisónas. e sobre a Emenda
ri' I _ Plen. oferoada pela C01russio Espeaal (Relator
Senador Josapha1 Mannhol
Concorda com o discurso do Senador Guilherme
Palmem• sobre a l'levldãx:la SoCial Apane ao Sen

Gu1lherme Palmeua
Proje10 de le1. de sua 101ona. que objeava ,.gula.....,..,. as abvulades de factoriag no Pais
JOSé JGNÃCIO FERREIRA
PLS n' 11197, que cbsp(le sobre accxdos Judu:uus
uaballuSiaS que balem da c:onc:essão de Seguro-DesemJl"'g<> e da mov1mencaçlo do fundo de G11131111a por
Tempo de SerVIço_ RlTS
H<>menaJCm ao uabalbo do Senador Datty Rlbet10

298

Necessadade de mvesumrmo no Sistema ponuino
brasdeuo

lONAS PINHEIRO
Sobre o PLC n' 94196. que ll3la da Lm de Prole-

JOSAPHAT MARINHO
Aponlll soluçio para acabar com o excesso de
modldas p!OYI56nas Apane ao Sen Francebno Penora.
Repona.se ao ceDieiWio de IIISCIIIIeniO de Epanuaondas flmben de casrm.

JOSÉ AGRIPINO MAIA
ConcreiiZaçio do Pro)do Caboclo, do Senador
Darcy Ribeiro Apar~e 10 Sen Carlos Wilson

247

JOSé EDUARDO OUTRA

188
444

çiodeCuluv.,..
Problemas no setor prodUbvo de borl3cha narural
brullo:u:a.
Paiecer oral ao PLS n' 142196. de 11110111 do Se·
nadar José Eduardo Dutta. que esll:nde o benef"ICio do
........-,_o ao pequeno produtor rural •
Lmnua do PLC n' "97 ln' 2.576/96, na ongem).
do l'raldenle da Repúbbca. que dA nova RJdaçio ao m·
aso I do art. 22 da Ler nl 8 829/93, que ena no SerVIço
Ea!Cnor BI3SIIelro, as Canaras de Ofiaal de Cbancel~t
na e de Aasl510111e de Chanoelana. •••

386

28

l Republica da Geórg~a
A SJIIIBÇão da borraclJa OICIOnal

JOEL DE HOIJ.ANDA
Apo10 à dehbei3Çlo da PEC n' 54195. que ai,.... o
J :!" do art I 00 da ConsbiWção Fede!al para que as deCIIIÓCS profendas pelo Supromo Tnbuoal Federal produzam efickla """"" lodos e efmto- demais 6rglos dos
Padeta Judlc:Wto e Execuavo
Pol~nuca em •orno do proJeto de 101 que cbsaph·
Da a doação de 6rglos. .
..

Os 60 111D1 de Flllldaçio do lnsuiUIO B13SIImro
paralnvesu,açlo da Tuben:ulose _IBIT •. •• ••
••
Anuncia apelo do SmciK:ato dos Empregados em
EslaJ>e!""IIIOIIIOS B...,.,.,. de V1U!na da Conquisla
(BA), ao Prosldente do Banco do Brasil, sobno o feclla.
menta do Cc:ntto de Proc:euamento de Dados e Comwucaç6es deSia UISIIIuiÇio bancma.

356
381

JOSé ROBERTO ARRUDA
Anuncia propo de lei que cbsp6e sobre pan:el.lmento do solo do D1Sirlto Federal para fins wbanos e
para ISSO ai..... cbspoSibVOS da LCJ ri' 6 766f19 ..
PLS ri' 26/97, que cbsp6e sob,. pan:elamento do

III

293
358

IS

39
181

448

solo para fms urbanos 110 !llsblto Federal e alb:13 cbspoSibvo da Lei ri' 6166f19
JÚUOCAMPOS

370

61

247

Apelo 11 cqu1pe CCOfiÕIJUc:a para que lla}a 11111101110
das expcll1aÇileS a fim de comboler o !Wial na balança
comemal. .. .... . ... .. .• ..
.
PLS ri'21197, que veda a paruapaçãodamnpresa
em balaÇio pdbbca. nas lup6teses que especifica..
O sucesso do Plano Real
Sugere ao Banco Cen!ral, a criaçio de moedas
que SC)am chferalcladas e melhor percebidas pela populaçlo •

300

307
406

4611

...
v

MARINA SILVA

JÚNIA MARISE

Rc:panHe .. l'llljerll Clboclo. de do Senador Dan:y Rlbolro. .................... -· -· ··•·•· .. .. .•.•
Comoadno l lllllaÇio do ldOr da bamCIIa DO
Brasil. Ap11111: ., Sca.laaas Plnharo. ...................... .

S2
384

LAUROCAMPOS
_....., .. Senador DIIR:y Ilibem> •••• ·-·
Cdbl:as 111 PI- Fenaldo llenncp Clnloso..
Complomenla dllcuno elo Senador Epmao Cafe..
leln. IObn: o Secledno da fa=nda de Pllllo Maluf
Apane .. Sen. EpJI6C1o Cafelelll. ... • • • • • •••••
Exla!ncia para ..... 1 emi- de Tllulos dos Muruclpl05 e dos Esrados pudosse ..,.lll:lldaÇio do Seaado
Fede!lll em deameiEia do .......,.so onguWio da adade
deO...CO . . . . ····························-· . . . . .
llespolwno • llllblnllniDIO 00 Governo Femando llellnque Cardoso .............. .
Sugoslio para o JIIOblema de desquahflcaçlo aos
10 Sen Adenur ADdrade ••
eumcs vesulxllares.

A...,.,

LEOMAR QUJNrANILHA
0 llllllldo DO YJS1o do Senador DIIR:y IIJbolro. ..
Enalla:e o Oovcmodor do Eirado de TOOiliiUI5,
SIQIIOIIll Campos. em OCUiio da ISSilllllllll de COIIIniO
m-linanallllOIIIO do - - da malha mdov!Ana
pllliO.,_ ................... "

LÚCIOALCÂNI'ARA
Ena!,... •audosame111e o Senador DIIR:y 11Jbe1to
Ccmc:onla com 111 ...,..._ do Senador Edlson
Lobio acen:a do Senado federol e Coaussl!es Apor~~: 111
Sen. Edlson Loblo . .. .. .......... . .... • ...... . .. . • . .. .
PLS ri' 19197. que allelll o an. 150 da Lei ri'
4.737/6S .... ..... .. .... ... .... .... ... ............ . .. .. ..

o papel fimdamallal da educaçlo 00 -

34
126

446

460
460
464

43

12S
26

234

la_,_

... . ...... ··-· . ............ .
O lllnc:o do N - .... .. . ... .......... .... .. .
PR ri' '1J/97, ..... di o 001110 de "Sala Senador
V1aeoode de Ca!ru" 1 sala de mmilo da Comwlo de

300

AssUIIIOI Econ6nuc:os ... ......... .... ............... ..
""""'"' oral 10 PLS ri' 73196, de 111110na do Senador los<! ..,...,.., Formn. que IDSbrui o Sc:mço CoiDIIrudno de Tolocomwucaçlo ........ .... ........ ..... .. ..
JlllpCiflinc:la do '""'a-110 da 11rea ungllvel elo
Ceari. ... .. . . . . ... .... ................... . . .. .

33S

LÚDIO COEUfO
Roquenmemo ri' 14SI97, de....._..... de .......
ao Sr. .....,........llon8 KJao.Pilllo da Cdna. ..................
""""'"' ri' 67/97 - Comwio Dlnotora, que lllftIOIIIa redaçlo lioal ls Emeadas do Sea1do ao
PLC .,093/!IS (ai 4.235193, DI ........) .........................
.......... ,. 681'17 - Comwio Dlnotora, que lqftSODII redaçlo linal da Emenda do Senado 10 PLC
ri' 10219S (nl1.323/91, na onJelll) .............................

"'*

Pleocupaçlo

com • encbellles

DO . , _

31
S3

131

do

3SS

Acre .................... ·-· . . ...........................
Opruio ao 11011111 da Campanha da Fllllelllldade •
A f.-.udade e os Bac:an:e!ldos" Apor~~: 111 Sen. fe.
dro S.lllllll.. ... ... .. .. .... .. •
• .... • ..... .... •
Compiemoala o diiCWSO do Senador lonas Pinbelro sobre 1lilulçlo da bomcba ao BlliSII A...,., 10
Sen.lonas Piaheuo... . .. . .... ... . ....... . . . ..........
A llliYCIIIUIÇio 00 - d a bomcba DaCional....

3110

383

4S2

MAURO MIRANDA
Rew:n:naa a memdna do Senador DIIR:y IIJbolro.
lmpc!IIJaç•a do das reformas admuus11'111•• do Governo federal . .. ......... . ...... .. ......
Apcno 111 Senador Ranlez T - IOble a reforma
qdnL Aporle 10 Sen. Ranlez T-.. ..... ... .. ......... .
LlnçameniO de campaaba aaaonal corura o eles·
perd!ao de cuiiUr.IS mecaruzadas. aulbo e SOJI, pnna·
palmenle

• ... .. ..... • .. .. ...

4S
S8

318

422

• ..................... .

da ...,.., Cealro-Oes"' .. . ..

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

. ..

422

Cons~ oolxe o uabalho dos parlamoruan:s
DI elobonçio OIÇIIIIOIIdna. .... • ... ............ •• ........ ..
eor... CIIÇ8IIIOIIdno aaUDaldo pelo Jaraai da

193

NABOR IÚNJOR

2S6

CCJontra o deseu ... ego. ... .. .

• ........ ........ - .... .. • ... ........... -· • .
oa ec1ucaç1o do Elllldo do ean

24

Necesudade de n:peosar o llllema de llaDSpone

300

10 desempego

Complomellla o ducuno do Senador Caubnho
loqe sot.e o Pn>,relo Clboclo do Senador Dan:y Rlbolro. Aparte 111 Seo. CoUiiDho lolp ..... • ... .. .............
Slplficlnc:lu do Seoador Dan:y Ribeiro. Aparle
10 Sen.
Eduanlo llulla. .... ·- ............................
Opuulo .. ProjOID Cabodo Aparte • Sen ldrua
Manso. ..... ... .............. ... .... ......... . .......................
Ccnnenldno 10 ~ enVJido pela Assoaaçllo das Comumdades dos lncbos Tapeba. do Mumápo
de Clw:ala (CE). lllbm violbaa a essa COiliWIIdade. ....

Tudo .................................................
308

193

Preoeapaçllo com o seror da bomcha aaaoaal
.\par"' l Sen. Manaa SdvL.................... . .. .. • ..........
ltepen:uulo dos clebacs reahzadol em Rio Bran·
CO enlle OS prefe1101 DIUIDQpai.S do Elllldo do Acle. .....

4S3
4S8

NEY SUASSUNA

393

Ressalvas aos falOS do Senador Dan:y Rlbolro
.\par"' ao Sen. Romeu Tuma. . ... . .. ........................
llomoaagem 10 lllbalho do Seoador Dalq< Ribel·

33

420

ro. .. ...... .. . ................ .... . ... . ...... ..... ........

44

262

281
2S7

o-

....

Preocupaçlo com • reformas - -....
Aparle ao Seo. Mauro M11aada. ..................................
Sobno
qdc:ola blasdeao. .......................
Rdlealo lllbm a Reforma ApW. Apane ao
Sen. Ramez
Defende o das obns de llanSpOIIÇio das
ipasdono Sio flllna................................... .
Eoal...,. o discurso do Seoador 1011&5 Pillbelro
aobre a Lei de l'laleçlo de CakiVIIa. AJIIII"' III Seo
Jonas PiDbouo • • ............ ..................._ ................. ..
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Ata da 1ã Sessão Não Deliberativa
em 18 de fevereiro de 1997
~

Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura
Presidência do Sr. Antonio Cactos Magalhães
(Inicia-se a sessão às 14h30min)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Srs. Senadores, como é do conhecimento de V.
Ex's, faleceu o nosso Colega Darcy Ribeiro, _que
está sendo velado no Salão Negro. F'or es_se moti_v_o,
vou encerrar a presente sessão, designando _uma_
sessão especial para amanhã, às 16h, com o fim de
homenagear, nesta Casa, a memória de Darcy Ribeiro.
Há um avião, cedido pela Presidência da Re·
pública, para conduzir todos os Srs. Sen_ador_e_s_q_ue__
quiserem participar do funeral do nosso eminente e
querido Colega.
Determino a publicação do expediente que se
encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14h32min.)
É o seguinte o expediente despachado:

MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A Presidência recebeu a Mensagem nº 64, de
1997 (n2 172/97, na origem), de 13 do corrente, pela
qual o Senhor 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 c.em milhões _
de dólares norte-americanos, de principal, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Gerenciamento e Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal da Bahia- PRODUR
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Submetendo à deliberação do Senado Federal
a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua previa aquiescência:

MENSAGEM N2 62, DE 1997
~JN2_:1_5_8197, na origem)
--Senhores Membros do SenadoFederal,
-De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e de acordo com o disposto no art. 56,
§ 1°, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n 2 93.325, de 12 de outubro de 1986, e no art 40, § 1°, do Decreto nº 2.070,
de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer,
do Senhor Pedro Paulo Pinto Assumpção, Ministro
de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado de
Israel, exercer o cargo de Embaixador do Brasil jun"lo a República de Chipre.
-Os méritos do Embaixador Pedro Paulo Pinto
.Assumpção, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
=anexa_iofoiJllação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso,
EM N2 048/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, illcfsõ-VII, da Constituição, e com o disposto no art. 56,§ 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e
no art. 40, § 12 , do Decreto nº 2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Pedro
Paulo Pinto Assumpção, Ministro de Primeira Classe, do-Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, exercer o
cargo de Embaixador _do Brasil juntq à República de
Chipre.
2. Encaminho, igualrnente, em anexo, informação sobre o país e Currieulum Vitae do Embaixador
Pedro Paulo Pinto Assumpção que, juntamente com
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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-Yitae
Ministro de Primeira Classe Pedro Paulo Pinto
Assumpção
Três Rios/RJ, 2 de julho de 1936.
Filho de Pedro Paulo Assumpção e Maria José
Pinto Assumpção.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.
FND-UB/RJ. CPCD, IRBr.
Curso de Economia Cafeeira. !BC/RJ.
Curso de Extensão em Lógica, PUC/RJ.
Curso de Economia, em nível de Mestrado. "George Washington University", Washington, D.C., EUA.
Terceiro Secretário, 7 de novembro-de 1962.
Segundo Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento. 1Q de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 5 de abril de 1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18
de agosto de 1981 .
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1992.
Assistente do Chefe da Divisão da América Setentrional, 1962.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,_
1963.
Assistente do Chefe da Divisão de Pr()(jutos de
Base, 1964/67.
Oficial de Gabinete do Secretário-Geral Adjun~
to para Assuntos Econômicos, 1972.
Subchefe da Divisão de Política Financeira,
1973/77.
Chefe da Divisão de Política Rnaneira,_
1977/85.
Chefe do Departamento do Oriente Próximo,
1992/95.
Washington, Segundo Secretário, 1967/72.
Panamá, Encarregado de NegÓCios, a.i., 1990.
Te! Aviv, Embaixador, 1996/97.
Reunião da Junta Executiva da OIC, Londres,
1964 (membro).
Negociações para a renovação do Acordo de Trigo Brasil--Argentina, Buenos Aires, 1964 (membro).
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11 Reunião cl_a§__/I.Ut<Jrid?fles_J\çucareiras, conI!Qcada_pelo CIES/OEA, Washington, D.C., 1965
(membro).
XIX Sessão do_Conselho Internacional do Açú- car,Londres, 1965 (membro).
_Co_nje_rência da-ONU para neqociar o Convênio
Internacional do Açúcar, Genebra, 1965 (membro).
Junta Deliberativa do Departamento do Trigo
da Superintendência Nacional do Abastecimento,
1_ 965/E)j' (r_Elpresentante do MRE).
I Reunião do Subcomitê de Produtos de Base,
UNCTAD, Genebra, 1966 (membro).
Reunião da Comissão E-special do CIES/OtA,
Caracas, 1970 (delegado).
Vlll Reunião EXtraordinária do CIES/OEA, em
nível ministerial, 1970 (delegado).
Reunião- Extraordinária do CIE:S/OEA, Washington;D.C., 1970 (membro):
I Sessão- da GECON/CIES/OEA, Washington,
-o:c.;-1970-{membro):-11, 111 e IV Reuniões do Grupo
ad hõc de Cc:>meB'CiO sobre barreiras tarifárias e nãotarifárias e questões conexas, CECON/CIES/OEA,
W_a~bington. D.C., 1970 (membro).
-Reunião Extraordinária da CECONICIES/OEA,
Washinaton. D.C .. 1970 (membroj"
-Reunião do subcomitê sobre o Brasil, CIAP,
Washington, D.C., 1970 e 1971 {membro).
IV e XIX Sessões do Conselho Internacional do
·Café, Londres, 1964 e 1971 (membro).
11 Reunião do Grupo Consultivo de Pesquisa
-Agrícola InternaciOnal no--am5itodo BIRD, wasliing-:.ton. D.C .. 1971 (delegado).
Reunião Extraordinária da CECLA, Brasília,
1971 (delegado).
Reunião dos Centros Internacionais do Grupo
ConsultiVo de Pesquisa Agríeola Internacional no âmbito do BIRD, Washington, D.C., 1972 (delegadO).
-Seminário sobre Economia Brasileira, patrocinado pelo ~lndustr.al College of the Arrned Forces•,
-do Departamento ·ae DeteSa/EUA, 1972 (represental'l!e do Bràsil). Negociação com a Grã-Bretanha de Acordo
-para Evitar a Dupla lnblltaÇão em "Matéria
Impostos sobre Rendimentos, Londres, 1973 (delegado).
NegociaÇão com a ltã.lfáâe Aeordo para Evitar
a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre
Rendimentos, R< na, 1973 (delegado).
Conferência na Escola Superior de Guerra
(ESG) sobre o tema •problemas do Desenvolvimento Econômico•, 1973.
Conferência na Universidade de Machenzie,
São Paulo,SP, no Ciclo "Diplomacia para o Desen-
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volvimento", sobre o tema "A" Cooperação Financeira
Externa e o Ministério das Relações Exteriores", 1973.
À disposição de Missão Oficial do Japão à posse
do Senhor Presidente da República, Brasília, 1974.
11 Reunião Anual da Assembléia de Governadores do FAD, Dacar, 1975 (delegado).
VIl Reunião do Comitê de Invisíveis e. Hna_n_cLac
mento relacionado ao Comércio, UNCTAD, ·Genebra, 1975 (delegado).
Grupo de Trabalho lnterministerial sobre a participação do Brasil na implementação da Rede PanAfricana de Telecomunicações, Brasília, 1975 (representante do MRE).
III Reunião, em nível ministerial, dos países do
"Grupo dos 77", (países em desenvolvimento), Manila, 1976 (delegado).
IV UNCTAD, Nairóbi, 1976 (delegado).
Conferência sobre Cooperação Económica Internacional e VI, VIl e VIl L Sessões_ da Comissão de
Assuntos Financeiros, Paris, 1976 (delegado).
Conferência-sobre cooperação Económica Internacional, em Nível Ministerial, e respectivas Reuniões Preparatórias, Paris, 1977 (delegado).
Comissão de Seguro de crédito à._Exportação,
Instituto de Resseguros do Brasil, 1977/83 (representante do MRE).
IV Reunião da Comissão Especial de Coorde::.
nação Chileno-Brasileira, Brasília, 1977 {delegado).
Grupo de Trabalho encarregado de coordenar,
em nível governamental, a execução dos compromissos assumidos. pelo BrasiLno_ âmblto da 11 Reunião da Comissão Mista MinisteriaL Bras_iL:II"ã....cte_
Cooperação Económica e Técnica, Brasília, 1977
(coordenador, como representante do MRE).
Comissão de Estudos Tributários Internacionais (CETI), Ministério da Fazenda, 1977/85 (representante do MRE).
Comitiva do Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, em visita oficial ao Irã, 1978 (membro).
Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX), criada pelo Decreto nº 65.071, de 27-8-69,
1978179 (representante do MRE).
Comitiva do Senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial à Venezuela, para inauguração de Agência em Caracas, 1978 (membro).
Comitiva do Senhor Ministr"ó da Fazenda, em
visita oficial à Itália, 1978 (membro).
Comitiva do Senhor Ministro das Minas e Energia, em visita oficial ao Irã, 1978 (membro).
. IV e V Reuniões do Grupo de contato lntergovemamental Brasil-Portugal para Exame das Ques-
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tões Relacionadas com Investimentos Recíprocos,
Lisboa e Brasília, 1978 (delegado).
_À disposição de sua Alteza Imperial a Princesa
Achara! Pahlavi, do Irã, em sua visita oficial ao Brasil. 1978.
Comitiva do senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial à Costa do Marfim, para
inaugurar Agência em Abidjan e participar do "Simpósio para o Fomento do Intercâmbio Brasil-África
Ocidental", Abidjan, 1979 (membro).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Funções
Politicas do BID, Washington, D.C., 1979 (delegado).
Reunião do "Grupo dos 7", em nível de Ministros da Fazenda, no âmbito do FMI, Belgrado, 1979
(delegado).
Missão Oficial ao Peru para tratar da cooperação bilateral, em nível de bancos, Lima, 1979 (coordenador).
"À dispósiÇaó-deMissão oficial do Peru à posse
ao-Senhor Presidente da República, Brasília, 1979.
À disposição dos Senhores Ministro da lndús. tria e Energia e Ministro do Comércio e Turismo da
Espanha, em visita oficial ao Brasil, 1979.
À disposição do Senhor Ministro do Comércio
Internacional e Indústria e do Senhor Vice-Ministro da
F'azenda do Japão, em visita oficial ao ~rasil, 1979.
À disposição do Senhor Ministro das Relações
- E:_xteriores e Cultura da_ República da Costa Rica, em
visita oficial ao Brasil, 1979.
I Sessão da Comissão Mista Brasil-República
Popular da China, Pequim, 1980, (delegado).
-Comitiva do Senhor Presidente da República,
-em visita oliçial àArgentina, 1980 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente do Banco do
Brasil S.A., em visita oficial a Macau, para inauguração de Agência em Macau, 1980 (m!lmbro).
I Seminário sobre Reforma do Sistema Monetário Internacional, patrocinado pelo Fundo Monetário Árabe, Abu-Dhaoi; Emirados -Árabes Unidos,
1980 (delegado).
-À- disposição do -Senhor Subseeretário do Ministério das Finanças da República do Iraque, em visita oficial ao Brasil, 1980.
À disposição do Senhor Ministro das Finanças da
República do Iraque, em visita oficial ao Brasil, 1980.
Reunião Preparatória das Negociações BrasilIraque, de alto nível, sobre a criação de empresas
binacionais nos campos de bancos e seguros, SE-PLAN, 1980 (representante do MRE).
Atas de inauguraÇão de Agência da Caixa Geral de Depósitos em São Paulo, SP, 1980 (representante do MRE).
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Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial à França, 1981 (membro).
À disposição do Senhor Paul Nze, Ministro dos
Negócios Estrangeiros da República Popular do
Congo, em visita oficial ao Brasil, 1981.
I Reunião, de nível ministerial, da Comissão
Mista de Coordenação para Cooperação Económica
Brasil-Nigéria, Lagos, 1981 (delegado).
À disposição do Senhor Sunao Sonoda. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, em visita
oficial ao Brasil, 1981.
11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque,
Brasma, 1981 (delegado).
À disposição do Senhor Paul A. Volcker, Presidente do "Federal Reserve System", Estados Unidos
da América, em visita oficial ao Brasil,_1981.
Delegação à assinatura dos Aios Constitutivos
do Banco Brasileiro/Iraquiano e da Companhia Seguradora Brasileiro/Iraquiana, em_ ~a_gdá. à Arábia
Saudita, ao Bareine, Kuaite e Iraque, com vistas a
incrementar a Cooperação financeira e comercial,
1981 (delegado).
Reunião de Perito-s Govemameotais. de alto nível, para examinar a constituição de um Fundo Mun:
dial destinado a financiar desequilíbrio de balanços
de pagamentos de países em desenvolvimento, de
acordo com o Programa de Ação adotado em Conferência sobre Cooperação Económica entre os- Países em Desenvolvimento (CEE'Q), _l?§gdá. 1982
(chefe).
XIX ReuniiSo de Governadores de Banéos Centrais da América Lati_na,Espanha e Filipinas, Monte·
go Bay, Jamaica, 1982 (delegado).
Aios de inauguração do Banco Brasileiro-lraquia·
no S.A., Rio de Janeiro, 1982 (representante do MRE).
I Rodada de Negociações Brasil-Nigéria sobre
uma Convenção para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de lmpostoE
sobre a Renda, Rio de Janeiro, 1982 (delegado).
I Reunião, a nível ministerial, do Grupo de Tra·
balho Brasil Estados Unidos da Amériça sobre As·
suntos Económicos, Washington, D.C., EUA, 1983
·(delegado).
Grupo de Trabalho para tratar de Estudo Conjunto sobre Comércio e Finanças vinculado ao Grupo de Assuntos Econô.micos Bra~i!:-Estados Unidos
da América, Rio de Janeiro, 1983 (delegado).
Conferência Especializada Extraordinária sobr~
Financiamento Externo, no âmbito da OEAICIES. a
Níveis de Peritos Governamentais e de Ministros,
Caracas, 1983 (delegado).
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Reunião do Grupo Informal (Argentina, Brasil,
México, Peru, EUA) com mandato para tratar de um
Programa de Trabalho de Comissão Especiallnteràmericana sobre questões áfetas à- dívida externa, ao
comércio e financiamento, no âmbito da OEA!CIES,
Washington, D.C, 1983-(âe!egado).
Participação rio "Simpósio -sobre reestruturação da díVída eXterna: a:expêriêtída da América Latina", patrocinado ·pelo Departamento de Estado,
EUA, e Universidade de Illinois, realizado em Willíamsburg, Va., e Washington, D.C., 1983 (representante do Brasil).
j Rodada de NegociaçõesBrasii-Trinidad e Tobago em tomo de uma Convenção Bilateral Destina~
da a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, Rio
de Janeiro, 1984 (delegado).
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Brasília, 1984 (delegado).
Conferência Económica Latino-Americana,
Quito, 1984 (delegado).
XIV (Kingston, 1973), XV (Santiago do Chile,
-1974), XXVI (São Domingos, 1975), XVII (Washing. ton, D.C., 1977), XXIX (Vancouver, 1978), XX (Mon·tego Bay, Jamaica, 1979), XXI (Rio de Janeiro,
1980), XXII (Madrid, 1971), XXIII (Cartagena de Índias, Colômbia, 1982), XXIV (Panamá, 1983), XXV
(Punta dei Este, Urugwai, 1984), Reuniões anuais-da
Assembléia de Governadores do BID (delegado) ..
~XVIII (Washington, D.C., 1977), XX (Vancouver, 1978), XXIX (Cartagena de Índias, Colômbia),
1982), XXX (Berlim Ocidental, 1982), XXXI (Toronto,
1982), XXXII (Rio de Janeiro, 1982), XXXIII (Washington, D.C., 1983), XXXVI (Panamá, 1983),
XXXVII (Punta dei Este, Uruguai, 1984) Reuniões da
Comissão da Assembléia de Governadores do BID
(delegado).
XXII Reunião de Governadores de tsancos
Centrais do Continen~ Americano, Port of Spain,
1984 (delegado).
XXXV e XXXVIII Reuniões de Governadores
..d.e Bancos Centrais da América Latina e da Espanha, Montego Bay, 1982, Port of Spain, 1984 (dele_g;ado) e XIX Reunião de Governadores de Bancos
Centrais da América Latina, Espanha-e Fillpina5,"
-~ Mo11tego Ba~·. 1982 (de_legadoJ _
Reunião Técnica Preparatória, de alto nível, e
li Reunião do Conselho de Ministros da ALADI,
Montevidéu, 1984 (delegado).
Negociações, no âmbito da ALADI, relativas -à
Revisão dos Acordos de Alcance· Parc1al Brasil-Ar- gentina, Brasil-Peru, Brasfi-ParagUai-e-Brasii-Uru-
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guai, de um Protocolo de Expansão Comercial Brasil-Uruguai e de um Acordo Brasil-México no setor
de máquinas-ferramentas, Montevidéu, 1984 (delegado).
III Rodada de Negociações Brasil-Paraguai em
torno de uma Convenção Bilateral destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
matéria de Impostos sobre a Renda, Assunção,
1984 (delegado).
Reunião de Chanceleres e Ministros das Rnanças de Países Latino-Americanos, e respectiva Reunião Preparatória, em Nível Técnico, sobre questões
financeiras internacionais, Cartagena de Índias, Colômbia, 1984 (delegado).
XXVI (Washington, D.C., 1977), XXVII (Washington, D.C., 1978), XXVIII (Washington, D.C.,
1979), XXIX (Belgrado, 1979), XXX (Hamburgo,
1980), XXXI (Washington, D.C., 1980), XXXII (Libreville, 1981), XXXIII (Toronto, 1982), XXXIV (Washington, D.C., 1983), XXXV (Washington, D.C.,
1984), Reuniões do Grupo dos 24 (países em desenvolvimento), em nível de Ministros, no âmbito do
FMI/BIRD, (delegado).
XXVI (Libreville, 1981), XXVII (Toronto, 1982),
XXVIII (Washington, D.C., 1983), XXIX (Washington,
D.C., 1983), XXX (Washington, D.C., 1984), XXXI
(Washington, D.C., 1984) Reunião do Grupo dos 24
(países em desenvolvimento), em nível de Suplentes, no âmbito do FMI/BIRD, (delegado).
XI (Washington, D.C., 1978), XII (Washington,
D.C., 1979), XIII (Belgrado, 1979), XIV (Hamburgo,
1980), XV (Washington, D.C., 1980), XXVI (Ubreville,
1981), XVII (Washington, D.C., 1981), XVIII (Helsinki,
1982), XIX (Toronto, 1982), XXI (Washington, D.C.,
1983), XXII (Washington, D.C., 1984), XXIII (Washington, D.C., 1984) Reuniões do Comitê Interino, em nível
de Ministros, no âmbito do FMI (delegado).
XVII (Libreville, 1981), XVIII (Helsinki, 1982),
XXI (Washington, D.C., 1983), XXII (Washington,
D.C., 1983), XXIII (Washington. D.C., 1984), XXIV
(Washington, D.C., 1984) Reuniões do Comitê de
Desenvolvimento, em níveis de Suplentes e Ministros, no âmbito do BIRD (delegado).
XXII (Washington, D.C., 1977), XXXIII (Washington, D.C., 1978), XXIV (Belgrado, 1979), XXXV
(Washington, D.C., 1980), XXXVI (Washington, D.C.,
1981), XXXVII (Washington, D.C., 1982), XXXVIII
(Washington, D.C., 1983), XXXIV (Washington, D.C.,
1984), Reuniões anuais, conjuntas, das Assembléias
de Governadores do FMI/BIRD (delegado). _
· Conferencias na Escola Nacional de Informações. (ESNI), no curso 'Conjuntura Internacional',

5

sobre temas ligados à política externa, 1976, 1977,
1979, 1980, 1984.
À disposição de Missão Oficial da República
Popular da Polônia, sob a chefia do Vice-Presidente
do Conselho de Estado, às cerimônias de posse do
Presidente da República, 1985.
11 Rodada de Negociações Brasii-Tchecoslováquia em torno de uma Convenção para evitar a Dupl!iTributai;:ão da Renaa,-Riode Janeiro, 1985 (delegado).
Junta Deliberativa do Trigo (Jutri), no âmbito da
superintendência Naciona.r de Abastecimento (Sunab), do Ministério da Fazenda, 1985/90 (representante do Ministério da Agricultura).
I e 11 Reuniões Preparatórias às 11 e III Reuniões do Mecanismo de Consulta e Acompanhamento
Regional, em nível de Chanceleres e Ministros das
Finanças de países Latino-Americanos, estabelecido
pelo Consenso de Cartagena, Buenos Aires e Mar
dei Plata, 1984 e 1985, e Caracas e Miami, 1985
("delegado).
11 e III Reuniões do Mecanismo de Consulta e
Acompanhamento Regional, em nível de Chanceleres
e Ministros das Rnanças de países Latino-Americanos, estabelecido pelo Consenso de Cartagena, Mar
dei Plata, 1984, e São Domingos, 1985 (delegado).
Grupo lnterministerial de Trabalho, no âmbito
do MRE, criado pelo Decreto n2 92.466, de 17-3-86,
sobre Comércio Internacional de mercadorias para
Formulação, Coordenação e Execução da Política
Brasileira para discussões desse tema no âmbito do
GATT, 1986/90 (representante do Ministério da Agricultura).
.
X Reunião da-ComisSão lntergovemamental
Brasii-URSS de Cooperação Comercial, Económica,
Científica e TecnológiCa., Brasília, 198ô (delegado).
IX· Reunião da Comissão Mista Brasii-Romênia, Brasília, 1986 (delegado).
Reunião, em nível Ministerial, do Comitê Negociador do Sistema Global de Preferências Comerciais (SGPC), Brasília, 1986 (delegado).
I Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Espanha Específico para a Cooperação nos Setores Agrícola, Pecuário, Florestal, Pesqueiro e Agroalimentar,
Brasília, 1986 (delegado).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Dinamarca, Brasília, 1986 (delegado).
Comissão Nacional para Assuntos Antárticos
(Conantar), no âmbito do MRE, 1986/90 (representante do Ministério da Agricultura).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-República Democrática Alemã, Brasília, 1986 (delegado).

---------------------------------------------------,-----------,--------~-----------------
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11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Finlândia
de Cooperação Económica e Industrial, Brasília,
1986 (delegado).
III Consulta Ministerial sobre Estratégias e Políticas Alimentares na América Latina e no Caribe, no
âmbito da FAO, Buenos Aires, 1986 (delegado).
Reunião Informal de Países Agrícolas da Zona
Temperada, Montevidéu, 1986 (delegado).
Comitiva do Senhor Presidente da República, em
visita oficial à República Argentina, 1986 (membro).
Delegação do Brasii, em nível Ministerial, às
solenidades do "Dia do Brasil·. na XII Feira Internacional de Teerã, 1986 (delegado).
Encontro Ministerial de Países de Comércio
Agropecuário, Caims, Austrália, 1986 (delegado).
Reunião preparatória de alto nível da visita do
Presidente da República Argentina a Brasília, para
considerar a implementação do Programa de Integração Económica Brasil-Argentina, Buenos Aires,
1986 (delegado).
Comissão Nacional para Assuntos da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), no
âmbito do MRE, 1987/90 (representante do Ministério da Agricultura).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá,
Brasília, 1987 (delegado).
VIl Reunião Ordinária do Comitê Executivo do
IICA, São José da Costa Rica, 1987 (chefe da delegação).
Comitiva Oficial do Ministro da Agricultura para
assinatura do Acordo de empréstimo ·eantrole das
Doenças de Animais", BIRD, Washington, D.C.,
1987 (membro).
IV Reunião Ordinária da Junta lnteramencana
de Agricultura (JIA) e IX Conferência lnteramericana
de Cooperação para Agricultura, no âmbito do IICA,
Ottawa, 1987 (subchefe da delegação).
XXXIII Sessão do Conselho da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1987 (delegado).·
XXIII e XXIV Sessões da Conferência da FAO,
Roma, 1985 e 1987 (delegado).
Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, no âmbito do Instituto Nacional de
Metrologia (INMETRO), do Ministério da Indústria e
Comércio, 1988/90 (representante do Ministério da
Agricultura).
Seminário Internacional sobre a Importância da
Biotecnologia no Desenvolvimento, Goiãnia, 1988
(participante).
I Reunião da Comissão Mista Brasii-írã, Brasília, 1988 (delegado).
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11 Reunião da Comissão Mista de Cooperação
Amazónica Brasil-Colômbia, Brasília, 1988 (delegado).
- - - XX Conferência Regional da FAO, Recife, 1988
(delegado).
Rodada de Consultas Preparatórias da Constituição do Comitê de Sanidade Vegetal dos Países
do Cone Sul (COSAVE), Montevidéu, 1988 (chefe
da delegação).
I Reunião, em nível Ministerial, do Comitê Hemisférico para a Erradicação da Febre Aftosa, no âmbito da OPAS, Washington, D.C., 1988 (delegado).
Comitiva Ofíi:ialdo Ministro da Agricultura à Cll
Exposição lntemaC:Ional de Pecuária, Agricultura e
Indústria, Buenos Aires, 1988 (membro).
Reunião do Grupo de Países representativos
da Agropecuária Mundial (Grupo de Morges), Genebra, 1988 (delegado).
IV Reunião do Grupo Técnico sobre Mensuração de Medidas Agregadas de Suporte à Agricultura
e Problemas correlatas, Genebra, 1988 (delegado).
Reunião Ministerial do Comitê de Negociações
Comerciais da rodada Uruguai/GATT de Negociações
Comerciais Multilaterais, Montreal, 1988 (delegado).
XXIII, XXIV e XXV Sessões, em nível Ministerial, da Conferência das NaçõesUnidas para a Alimentação e Agricultura, (FAQ}, Roma, 1985, 1987 e
1989 (delegado).
Missão Técnica _às J:;Qrnuni9ªdes Européias, _
Bruxelas, 1989 (chefe da missão).
Missão Ministerial às Comunidades Européias,
Bruxelas, 1989 (delegado).
Reunião, em nível Ministerial, de países latino_ame.ricanos participantes do Grupo de países de Comércio Agropecuário (Grupo de Cairns), Buenos Aires, 1989 (delegado).
Missão Ministerial para assinatura de Acordos
de empréstimo com o BIRD e para entendimentos
com o BID, bPA.S eUSDA, em tomo de cooperação
de interesse do setor agropecuário brasileiro, Washington, D.C., EUA, 1989 (delegado).
Reunião do Grupo de Países representativos
da Agropecuária Mundial (Grupo de Morges), Genebra, 1989 (delegado).
Reuniões de Altos Funcionários do Grupo de
países de comércio Agropecuário (Grupo de Caims),
Genebra, 1988 e Montreux, 1989 (delegado).
V Reunião Ordinária da Junta lnteramericana
de Agricultura do Instituto lnteramericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), São José da Costa
Rica, 1989 (chefe da delegação).
XXV Sessão, em Nível Ministerial, da Conferência da FAO, Roma, 1989 (delegado).
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11 e VI Reuniões Ministeriais, do Grupo de Paises de Comércio Agropecuário (Grupo de Caims),
Ottawa, 1987, Budapeste e Bariloche, 1988, Waitangi, (delegado) e Chiangmai, Tailândia, 1989 (chefe
da delegação).
Reuniões do Grupo de países de comércio
agropecuário (Grupo de Caims), em nível de altos
funcionários, Genebra, 1988, e Montreaux, 1989
(delegado).
XI, XII, XIV e XVII Reuniões do Grupo negociador de Agricultura no âmbito da rodada Uruguai/GATT de Negociações Comerciais Multilaterais,
Genebra, 1988 e 1989 (delegado).
Missão Ministerial para assinatura de Acordos
de empréstimo com o BIRD e o BID, Washington,
D.C., 1990 (delegado).
À disposição de Missão Oficial da República Islâmica do Paquistão, sob a Chefia do Ministro da
Ciência e Tecnologia, às cerimónias de posse do
Presidente da República, 1990.
Coordenador da Coordenação de Assuntos Internacionais de Agricultura (CINGRA), do Ministério
da Agricultura, 1985/90.
Comitiva do Ministro de Estado das RelaÇoes
Exteriores, em visita oficiara Rabat e a Tú-nis,-199.2
(membro).
Conferência na Escola de Guerra Naval (EGN),
Cursos de Politica e Estratégia Marítimas e de Comando e Estado Maior sobre o tema "A Política Extema do Brasil para o Oriente Médio", 1992.
Comitiva do Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária em visita oficial a Teerã, 1992 (membro).
Enviado especial do Senhor Presidente da República para entendimentos com o Presidente do
Comitê Executivo da Organização para a Libertação
da Palestina (OLP), Senhor Yasser Arafat, sobre
cooperação brasileiro-palestina, Túnis, 1993.
XI Conferência de Ministros das Relações Exteriores do Movimento dos Países Não-Alinhados,
Cairo, 1994 (delegado).
I Reunião de Planejamento Politico Brasil-Egito, Cairo, 1994 (delegado).
Reunião de consultas Brasil-Egito, Cairo, 1994
(delegado).
Delegação do Brasil em nível ministerial à cerimônia de assinatura, em Wadi Arab/Aravá, do Tratado entre o Reino Hashemita da Jordânia e o Estado
de Israel, 1994 (delegado).
Reunião de Cúpula sobre Desenvolvimento
Econômico do Oriente Médio e norte da África, Casablanca, 1994 (delegado).

V Seminário das-Nações Unidas e 11 Simpósio
das Organização Não-Governamentais sobre a Questão Palestina, Rio de Janeiro, 1995 (conferencista).
Conferência de Altos Funcionários de Ministérios de Negócios Estrangeiros, sob o patrocínio do
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, sobre o tema "DiRIO!Tlacia em Transição", Jerusalém,
1995 (representante do Brasil).
Seminário Brasil-Israel, patrocinado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) e Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP) em cooperação com a Associação
das Indústrias de Israel, São Paulo, 1995 (Representante do MRE).
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores em visita oficial ao Estado de Israel, Jerusalém e Tei-Aviv, 1995 (membro).
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Re,
lações Exteriores em visita_ofictalao Governo Provisório Palestino, cidade de Gaza, 1995, (membro).
Missão Interdisciplinar Exploratória para entendimentos com o Governo Provisório Palestino, cidades de Gaza e Ramallah, 1995 (Chefe).
Medalha LauroMüller, Brasil.
_Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Ordem d_e Maio ao Mérito, Comendador, Argentina.
Stélio Marcos Amarante, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
CHIPRE
1. Dados Básicos
Área: 9.251 Km2
População: 756 mil habitantes, inclusive setor
turco (1993)
Densidade demográfica: 81,7 hablkm2
Capital: Nicósia
Data Nacional: 1 de outubro (Independência)

º

2. Sistema Político
Chipre é uma República Presidencialista. O
país é membro da Commonwealth. O Presidente é
eleito diretamente, por um período de 5 anos. O
Conselho de Ministros tem 12 membros. A Câmara
de Deputados compõe-se de 56 membros, eleitos
por5 anos.

3. Governo
Chefe de Estado e de Governo: Presidente
Glafkos Clerides
Ministro das Relações Exteriores: Alecos Mechaelides

8

ANAIS DO SENADO FEDERAL

4. Política Interna
Chipre, em razão de sua localização estratégica, adquiriu com o passar do tempo importância
desproporcional ao seu tamanho. Por sua localiza·
ção, a ilha acabou por tomar-se ponto de encontro
entre Ocidente e Oriente, entre o mundo capitalista e
as antigas economias planificadas e, de certa forma,
entre os blocos Norte e Sul.
A ilha, que tem parte de sua população de origem grega e parte de origem turca, a partir dos anos
30, reivindicada pela Grécia, que pretendia incorporá-la ao seu território, mas enfrentou forte oposição
da minoria turca. A ilha, até então colónia inglesa,
obteve sua independência em 1960.
Em julho de 1974, após tentativa fracassada de
golpe favorável à Grécia, as tropas turcas desembarcaram em Chipre e ocuparam cerca de um terço da
ilha, na sua parte norte. Em 1983, ocorreu a proclamação unilateral da República Turca do Norte de Chipre,
somente reconhecida pela própria Turquia e condenada, em 1984, pelo. Conselho de Segurança das Nações Unidas, como secessionista A região turca do norte
de Chipre ocupa 38% da ilha, possui 200/o da popula·
ção e nela está estacionado um contingente all""[lqgc
turco de aproximadamente 40 mil homens.
As questões territoriais constituem o principal
obstáculo à negociação entre as partes greco-cipriota e turco-cipriota. Para a parte grega, os direitos de
propriedade vigentes em 1974 devem ser respeitados. Estes direitos afetam cerca de 70 mil refugiados
greco-cipriotas que passaram a viver no sul da ilha,
após a invasão turca em 1974, e desejam retomar a
suas antigas propriedades ao norte de Chipre. Assim, a parte grega condiciona a discussão de qualquer assunto ao avanço das negociações territoriais.
Por sua vez, a parte turca teme que um relaxamento
de sua posição em direção mais conciliatória possa
implicar um retomo ao status quo anterior a 1974.
Os turcos-cipriotas receiam o domínio económico
grego e exigem compensações. Por último, há que
ressaltar a necessidade-de reordenamentos consti·
tucionais para tomar realidade o novo Estado preconizado pelas resoluções das Nações Unidas.
Em diversas resoluções do Conselho de Segurança, as Nações Unidas propõem um acordo para a
reestruturação do Estado de Chipre, com uma só soberania, personalidade internacional, cidadania igual
para todos os habitantes, com garantia de independência e integridade territorial, e compreendendo
duas comunidades politicamente iguais, em uma federação bi-comunitária e bi-zonal. As resoluções estabelecem, ainda, que este acordo deve não só ex-
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cluir união, parcial ou total, com qualquer outro pais,
mas também afastar qualquer forma de secessão.
A eleição do Presidente Glafkos Clerides, nas
votações de março de 1993, significou a subida ao poder do Demócratic Rally, de centro-direita, em coalizão com o Diko (conservador, de direita, liderado pelo
ex-Presidente Kiprianov). O Partido Akel, do ex-Presidente George Vassiliou, foi alijado do Governo de Chipre.
Entre 24 de maio e 1 2 de junho de 1993, a ONU
apresentou ao Presidente Clerides e ao líder turco-cipriota Raul Denktash uma lista de medidas para o fomento de maior confiança entre as partes (Confidence Building Measures
Documento da ONU
S/26026/1993): Entre eSsa.s medidas estão incluídas
questões relativas ao retomo de greco-cipriotas à área
cercada de Varosha, em posse dos turoo-cipriotas, e à
proposta de reabertura do aeroporto internacional de
Nicósia. O Documento propõe que a área cercada de
Varosha, que seria administrada pelas Nações Unidas,
se transforme numa "zona especial para os cantatas e
o comércio bi-co munais". Em outra resolução (n2 939,
de 29-7-94), o Conselho de Segurança propõe a imediata implementação das Confidence Buikling Mea·sures e medidas de mais longo prazo no sentido de
uma solução efetiva para a questão cipriota.
5. Política externa
A vertente principal da política externa de Nicósia é aquela que privilegia suas relações e seus vínculos inclusive históricos e culturais com a Grécia.
O segundo eixo bilateral da ilha é com a ex-potência
colonizadora, o Reino Uriido, inclusive porque Chipre se vincula à Commonwealth.
Atenas e Londres, por conseguinte, são freqüentes e privileg-iados referenciais a que recorre
Chipre, sobretudo no que diz respeito à sua necessidade de apoio e respaldo internacionais para combater a questão separatista turco-setentrional.
Já para a parte turca, Ancara é, naturalmente,
a referência básica. Até porque é a única capital que
reconnece o reg1me ae Haur uenKrasn.
Chipre está pieiteando séü ingresso na União
Européia, tendo já apresentado seu pedido de adesão.
A candidatura cipriota irrita as autoridades de Ancara
que, desde 1987, tentam, sem sucesso, ingresso formal da Turquia na UE. Vale também ressaltar que, em
dezembro de 1993, o Conselho de Ministros da União
Européia nomeou observador para a questão cipriota,
cujo parecer deve influenciar a proposta de candidatura de Chipre para ingresso na UE.
A questãQcipriota - cabe por fim registrar transcende os limites do conflito étnico e insere-se
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nas divergências entre a Grécia e a Turquia, notadamente com relação ao controle do Mar Egeu e à extensão de águas territoriais e da plataforma marítima. Ambos membros da Otan, a rivalidade grecoturca, cristalizada em Chipre, constitui fonte de inquietação para a Aliança Atlântica, a ameaçar seu
flanco mediterrâneo oriental, a que se soma o interesse do governo de Nicósia em intensificar a internacionalização da questão cipriota.
6. Situação Econõmica
As modificações impostas ao Chipre nos anos
70, em virtude da invasão da ilha por tropas turcas,
afetaram em muito pouco a economia da ilha. Isso
porque tradicionalmente a maior parte da economia
cipriota tem estado sempre sob controle dos grecocipriotas, apesar de os turco-dpriotas controlarem
entre 30 a 40% do território.
Em conseqüência da invasão, os turco-cipriotas passaram a deter 80% das plantações de cítricos
da ilha, 25% de sua produção industrial, minas de
cobre, hotéis e estruturas turísticas. O lado turco. ao
controlar a cidade de Famagusta, passou a deter
30% das reservas hídricas da ilha. Mas o rápido
crescimento económico da parte greco-cipriota, no
sul, neutralizou, em boa medida, as perdas de posições económicas e as dificuldades enfrentadas para
acolher cem mil refugiados que deixaram o norte de
Chipre. Umassol é hoje o maior e mais ativo porto da
ilha, o aeroporto internacional fica em larnaca e os
greco-cipriotas também controlam a principal estação
de energia elétrica, que abastece o lado turco-cipriota.
Os dois lados em Chipre estão buscando a auto-suficiência energética e de abastecimento de água.
A parte turco-cipriota é economicamente débil.
A falta de auxílio internacional, as altas taxas de inflação e a inexperiência em administrar a economia
são responsáveis por essa situação. O desenvolvimento do turismo tomou-se prioritário na região e
poderá ser responsável pela recuperação económica do norte da ilha.
7. Principais indicadores econômicos
PIB (1995): US$7 bilhões
Taxa de Crescimento do PIB: 6% (1991)
Rerda per capita: US$9.820,00 no setor grego (1992)
Câmbio: US$1 ,00 = 2,09 libras cipriotas
Taxa de inflação: 4% no setor grego (1992)
Taxa de desemprego: 1,8% (setor grego)
Força de trabalho: 244.900 (seta r grego, 1980)
8. Comércio Exterior
Em 1991, as exportações de Chipre foram de
US$986 milhões, enquanto suas importações alcan-

çaram US$2,6 bilhões de dólares. Os principais parceiros de Chipre são: Reino Unido, França, RFA, Itália, Grécia, URSS, EUA e Japão
9. Relações com o Brasil
Brasil e Chipre mantêm relações diplomáticas
desde o ano de 1966, com a troca de embaixadas
cumulativas, a do Brasil com a de Tei-Aviv e a de
Chipre com a de Washington.
O Brasil adota uma política de equilíbrio no
conflito inter-comunitário na ilha e no impasse entre
a Grécia e a Turquia a respeito de Chipre. Entretanto, sempre apoiou a quase totalidade das decisões
da ONU sobre a questão cipriota, tendo, sobretudo,
condenado a invasão daquele país pela Turquia em
1974,--e;--mêfiSiecentemente, a unilateral proclamação do pretenso estado independente de Chipre do
Norte (1983).
- O Brasil, portanto, não reconhece a República
Turca do Norte de Chipre; reconhece apenas a República de Chipre, tal como constituída em 1960, ao
deixar de ser colónia britânica, e com a qual mantém
relações diplomáticas.
Brasil e Chipre não deixam de ter pontos de interesse comum em aspectos globais do relaciona~
menta internacional. Assim é no diálogo Norte-Sul e
na luta por uma nova ordem internacional, bem
como em diversos assuntos tópicos da agenda das
Nações Unidas onde grande parte das vezes se vota
de maneira semelhante.
10. Comércio Brasil-Chipre
(em US$ milhões)
Anos

Exportações

1990
1991

15,8
n.d

n.d

n.d

1992

31,5

0,09

31,4

1993
1994

29,1

0,69

28,4

6.7n

Importações

Balança
Comercial

5,8

n.d: náo disponível
(")Dados referentes ao período janljun. de 1994.
Fonte: Jntercãmbio Comercial B_rasileiro, Dezembro de 1993, Mi-

nistério da lndustna, do Comercio e do Turismo SECEX Departa·

menta Téonioo de lntercãmbio Comercial.

Nos últimos anos, o valor do intercâmbio comercial Brasil-Chipre restringiu-se às cifras das exportações brasileiras, visto que não foram feitas
aquisições naquele mercado.
Entre 1984 e 1988, as vendas para Chipre evoluíram de US$10,2 milhões para US$26 milhões, o
que representou um acresc1mo meoto anual de
26,4%. De janeiro a novembro de 1989, o Brasil ha-
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via exportado US$48,9 milhões para o mercado cipriota, cifra 112% superior à embarcada em igual
período do ano anterior. Os produtos manufaturados
foram responsáveis por 84% das exportações, cabendo o restante aos produtos primários. Os principais produtos exportados pelo Brasil (ano?) são cigarros (39,3%); café cru (15,3%); embarcações
(12%); couro bovino (8,5%).
Os valores exportados entre 1986 e 1989 são
os seguintes:
Exportações (FOB)

Valores (US$ mil)
Variação(%)
Participação(%)
no Oriente Médio

1986

1987

10.725
38 1

20.827
94.2

1,0

I

1.5

Os méritos do Embaixador Luiz Antônio Jardim
Gagliardi, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 5 de fevereiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 047/DP/ARC/G-MREIAPES
Brasília, 4 de fevereiro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
_Q_e_ acordo com o art. 84. inciso VIl. da Consti-

1989
ltian-novl
26.184 48.894
25,7
111,6
1988

2,0

4,6

Fontes: CACEX e CIEF

Os dados mais recentes sobre o balanço de
pagamentos bilateral são de 1986, ano em que se
verificou déficrt para o lado brasileiro, de US$8,7 milhões. Esse resultado refletiu exclusivamente o desempenho da conta serviços, que tem na rubrica
transportes sua principal geradora de despesas. omovimento de capitais indicou entradas líquidas no
valor de US$9,7 milhões. Não há dados sobre investimentos de qualquer dos dois países no outro, nem
registro de dívida brasileira_com o Chipre.
11. Investimentos de Chipre no Brasil

Segundo dados do Banco Central do Brasil, os
investimentos e reinvestimentos de Chipre no Brasil,
em 30-6-93, não atingiam montantes significativos.
(À comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

MENSAGEM N• 63, DE 1997
(N°159/97, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e de acordo cóm O disposto-no arC56;
§ 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1 de outubro de 1986, e no art. 40, § 12 , do Decreto nº 2.070,
de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação
de Vossas Excelências a escolha, que deseja fazer,
do Senhor Luís Antônio Jardim Gagliardi, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, comulativamente cõrf(o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da Turquia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República do Azerbaijão.

º

tuição, e com o disposto no art. 56,§ 12 , do Regulamento de Pessoal do Servico Exterior. aorovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e
no art. 40, § 12 do Decreto nº 2.070, de 13 de nõvemorõ de '1996; submeto à apreciaÇão de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
-Feoerãl destinada à ·índicaçaodo Senhor Luiz Antônio
Jardim Gagliardi, Ministro de Primeira-Classe, do Quadro_Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Turquia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Azerbaijão.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Luiz Antônio Jardim Gagliardi 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
Embaixador Luiz Antonio Jardim Gagliardi
Rio de Janeiro/RJ, 16 de abril de 1939.
Filho de José Gagliardi e Celeste Jardim Gagliardi.
Curso de Aperfeiçoamento de Direito Privado
Romano, Universidade do Brasil.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FND/UB. CPCD, lRBr.
Curso de Assuntos de Energia Nuclear, MRE, Secretaria-Geral-Adjunta de Organismos Internacionais.
Curso de Treinamento para Chefes de Setores
de Promoção Comercial.
Professor de Promoção Comercial no Curso de
Prática Diplomática e Consular do IRBr, 1975.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de mar·ço de 1967.
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Primeiro Secretário, merecimento, 1Q de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 5 de novembro de
1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16
de outubro de 1981.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30
de junho de 1989.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos Internacionais, 1964/66.
Encarregado do Expediente da Divisão de lnformação Comercial, 1974/76.
Encarregado de Expediente da Divisão de
Operações de Promoção Comercial, 1976.
Chefe da Divisão de Operações de Promoção
Comercial, 1977.
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das
Relações Exteriores, 1984/85.
Coordenador de Assuntos Diplomáticos, 1984185.
Chefe do Departamento de Comunicações e
Documentação, 1985/91.
Subsecretário-Geral, substituto, de Administração e Comunicações, 1987/90.
Secretário-Geral Executivo, substituto, 1990/91.
Viena, Terceiro Secretário, 1966/67.
Viena, Encarregado do Serviço Consular,
1966/69.
.
Viena, Segundo Secretário, 1967/69.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1969/73.
Buenos Aires, Chefe do SECOM, 1972/73.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1973.
Nova York, ONU, Conselheiro, 1977/81.
La Paz, Conselheiro, l981.
La Paz, Ministro-Conselheiro, 1981/84.
La Paz, Encarregado de Negócios, a.i., 1981/83.
Havana, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1986.
Copenhague, Embaixador, 1991/95.
Âncara, Embaixador, 1995/97.
III Conferência Internacional da ONU sobre a
Utilização Pacífica da Energia Atõmica, Genebra,
1964 (assessor).
I Conferência lnteramericana de Agricultura e
Alimentação e VIII Conferência Regional das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Vina dei
Mar, 1965 (assessor).
Grupo Executivo Brasileiro para a I Semana
Latino-Americana de Agricultura e Alimentação,
1965 (membro).
VIII, IX, XI e XII Sessões da Conferência Geral
da AIEA, Tóquio, 1964 e 1965 e Viena, 1967 e 1968
(assessor).
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Representante-residente, suplente, do Brasil
junto à Agência Internacional de Energia Atõmica,
1967/69.
- - Representante-residente, suplente, do Brasil
junto à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 1967/69.
I Conferência Internacional da ONU sobre a
Exploração e Utilização Pacífica do Espaço Cósmico, Viena, 1968 (assessor).
11 e III Sessões da Junta de Desenvolvimento
Industrial da ONU para o Desenvolvimento Industrial, Vieria, 1_!:)68~ 1~_9(delegado-suplente).
Vil Congresso_ interamericano da Indústria da
Construção, Buenos Aires, 1970 (observador do Governo Brasileiro).
IV Reunião de Diretores Nacionais da Alfândega, Buenos Aires. 1971 (observador do Governo
Brasileiro).
Comitê Permanente de Buenos Aires, CEBAC,
1970/72 (membro).
Vil Reunião Ordinária da CEBAC, Brasília,
1971 (delegado-suplente).
XI Reunião Extraordinária da CECLA, Buenos
Aires, 1971 (assessor).
VIII Reunião Extraordinária da CEBAC, Buenos
Aires, 1971 (delegado-suplente).
III Reunião de Peritos sobre Complementação
Industrial e Intercâmbio Comercial do Comitê lntergovemamental Coordenador dos Países da Bacia do
Prata, Buenos Aires, 1971 (delegado).
I Simpósio Nacional sobre Promoção de Exportações. San Salvador, 1974 (representante).
Missão Negociadora Brasileira à Líbia, 1975
(integrante).
Missão Negociadora Brasileira ao Equador,
·
1976 e 1977 (integl'lliite).
Conferência de Contribuições das Nações Unidas
para a Década da Mulher, Nova York. 1977 (delegado).
Reunião de Consulta entre Países em Desenvolvimento, Nova York, 1978 (delegado).
11 e III Sessões do Comitê Preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, Nova York,
1977 e 1978 (delegado).
Sessão da Junta Executiva do UNICED, Nova
York, 1978 (delegado).
Conferência das Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento,
Buenos Aires, 1978 (delegado).
Conferência de Contribuições da ONU para Atividades de DesenvoMmento, Nova York, 1978 (delegado).
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XX Sessão da Comissão de População das
Nações Unidas, Nova York, 1979 (delegado).
11 Sessão do Comitê Preparatório da Conferência Mundial sobre a Década da Mulher, Nova York,
1979 (delegado).
VI e VIl Reuniões dos Estados-Partes da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as
Formas de Discriminação Racial, Nova York, 1978 e
1980 (delegado).
Sessões Organizacionais do ECOSOC, Nova
Yori<, 1978, 1979 e 1980 (delegado).
I Reunião de Afta Nível sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, Genebra:
1980 (delegado}.
Grupo de Trabalho lntergovemamental do Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP} sobre Custos de
Apoio, Nova Yori<- Genebra, 1977/80 (delegado).
Seminário sobre os efeitos da presente injusta
ordem econômica internacional sobre as economias
dos países em desenvolvimento e os obstáculos que
eles representam para a implementação dos direitos
humanos e liberdade fundamentais, ONU, Genebra,
1980 (representante).
XXXII a XXXV Sessões da Assembléia Geral
da ONU, Nova Yori<, 1977 a 1980 (delegado).
1 Sessões Regulares do ECOSOC, Nova York,
1978 a 1981 (delegado).
11 Sessão Regular do ECOSOC, Genebra,
1980 (delegado).
XXV a XXVIII Sessões do Conselho de Administração do UNDP, Nova York, 1978 a 1981 (delegado).
Reunião Ordinária da Comissão Administrativa
do Fundo de Desenvolvimento de Santa Cruz de la
Sienra, La Paz, 1981 (chefe).
XXXV a XXXVII e XLI Sessões da Comissão
de Direitos Humanos das Nações Unidas, Genebra,
1979 a 1981 (delegado), 1985 (chefe da delegação).
À disposição do Primeiro Ministro Zhao Ziyang,
da República Popular da China, em sua visita oficial
ao Brasil, 1985.
Missão oficial para instalação da Embaixada do
Brasil em Cuba, Havana, 1986 (chefe).
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,
BrasiL
Medalha Laura Múller, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, BrasiL
Medalha Mérito Santos Dumont, BrasiL
Ordem do Mérito por serviços prestados à República (Áustria).
Insígnia de Ouro, Cavaleiro de 1• classe.

....-&_'l!E"iiL•..:....,,,~

Condor de Los-Andes, Grande Oficial, Bolívia.
Stélio Marcos Amarante, - Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
AZERBAIJÃO
Informação Sucinta
- A República do Azerbaijão tomou-se independente em 18 de outubro de 1991, quando da dissolução da antiga União Soviética. O Brasil reconheceu o novo Estado em 26 de dezembro de 1991,
juntamente com as demais Repúblicas oriundas da
ex-URSS, e com ele estabeleceu relações diplomáticas em 21 de outubro de 1993. Em 15 de outubro de
1996, foi criada a Embaixada do Brasil em Baku, República do Azerbaijão, cumulativa com a Embaixada
do Brasil em Âncara, Turquia.
- Em novembro de 1993, o Parlamento azeri
ratificou os tratado_s_ constitutivos da Comunidade
dos Estados Independentes (CEI), no âmbito de política de aproximação com a Federação da Rússia.
-O Azerbaijão é uma das Repúblicas constitutivas, juntamente com a Arménia e a Geórgia, da região ex-soviética do Transcáucaso. Sua população,
de mais de sete milhões de habitantes, apresenta relativa homogeneidade, sendo os azeris responsáveis por
mais de oitenta por cento de sua composição. Afetado
por_profuncto~ cl_eseqyilíbrios~rTl_ sua e<:onornia, decorrentes, sobretudo, da abrupta desarticulação da antiga
estrutura planifiCada soviética, o país aprovou, no final
de 1994, rigoroso programa de estabilização econõmica que já logrou apresentar, segundo o próprio FMI,
resuftados altamente satisfatórios.
- Paralelamente, o Azerbaijão vem també:n
apresentando maior estabilidade política, superando
o período conturbado que se seguiu . à independência. O conflito com a vizinha Arménia, sm torno do enclave de Nagomo-Karabakh, de população
majoritária arménia mas localizado em território azeri,
já apresenta boas !)E!TSp~ivas de solução definitiva.
- O Azertlai.iª9 é, dentre as Repúblicas indepen9entes lit!.I'Qi®s-ª partir da extinção da URSS, uma
das que apresenta maior potencial de cooperação bilateral com o BrasiL Detentor de extensas reservas de petróleo no Mar Cáspio, ao país têm sido destinados vuttosos investimentos externos para a exploração daquela
fonte de energia O Governo azeri já manifestou interesse pela experiência e tecnologia de que dispõe a P-::. ....
brás na exploração "of-shore" daquela fonte de ·qrgia
Já foi, ademais, identificado o interesse de que o Brasil
venha a suprir a demanda do mercado azeri por, entre
outros produtos, açúcar, derivados de soja e frango congelado, Q.;; quais são adquiridos ao acaso no mercado in-
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tem acional. Por fim, há o desejo de que o Brasil participe
de licitações em grandes projetos de exploração mineral,
bem como em obras públicas e construção civil.
- O comercio bilateral montou, em 1995,
US$5,251,940.00 (US$0.00 de exportações
US$5.251.940.00 de importações) e, em 1996,
US$408,092.00 (US$254.343.00 de exportações
US$153,794.00 de importações).

a
e
a
e

De-11/22-1-97
(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 9, DE 1997- COMPLEMENTAR
Dispõe sobre as transferências financeiras destinadas à manutenção das
Câmaras de Vereadores pelas Prefeituras
Municipais, nos termos do artigo 168 da
Constituição Federal.
O Congressç Nacional decreta:
Art. 12 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados à manutenção das
Câmaras Municipais ser-lhes-ão entregues pelo órgão
municipal de finanças até o dia vinte de cada mês.
Parágrafo único. No repasse, de que trata o
caput deste artigo, será observado o disposto no
art 12 , III, da Lei Complementar n2 82, de 27 de março de 1995, e o que prescreve o art. 29, V a VIl, da
Constituição Federal.
Art. 22 O Prefeito responderá por crime de responsabilidade na hipótese de inobservância do disposto neste artigo.
Parágrafo único. Não se considerará crime de
responsabilidade a inobservância do disposto no art.
12 desta Lei desde que ocasionada pela ocorrência
prevista no art. 10 da Lei Complementar n° 63, de 11
de janeiro de 1990.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A proposição ora apresentada a esta Casa Legislativa está alicerçada no artigo 168 da Constituição Federal que estatui:
"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais,
destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-

lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês,

na forma dã lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9°." (grifos nossos)
Entretanto, até o momento, o Congresso Nacional não deliberou sobre a matéria. Com efeito,
devido ao extenso universo jurídico objeto da aludida lei complementar a que se refere o artigo 165 §
92, tal lei deverá tramitar ainda por pelo menos dois
anos neste Poder. Nem mesmo sua inserção na
pauta de convocação extraordinária despertou o interesse dos parlamentares em apreciá-la.
O escopo do presente projeto é dirimir dúvidas,
no âmbito da legislação concorrente, sobre transferência de dotações orçamentárias aos Poderes Legislativo e Judiciário, principalmente em relação aos
Municípios, visando atenuar lacunas pela inexistência da lei complementar aludida.
Por outro lado, poucas constituições estaduais
materializam a autonomia financeira da Câmara Municipal, como claramente determina a Constituição
do Estado do Pará, no artigo 62, ln verbis:
"Art. 62. Até o dia 20 de cada mês as
Câmaras receberão o duodécimo a que têm
r.tireito pela lei orçamentária do Município. •
Esse fator tem produzido instabilidade nas relações entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo
de diversas esferas subnacionais.
No âmbito da União, esta lei não traduzirá empecilhos ao gestor público federal, pois apenas corrobora o preceito constitucional incito no artigo 168
da Carta Magna retromencionado.
Destarte, devido às controvérsias sobre o conceito de normas gerais no âmbito da legislação concorrente, colimando em potencial prejuízo à autonomia financeira do Legislativo municipal, julgamos oportuna a
apresentação deste Projeto de Lei Complementar.
Portanto, alicerçado na relevância e mérito indiscutível do projeto, soiicito o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1997.
Senador Francisco Escórcio.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
····················································~·······························

CAPÍTULO IV
Dos Municlpios
Art 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
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dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até
noventa dias antes do término do mandato dos que
devam suceder, aplicadas as regras do art. 27 no caso
de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;
.
III -posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
12 de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites;
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um dos
Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;
V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em
cada legislatura, para a subseqüente, observado o que
dispõe os arts. 37, XI, 150, 11, 153, III, e 153, § 22, I;
VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;
VIl - o total da despesa com a remuneração
dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante
de cinco por cento da receita do Município;
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato
e na circunscrição do Município;
IX - proibições e incompatibilidades, no exercicio da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa;
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal
de Justiça;
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de
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bairros, através de manifestação de, pelo menos,
cinco por cento do eleitorado;
- XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.

LEI COMPLEMENTAR N2 63,
DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre critérios e prazos de
crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência
dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências.
Art. 1O. A falta de entrega, total ou parcial, aos
Municípios, dos recursos que lhes pertencem na forma e nos prazos previstos nesta Lei Complementar,
sujeita o Estado fal!oso à intervenção, nos termos do
disposto na alínea b do inciso V do art. 34 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Independentemente da aplicação do disposto no caput deste artigo, o pagamento
dos recursos pertencentes aos Municípios, fora dos
prazos estabelecidos nesta Lei Complementar, ficará sujeito à atualização de seu valor e juros de mora
de 1% (um por cento) por mês ou fração de atra$9.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em centrá- rio, especialmerileo Decreto-Lei n2 1.216, de 9 de
maio de 1972.
LEI COMPLEMENTAR N2 82,
DE 27 DE MARÇO DE 1995
Disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição Federal.
O Presidente da República
. Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 P.s despesas totais com pessoal ativo e
inativo da administração direta e indireta, inclusive
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pag_a.s com _receitas correntes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderão, em cada exercício financeiro,
exceder. ·
I - no caso da União, a sessenta por cento da
respectiva corrente líquida, entendida esta como
sendo o total da receita corrente, deduzidos os valo-
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res correspondentes às transferências por participantes, constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos
de competência da União, bem como as receitas de
que trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os valores correspondentes às despesas com o
pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral da Previdência Social;
11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento
das respectivas receitas correntes líquidas, entendidas como sendo os totais das respectivas receitas
correntes, deduzidos os valores das transferências
por participações, constitucionais e legais,-dos Municípios na arrecadação de tributos de competência
dos Estados;
III - no caso do Distrito Federal e dos Municípios, a sessenta por cento das respectivas receitas
correntes.
§ 1º Se as despesas de que trata este artigo
excederem, no exercício da publicação desta lei
complementar, aos limites nele fixados, deverão retomar àqueles no prazo máximo de três exercícios
financeiros, a contar daquele em que esta lei complementar entrar em vigor, à razão de um terço do
excedente por exercício.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária, do mês e até o mês, explicitando,
de forma individualizada, os valores de cada item
considerado para efeito do cálculo das receitas correntes líquidas, das despesas totais de pessoal e,
conseqüentemente, da referida participação.
§ 32 Sempre que o demonstrativo de que trata
o parágrafo anterior, no que, tange à despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento dos limites fixados nesta Lei Complementar, ficarão vedadas, até que a situação se regularize, quaisquer revisões, reajustes ou adequações de remuneração que
impliquem aumento de despesas.
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro exercício financeiro subseqüente ao de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1995; 1742 da Independência e 107º da República.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 10, DE 1997
Autoriza o Poder Executivo a promover a transferência da ferrovia São
Luís - Teresina, da Rede Ferroviária Fe-

deral para a Companhia Vale do Rio
Doce, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a
promover a transferência da ferrovia São Luís- Teresina, da Rede Ferroviária Federal, para a Companhia Vale do Rio Doce, com vistas a possibilitar sua
inclusão no complexo ferroviário de Carajás-ltaqui e
sua recuperação e modernização operacional.
-Art. 2º Os recursos orçamentários necessários
à transferência prevista no artigo 12 correrão à conta
de-dotações a serem consignadas nos respectivos
Orçamentos de Investimentos, mediante transferên- cia de participação acionária da União nas referidas
empresas.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

º

Justificação
A_ proposição legislativa apresentada traduz,
essencialmente, histórica e justa pretensão do povo
dos Estados do Maranhão e do Piauí, ora em negociação no âmbito das autoridades governamentais
das áreas energéticas e de transportes, vez que a
referida ferrovia se encontra em situação de precariedade absoluta, requerendo uma pronta ação governamental, atualmente fora das possibilidades da
Rede Ferroviária Federal, e inteiramente compatível
com a atuação da CVRD naquela região.
Adicionalmente, para as localidades situadas
próximo à ferroviária e, principalmente, em regiões
como a abrangida pelo citado trecho, toma-se especialmente relevante a existência de regular e suficiente sistema de transportes, por razões de escoamento de produtos, suprimento de gêneros em geral, além da natural geração de progresso associada
ao seu funcionamen!Q_regular. _
ASsim, o presente projeto de lei reveste-se de
relevância e oportunidade, para o Maranhão, para o
Piauí e para o Brasil, pelo que tenho a mais firme
convicção__ d_o__ apoio dos nobres parlamentares ao
pleito ora_formulado.
Sala das Sessões,_1 !l dE!.f.e\"ereiro de 1997. S_enador Francisco Escórcio.

(À_ Comissão dE!_ As~untos Econômicos..:Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 11, DE 1997
Dispõe sobre os acordos judiciais
trabalhistas que tratem da concessão de
Seguro-Desemprego e da movimentação
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do Fundo de Garantia por tempo de Serviço - FGTS e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 846 do Decreto-Lei n° 5.452, de
12 de maio de 1943, - Consolidação das Leis do
Trabalho, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos:
"Art. 846.

§ 3° Os acordos que disponham sobre
a concessão de Seguro-Desemprego somente serão homologados se houver paga.mento integral ao empregado das verbas
rescisórias devidas por dispensa sem justa
causa".
§ 4° A movimentação da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, em decorrência de acordo, será autorizada somente mediante alvará judicial, expedido se o empregador, na conciliação,
concordar com o pagamento da multa de
40% (quarenta por cento) do valor dos depósitos, em benefício do empregado".
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os acordos trabalhistas realizados perante o
Judiciário, infelizmente, vêm sofrendo com a utilização freqüente de práticas abusivas, através das
quais empregados e empregadores acordam a respeito de verbas que, na realidade, envolvem o interesse público e não deveriam estar sendo utilizadas
ao arbítrio das partes.
São comuns as conciliações em que aparecem
como únicos direitos em negociação, e esta é a preocupação de nosso projeto, o Seguro-Desemprego e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Em se tratando de Seguro-Desemprego a irregularidade dessa prática é mais gritante. A norma
que dispõe sobre o benefício prevê a sua concessao
apenas para o trabalhador dispensado sem justa
causa, obedecidos os demais requisitos do art. 32 da
lei n2 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Ora, se a demissão decorre de um acordo entre as partes não se
pode falar em dispensa sem justa causa. E se-·o empregado foi efetivamente dispensado com utilização
desta modalidade de rescisão, não tem por que
compensar outros direitos com o benefício do Seguro-Desemprego a ele assegurado legalmente.

Nesses casos, as conciliações utilizam recursos do Fundo de--Amparo ao Trabalhador- FAT para
finalidades estranhas aos objetivos de sua criação.
A movimentação do FGTS, por sua vez, se utilizada como fator principal de ajuste entre as partes,
atenta contra.- as bases do Sistema Financeiro da
-Habitação. É muito fácil para o empregador fornecer
as gúias para a movimentação do FGTS. O custo é
mínimo. Os impactos da utilização indevida destes
recursos, entretanto, acabam recaindo sobre toda a
sociedade.
Assim, também com relação ao FGTS, ocorre
uma deformação do instituto em função da manifestação viciada da vontade das partes.
Diante de um Judiciário assoberbado de trabalho e em audiências que aemoram, as vezes, menos
de 5 (cinco) minutos, não há condições para a realização de um controle jurisdicional efetivo. Resta,
como alternativa, a definição de exigêmcias mínimas
para a homologação dos acordos que envolvam a
fruição deste direitos.
Nos termos de nosso projeto, o Seguro-De_sJamprego somente será concedido se houver pagamento integral elas verbas re5cisórias em decorrência da rescisão sem justa causa do contrato de tra-balho. Com relação ao FGTS, nosso entendimento é
de que, no mínimo, o empregador deve efetuar o pagamento da multa de 40% (quarenta por cento),
para que se configure a iniciativa de quebra do vínculo sem causa justificada.
Nossa iniciativa atende aos anseios de muitos
advogados e estudiosos do direito que percebem, na
prática forense trabalhista, a efetivação de acordos
de fachada, sem qualquer base na realidade e nas
razões efetivas da quebra da relação de emprego.
Com as restrições que a proposição pretende
impor aos acordos judiciais, esperamos contribuir
·para-a-estabilidade no emprego, impedir que o empregado se sinta atraído pela renda sem trabalho do
"Seguro-Desemprego• e pela utilização precipitada
da poupança (muitas vezes, a única que possui),
representada pelo FGTS.
Mas ainda, pretendemos reduzir os fatores de
precarização das relações de emprego, fenômeno
que assola hoje o mercado de trabalho e evitar a
evasão de recursos da Previdência Social decorrente da limitação temporal e da freqüência das interrupções dos contratos.
Esperamos contar com o apoio dos nobres co-legas para a aprovação da iniciativa ora justificada,
tendo em vista, principalmente, as razões morais e
as finalidades soc!a_i_s_apontadas.
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Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1997.Senador José lgnácio Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI N° 5.452, DE 12 DE MAIO DE 1943*
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.
• Caput com redação dada pela Lei n2 9.022,
de 5-4-1995.
§ 1° Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumpnmento.
• § 12 acrescentado pela Lei n2 9.022, de 5-41995.
• § 22 Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar
parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer
integralmente o pedido ou pagar uma indenização
convencionada, sem prejuízo do cumprimento do
acordo.
• § 2" acrescentado pela Lei n2 9.022, de 5-4-1995.
Vide arts. 300 a 303 do CPC (contestação).
• Este Decreto-Lei foi publicado no Diário Oficial da União, de 9-8-1943. Corrigidas as multas da
CLT, nos termos das Leis n°s 6.205, de 29-4-1975
(art. 12 ), 6.986, de 13-4-1982 (art. 72), 7.855, de 2410-1989 (art. 2"), 8.177, de 1°-3-1991 (art. 3°) e
8.383, de 30-12-1991 (art. 1°).

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 21, DE 1997

Dispõe sobre a concessão de benefícios e vantagens aos servidores que
exerceram as atividades de Revisor e Supervisor Taquigráfico anteriormente à Resolução n2 79, de 1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° São assegurados .aos servidores que
exerceram as atividades de Revisores e Supervisores Taguigráficos da Subsecretaria de Taquigrafia
do Senado Federal, no período anterior à criação
das respectivas funções gratificadas pela Resolução
n• 79, de 1992, todos os benefícios e vantagens
concedidos àqueles que foram designados para
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aquelas funções, inclusive os previstos nas Resolu·
ções n•s 42, de 1993, e 74, de 1994, e na Lei n2
8.911, de 1994, e suas alterações.
Art. 2º A Subsecretaria de Taquigrafia fornecerá à Subsecretaria de Administração de Pessoal a
relação dos servidores que preenchem os requisitos
constantes do disposto no artigo anterior, para efeito
da concessão dlrs vantagens e benefícios decorrentes das funções gratificadas, especificando o nome e
o período em que desempenharam, de fato, as atividades_ de revisão e supervisão.
Art. 3° Os benefícios e vantagens de que trata
esta Resolução estendem-se aos aposentados e
__
pens1omstas.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
da SIJª- publicação, com efeitos financeiros retroati·
vos a1 2 de abril de 1993.
Art. SO Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Subsecretaria de Taquigrafia do Senado Federal
possuía em seus quadros, antes da Resolução n2 18, de
1973, os cargos de Taquígrafo de Debates, com dois
padrões, o PL-4 e o PL-3, e o de Taquígrafo Revisor,
padrão PL-2. O Taquígrafo Revisor se aposentava como
Diretor, padrão PL-1, de acordo com as normas então
vigentes. Com a Resolução n2 18, de 1973, criou-se a
categoria de Taquígrafo Legislativo, que passou a absorver aqueles cargos, como se fossem da mesma natureza e desempenhassem o mesmo tipo de trabalho, o
que não correspondia à realidade.
Na verdade, aquelas categorias, isto é, a de
Taquígrafode Debat~s padrãoPL-4, Taquígrafo de
Debates padrão PL-3 e T:;~.quígrafo Revisor padrão
PL-2, continuaram a existir e a executar trabalhos diferenciados e com distintos graus de atribuições e responsabilidades. Ainda houve a necessidade de uma
outra categoria, a de Supervisor, que também existiu,
de fato, com grau de complexidade ainda rr~aior em
suas atribuições e que era absolutamente necessár.a
ao serviço da taquigrafia. Eram, nitidamente, três níveis indispensáveis ao funcionamento da Subsecretaria de Taquigrafia: o de Taquígrafo de Debates ou de
Apanhamento, o de Taquígrafo-Revisor e de Taquígrafo-Supervisor. Essa estrutura, que existia de fato, permanece no organograma da Seção, mas agora como figura
de direito, cOOStanfe oficialmente nos quadros de distribuição, o que não acontecia no período anterior, quando
Os Revisores e Supervisores da Taquigrafia exerciam essas funções, sem nenhum tipo de gratificação.
Mais tarde, através da Resblução n° 79, de 1992,
reconheceu-se a necessidade da correção dessa injustiça e foram restabelecidas as categorias distintas
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de Taquígrafo Legislativo e de Revisor-Taquigráfico,
e oficializada a de Supervisor-Taquígrafo, atribuindose às duas últimas as gratificações de FG-3 e FG-2,
respectivamente.
Antes da referida Resolução 79/92, entretanto,
alguns Revisores e Supervisores, que trabalharam
exatamente com as mesmas condições, atribuições e
responsabilidades, jamais receberam qualquer tipo de
gratificação, e nesse interreffrio se aposentaram, fiCalldo em situação de acentuada e injusta desvantagem
por não terem sido também contemplados com os benefícios daquela resolução. Tal situação constitui-se
numa afronta inadmissível ao que preceitua o § 42 do
artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe:
"Os proventos da aposentadoria serão
revistos, na mesma proporção e na mesma
data sempre que se modificar a remuneração dos seiVidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos seiVidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria, na forma da lei."
Pretende-se, através deste Projeto de Resolução, reparar um erro e corrigir uma injustiça que perdura até hoje e continua prejudicando alguns poucos servidores - cerca de 15 - os quais dedicaram o melhor
de seus esforços, durante muitos anos, para que a
Subsecretaria de Taquigrafia desempenhasse de forma eficiente o seu importante papel Centro do Senado.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1997.Senador Coutinho Jorge.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

N2

8.911, DE 11 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre a remuneração dos
cargos em comissão, define critérios de
Incorporação de vantagens de que trata a
Lei ni 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
no ãmbHo elo Poder Executivo, e dá ou-

tras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 A remuneração dos cargos em comissão e das funções de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e entidades da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo,
para os fins do disposto no § 52 do art. 62 da Lei n2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do
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anexo desta lei, obseiVBdos os reajustes gerais e
aritecipações concedidos ao servidor público federal.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 22 É facultado ao servidor investido em
cargo em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento, previstos nesta lei, optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu
cargo efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por
cento do vencimento fixado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefia e assessoramente e da gratificação de atividade pelo desempenho de função, e mais a representação mensal.
Parágrafo único. O servidor investido em função
gratificada (FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do anexo desta lei, perceberá o
valor do vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a qual foi designado.
Art. 32 Para efeito do disposto no § 22 do art.
62 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
SeiVidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta lei, incorporará à sua remuneração a importância
equivalente à fração de um quinto da gratificação do
cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses-de efetivo exercício, até
o limite de cinco quintos.
§ 12 Entende-se como gratificação a ser incorporada á remuneração do seiVidor a parcela referente à representação e a gratificação de atividade pelo
desempenho de função, quando se tratar de cargo
em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento
Superiores (DAS) e Cargos de Direção (CD).
§ 2 2 Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramenta do Grupo (FG) e (GR), a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração.
§ 3° Quando mais de um cargo em comissão
ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercido no período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a
exercida por maior tempo.
§ 42 Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia e assessoramento
de nível mais elevado, por período de doze meses,
após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a
atualização progressiva das parcelas já incorporadas,
obseiVado o disposto no parágrafo anterior.
Art. 42 Enquanto exercer cargo em c_omissão,
função de direção, chefia e assessoramento, o servidor não perceberá a parcela a cuja edição fez jus,

~---------
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salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo
efetivo, na forma prevista no art. 2" desta lei.
Art. 5° Para efeito desta lei, considera-se cargo
em comissão, de livre nomeação e exoneração:
I - os de Natureza Especial;
11 - os dois níveis hierárquicos mais elevados
da estrutura organizacional do órgão ou entidade;
III - os de assessoramento no limite de até
quarenta por cento do quantitativo constante no órgão ou entidade.
Art. 62 As funções de direção e chefia são as
de nível hierárquico imediatamente inferior aos níveis previstos no 'inciso 11 do artigo anterior.
Parágrafo único. A designação para as funções
de direção, chefia e assessoramento recairá, exclusivamente, em servidor ocupante de cargo efetivo,
da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica
e Fundacional, exceto quando se tratar do limite estabelecido no inciso III do artigo anterior.
Art. T' Para efeito desta lei, a incorporação dos
quintos na forma da: Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de
1979, referente às Funções de Assessoramento Superior (FAS), correlaciona-se com os cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), observado o valor deste, igual ou imediatamente superior,
na data em que cicorreu a incorporação.
Art. 8º Ficam mantidos os quintos concedidos
até a presente data, de acordo com o disposto na
Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, considerando-se, inclusive; o tempo de serviço público federal prestado sob o regime da legislação trabalhista
pelos servidores alcançados pelo art. 243 da Lei n•
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas,
para este efeito, as seguintes prescrições:
I -a contagem do período de exercício terá início a
partir do primeiro, provimento em cargo em comiSSão,
função de confiança ou função gratificada, integrantes,
respectivamente, dos Grupo- Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, instituídos na conformidade da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou em cargo de natureza especial previsto em lei;11- (Vetado).
.
Art. 9º é incompatível a percepção cumulativa
_ das vantagens incorporadas de acordo com o art. 2°
da Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e preyista no §.2° do art. 62 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de_ .1990.
Art. 1O. É devida aos servidores efetivos da União,
das autarquias e das fundações públicas, regidos pela
\-ei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cedidos, por
_afastame~o. para exercício em órgão ou entidade do

mesmo Poder ou de outro Poder da União, a incor-

car-

poração de quintos decorrentes do exercício de
go ein comissão e de função de direção, chefia e assessoramento.
§ 12 A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada com
base no nível do cargo em comissão ou função de
direção, chefia e assessoramento equivalente no
Poder cedente do funcionário.
§ 22 Será admitida oa conversão dos quintos incorporados, por parcelas equivalentes, nas seguin~
tes situações:
I -quando ocorrer transformação do cargo ou função originária da incorporação efetivada; ou
11 - quando ai:orlfecer mudança de cargo efetiva,
mediante provimento efetivo, para Poder distinto do originário da incorporação efetuada.
§ 3" A conversão prevista no parágrafo anterior não
se aplica ao servidor aposentado que tenha passado
para a inatividade com a incorporação de quintos
efetivada.
Art. 11. A vantagem de que trata esta lei integra os
proventos de aposentadoria e pensões.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 13. Revogam-se a Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, o inciso ndo éi!l. I' da Lei nº 8.162, de
8 de janeiro de 1991.
Brasília, 11 de julho de 1994; 173" da Independência e 106º da República.
RESOLUÇÃO Nº 79, DE 1992
Altera o Regulamento Administrativo
do Seilad0-Feder31 e dá-OUtras proVidênCias.
RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1993Dispõe sobre o .Plano de Carreira
dos Servidores do Senado Federal, dá
outras providências.
~~

RESOLUÇÃO Nº 74, DE 1994
Define, em decorrência da Lei n•

8.911, de julho de 1994, os critérios de incorporação da vantagem prevista no art.

62, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e no art. 41 da Resolução n• 42, de
1993, e dá outras providências.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
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REQUERIMENTO
REQUERIMENTO N2127, DE 1997

OF. N° 55/97- GSRT
Brasília, 14 de fevereiro de 1997

Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me filiei
Nos termos dos artigos 49, inciso 1O, e 50 da Constinesta data ao Partido da Frente Liberal - PFL, e inb.Jição Federal combinados com o artigo 216 do Regimentegrarei a sua Bancada no Senado Federal.
to Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitados
Respeitosamente, - Senador Romeu Tuma
ao Ministro do Exército as seguintes informações:
Brasília, 1O de fevereiro de 1997
1. A IMBEL -Indústria de Material Bélico do Brasil,
empresa pública federal vinculada ao Ministério do ExérSenhor Presidente,
cito, é acionista de que empresas públicas e privadas?
Dirijo-me a Vossa Excelência para informar,
Detalhar informando o nome da empresa, a quantidade
nos termos regimentais, que a partir desta data pasde cotas que a lmbel possui e a data que ela passou a - __ so a integrar a bancada do PSDB - Partido da Sosér acionista, bem como cópia do acordo de acionista
cial Democracia Brasileira.
pactuado entre a lmbel e as efr4lresas.
Na oportunidade, renovo protesto de elevada es2. Essas empresas são deficitárias ou superatima e distinta consideração. - Senador Osmar Dias.
vitárias? Enviar cópia dos relatórios dos auditores inOFÍCIOS
dependentes dos últimos dois anos, 1995 e 1996.
OF. SIN°197-GLPFL
Justificação
Da análise dos balancetes de algumas empresas
públicas constata-se que se por um lado o governo
vende empresas estatais com a desculpa de que com
esta atitude estar diminuindo o déficit público, por outro
empresas públicas saudáveis são levadas a associarem-se a empresas privadas em dificuldades.
A IMBEL - Industria de Material Bélico do Brasil é uma empresa pública federal, vinculdada ao Ministério do Exército que, de acordo com notícias publicadas na imprensa há alguns anos atrás, comprou
parte do capital da CBC - Companhia Brasileira de
Cartuchos. De acordo com um dos últimos balancetas da CBC, esta tem concedido elevados empréstimos a empresas de seus controladores privados.
Visando prevenir eventuais perdas para o erário público, bem como cumprir o disposto no artigo
49 da Constituição Federal, tomam-se de grande importância as informações aqui solicitadas.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1997.Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)

COMUNICAÇÕES
Brasília, 14 de fevereiro de 1997
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico à Vossa Excelência que, a partir desta data, estou me desligando do Partido Social Liberal - PSL
Respeitosamente, - Senador Romeu Tuma

Brasília, 18 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
o Senador Romeu Tuma filiou-se ao Partido da
Frente Liberal, passando a integrar a sua bancada.
Atenciosamente, - Senc.oor Hugo Napoleão - Líder do Partido da Frente Liberal- no Senado Federal.
OF[CIO N2 010/97-LPSDB
Brasília, 1O de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que a partir desta
data o Senador Osmar Dias encontra-se filiado ao
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira,
passando a integrar a sua bancada.
_
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Líder doPSDB.
OF. N2 032/97-GLPFL
-Brasília, -18 de -fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
· Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Edison Lobão pelo Senador Gilberto Miranda, corno Suplente, na Comissão Parlamentar de
Inquérito "destinada a apurar as irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996".
Cordialmente, - Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL

---- - - - -- ""--'"'---,. - - - - - - - - - - - - - - - - -----
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Ata da 2ª Sessão Especial
em 19 de fevereiro de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Lucídio Portella
(Inicia-se a sessão às 16h)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão, que se destina a reverenciar a memória do Senador Darcy Ribeiro, falecido no dia 17 do corrente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em nome da Liderança do Partido da Frente Liberal, trago o sentimento da nossa Bancada de profundo pesar pelo falecimento do nosso colega e amigo, Senador Darcy
Ribeiro.
Ainda me recordo, Sr. Presidente, do último dia
4 de fevereiro, quando da eleição de v. Ex" e da
Mesa para a Presidência e da dos demais cargos
que dirigem a Casa, em que S. Ex" chegou, já em
sua cadeira de rodas, para o exercício do seu direito
de voto. O então Presidente do Senado, José Sarney, disse que S. Ex" tinha o direito de votar do seu
lugar e, de fato, assim o fez S. Ex", respondendo,
até em tom de ironia e quem sabe de blague: "Esse
é um privilégio do câncer".
De modo que, em todos os momentos de sua
vida, mesmo já no final, ele manteve aquela galhardia, aquele savoir faire, aquela conduta lhana de
um lado, delicada também, inquieta e irreverente de
outro. E eu diria hoje, quando seu corpo se encontra
inerte na morte, que durante a vida, a sua alma foi
inquieta.
Tive o privilégio de conhecê-lo quando eu era
Ministro da Educação do Brasil, nos idos de 1988.
Àquela época, procurava dar o melhor de minhas
atenções ao INEP, instituição hoje quase que sexagenária, oriunda das boas idéias de Anísio Teixeira,
o grande educador. Inaugurávamos, naquele tempo,
a Biblioteca do INEP, no saguão do Ministério da
Educação e, também, a galeria de retratos dos exMinistros.
Convidei Darcy Ribeiro, que lá foi gentilmente.
Saímos juntos, de automóvel, para um almoço, começamos a conversar e a dialogar, e, pela primeira

vez, de perto pude ver aquilo que conhecia à distãncia sobre seu temperamento, sobre sua grandeza,
sobre a personalidade de um verdadeiro talento, de
um formulador de idéias, de um pensador, um pensador que sonhou este País, que sonhou um Brasil
grande.
Em todas as passagens de sua vida, quer
como antropólogo, como etnólogo ou como educador, manifestava ardor nas suas ações. Tanto é assim que, quando da votação da Lei de Diretrizes e
Bases da- Educação, S. Ex" foi, por diversas vezes, .
à Comissão de Educação desta Casa defender os
seus pontos de vista e o seu substitutivo com aquele
ardor e aquele amor a que fiz referência. O mesmo
se deu neste plenário, onde debateu, item por item,
todas as emendas e todos os destaques que então
nós, Senadores, apresentamos.
Diria que era plácido até nos momentos de ira.
Até quando estava no exercício de uma missão ou
de uma oração, ou até, quem sabe, de uma peroração, era aquele homem plácido, aquele homem curiosa e paradoxalmente cândido.
Penso que deixa marca indelével, por isso saliento que esse escritor colocou esse ardor a que me
referi na fundação da Universidade de Brasma, UnB,
quando o Presidente Juscelino Kubitschek o convidou; já no fim, no Projeto Caboclo; nas suas memórias, que fez até o apagar-se da última vela de sua
vida; no Museu do Íngio; na LDB,_e[lfim, em todos os
momentos, em todos os inStantes, foi· um homem de
escol.
Gostaria de lembrar uma passagem interessante a seu respeitO: S. EX", que possuía profundo
conhecimento das civilizações, costumava dizer que
as dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália
eram insossas, porquanto oriundas da Europa, mas
que as do Brasil, não. O Brasil era a nova Roma,
porque vinha banhado em sangue índio e em sangue negro.
Vejam a visão universalista da realidade de
quem fez do Brasil a utopia, que vai chegar a ser,
mas que S. Ex" não teve tempo de ver.
Para encerrar, cito Barbosa Lima Sobrinho
que, por ocasião de sua morte, disse que não é a
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vida que teve que se vai, mas é, sem dúvida nenhuma, a causa que se perde.
O Sr. Elclo Alvares- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Pois não, eminente Lfder Elcio Alvares.
O Sr. Elclo Alvares - Senador Hugo Napoleão, V. Ex" fala como Líder do meu Partido e é uma
grande honra para todos nós tê-lo como porta-voz
da Bancada do Partido da Frente Liberal.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obrigado.
O Sr. Elclo Alvares - Vou me inserir em seu
pronunciamento e na autenticidade da sua fala para
também render minha homenagem -e, aí, aproveito
para falar também como Líder do Governo no Senado da República -, porque V. Ex" me dá o ensejo, no
discurso maior, na homenagem maior, de fazer esta
inserção que julgo profundamente justa e adequada
à personalidade de Darcy Ribeiro. Recordo-me, muito bem, de um dos lances finais da sua vida brilhante, fulgurante, nesta Casa, quando acabava de relatar o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação. S. Ex" recebeu do Presidente Fernando Henrique Cardoso uma carta altamente elogiosa, porque
representava a homenagem não só do Governo,
mas principalmente da pessoa do Presidente. Tratase daquele que, acima de tudo, sobrepairou sobre
os partidos, foi figura nacional. Portanto, V. Ex", falando em nome do PFL, nosso Partido, interpreta,
como sempre com muita justiça, a homenagem que
deve ser prestada a Darcy Ribeiro. Eu, de maneira
bem mais modesta, mas me sentindo honrado por V.
Ex" ser o nosso porta-voz, como Líder do Governo,
associo-me às suas palavras, pois realmente Darcy
Ribeiro fulgurou nesta Casa numa etapa, toda ela,
plena e rica de idéias e de concepções que fizeram
com que o Brasil o admirasse cada vez mais como
figura inclusive internacional, universal em seus conceitos e em sua prática de ciência e vida.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Acolho, agradecido, o aparte de V. Ex", eminente Líder do Governo
nesta Casa, Senador Elcio Alvares e subscrevo o
que acaba de dizer.
Encerro agora, registrando com saudades que
a partir daquele encontro, quando eu era Ministro de
Estado da Educação, em 1988, S. Ex" nunca cfeixou
de me chamar, inclusive no Senado da República,
até os seus últimos dias, de "meu querido Ministro".
Pois eu diria: Saudades, meu querido Darcy!
O SR. PRESIDEKTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
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O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, si--5 e
Srs. Senadores, Darcy Ribeiro foi, antes de mais
nada, um grande brasileiro, que honrou e defendeu
a cidadania e a brasilidade: Darcy foi um eclético intelectual, humanista. Tinha várias vertentes de preocupações e interesses, o que lhe permitiu uma visão
holística do homem e da sociedade; Darcy, como intelectual, foi ousado. Tudo o que fez foi com paixão,
a mesma que transformava suas idéias e teses em
realizações ou em um brado permanente de inquietação.
Não vou relembrar e exaltar o Darcy polivalente, tão conhecido pela Nação brasileira e até por outros rincões; vou apenas recordar alguns lampejas
de sua vida fulgurante e concentrar-me na sua última paixão.
Vou falar sobre o Darcy antropólogo. Logo que
se formou, passou a trabalhar nas aldeias indígenas
do Pantanal, do Brasil Central, da Amazônia, produzindo copiosa obra em defesa do meio ambiente e
das populações silvícolas e caboclas. Essa passaria
a ser, a partir de então, uma de suas marcas registradas, com reconhecimento no âmbito nacional e internacional. Como professor e educador, foi o grande responsável pela criação da Universidade de Bras ma e foi seu primeiro Reitor.
Como Ministro da Educação, Cultura e Casa
Civil, coordenou o movimento nacional pelas reformas de base para a sociedade brasileira e foi um
grande baluarte na luta em favor dos interesses nacionais contra a ação de empresas estrangeiras. Recentemente, inclusive, iniciou uma campanha firme
contra a privatização da Vale do Rio Doce.
Como Vice-Govemador do Rio de Janeiro, ofereceu, com a criação dos Cieps, um novo conceito
de escola de tempo integral, para servir de paradigma para a escola pública.
Como Senador da República, o seu mais ambicioso projeto foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada recentemente após memoráveis
debates no Senado Federal.
Como escritor, deixou um legado de obras importantes de interesse nacional e internacional. Entre muitas, poderíamos citar a Universidade Necessária, de grande influência para a América Latina, e
o seu mais recente livro O Povo Brasileiro. Isso demonstra o seu profundo conhecimento da gênese e
formação do povo do nosso Pais.
Precisaríamos, na verdade, de uma tarde inteipara ressaltar a sua grande contribuição em favor
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da cidadania ampla e da brasilidade autêntica, que
defendeu com ardor e com amor.
Como amazônida, no entanto, vou relembrá-lo
através da sua última paixão. É como se ele, alquebrado e já machucado pela doença, voltasse à juventude e se concentrasse mais uma vez na Arna?:~
nia com o seu Projeto Caboclo. Esse projeto, na verdade, representa um plano alternativo de ocupação
sustentável da Amazônia. Por isso é bom recordar
passagens que formaram as bases do Projeto Caboclo, que foi o último amor e última paixão de uma
vida pródiga e importante para o Brasil.
Ouçamo-lo. Convido a todos.
"Logo depois de graduado, vivi em aldeias indígenas da Amazônia. Gosto muito
de recordar aqueles tempos meus, em que
andava com os índios pela floresta virgem,
caçando, pescando, olhando e vendo. Belos
anos meus, juvenis. Beleza plena da floresta
intocada.
Foi esta vivência íntima com a floresta
que me inspirou um ensaio, em que eu mostrava que eram igualmente verdadei@_!?_ªs
imagens da Amazônia, como Inje_mo Verde
e Paraíso Terrena!.
A Amazônia é, de fato - eu o vi no
Pará -, uma coisa e outra nas duas quadras
do ano em que se transfigura: a <;las enchentes e a das vazantes."
Ouçamo-lo também em relação aos silvícolas e
aos seus queridos Kaapor.

•as Kaapor são gente da mata, silvícolas no mais estrito sentido do termo. Mas o
são principalmente porque portam um saber
minucioso, acumulado em milênios de convívio com a mata. Conhecem detidamente
cada zona diferenciada. Sabem de cada árvore, a espécie e a serventia. Reconhecem
cada tipo de pedra ou musgo. •
•as índios se adaptam às florestas,
abrindo nelas pequenas clareiras, onde
plantam suas roças durante. alguns anos e
as abandonam depois, deixar:1do mato crescer em capoeiras, que logo se encorpam, refazendo a floresta. •
"A população mestiça neobrasileira da
Amazônia herdou boa parte dessa sabedoria adaptativa. Vive, também, ao mesmo ritmo, em clareiras da mata, à beira-rio, nos
barrancos mais altos e na terra adentro. E.a
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sua pos1çao contra o deSmatamento da
Amazônia foi contundente e claro.
Vozes ingênuas às vezes argumentam
que o desmatamento da Amazônia não é
tão grave dadas as dimensões gigantescas
da floresta. Temo que não seja assim. Vimos na primeira metade deste século ser
destruída uma floresta pujante como a do
Vale do Rio Doce que parecia também
imensa demaiS para que pudesse ser tombada."
E ele conclui nessa preparação ao seu Projeto
·caooclõ õ se1nemo·r quase apocalíptico:
"Através de um esforço milenar as populações indígenas haviam conseguido implantar-se dentro desse ecossistema, tirando dele sua sobrevivência sem ameaçar a
reprodução da floresta. A civilização surgiu
ali como uma peste de agressão eéológica
~~avassaladora que simultaneamente extermina quase toda a população indígena e liquida a propria ·noréSfa comlnfensidade cada
vez rnaior. Em nossos dias, a eficácia da
destruição civilizatória já é lão gi'ãriâe que
não se pode mais duvidar que a ttoresta
amazónica está ameaÇaaa da morte."
Ofereceu como alternativa a essa situação tã.o
negativa o seu Projeto Caboclo, um plano alternativo
de ocupação da Amazônia. Disse que a salvação do
que é salvável na Amazônia depende de dois requiSitos fundamentais:
1°- que a opinião pública internacional continue atenta como única força capaz de ie11ar c Governo brasileiro a interromper a atual pc!i~lc<~ destru-tiVa e ·substituí~fa ·Põr outra forma dé coexiStêncía entre a sociedade e a Amazônia;
2" - que se criem formas alternativas de ocupação da floresta. funaaaas nas experiências milenares dqs íná10s e do5 caboclos, a5 quais, em lugar de
destrui-la, a ViVificam, a enriquecem e a hurnanizam.
Esse segundo requisito, de urgência urgentíssima, precisa ser atendido através de pesqu~s experimentais em que o objetivo fundamental não seja
primordialmente aumentar o conheCimento científico
da floresta mas a criação experimental e concreta de
formas comunais ou cooperativas de ocupaçã.o r;:.;;;
preservam as populações indígenas e cabocl;
Também afirma que, baseado no conhecimento antropológico, biológico e ecológico que se tem
atualmen•e, e que se pretende aprofundar ainda
_ mç.is, ~h-re.~J.91111a.S tradicionais de vida de comu-
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nidades amazónicas, o Projeto Caboclo pretende implementar experimentos ou projetas modelos que
possam servir para provar que a ocupação permanente e ecologicamente equilibrada é possível na
Amazônia.
E dá uma série de exemplos ou tipos de taís
experimentos: um seria a criação de bosques de árvores nativas frutfferas e sua exploração semi-industrial por comunidades caboclas, organizadas em
cooperativas que articulassem e conciliassem as
suas atividades de subsistência, de manutenção e
melhoramento de seu equipamento ffsico, com o trabalho remunerado.
Um segundo exemplo poderia ~r a organização, nas mesmas bases cooperativas, de comunidades caboclas devotadas à criação comercial de peixes, tartarugas e jacarés, nas regiões de lagos.
Um terceiro exemplo seria a implantação em
ilhas da Amazônia de criatórios de espécies zoológicas como cutias, pacas e capivaras, em regime de
semidomesticação. Aqui também a idéia central é a
organização cooperativa de comunidades caboclas,
orientadas por pessoal cientffico, para ir estabelecendo as bases de implantação de criatórios de espécies silvícolas.
Três são os exemplos importantes que- Darcy
deu como base do seu Projeto Caboclo, como mostra ser possível, através dessas propostas, conseguir o desenvolvimento sustentado das comunidades da floresta tropical.
Não temos nenhuma dúvida, Sr"s e Srs. Senadores, de que o Projeto Caboclo é nada mais do que
um contraponto. Se contrapõe, na verdade, ao modelo de desenvolvimento amazónico, dos grandes
projetas, das políticas de incentivos fiscais e da infra-estrutura equivocada, que permitiu, entre outros,
a implantação de hidrelétrica com a criação de lagos, como Balbina, no Amazonas, de dimensões tão
grandes, destruindo parte da floresta e com a mesma produção de energia que tem Tucuruí, que ao invés de 300 mil quilowatts gera 8 milhões de quilowatts. Essas preocupações realmente inquietavam
Darcy Ribeiro, como também a implantação de projetas como a Transamazõnica, que foi concebida
pelo Governo Federal e que esteve por um bom
tempo abandonada pelo Governo.
Além disso, a política de incentivos fiscais - e
ele a enfatiza, e acredito que os amazônidas aqui do
Congresso o fazem sempre -, permitindo que áreas
florestais repletas de mogno, como no sul do Pará,
fossem destruídas integralmente para ali plantar capim para a pecuária. Alguns equfvocos de politicas

que Darcy combatia rigorosamente. Acreditava que
o seu Projeto Caboclo seria uma solução, uma alternativa para esses equívocos de desenvolvimento da
Amazônia.
A Sr4 Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Com prazer,
ouço V. Ex".

A Sr4 Marina Silva- As referências que V. Ex"
está fazendo ao Projeto Caboclo, do Senador Darcy
Ribeiro, tenho ainda a acrescentar que, quando estive no Hospital Sarah Kubitschek, logo após o falecimento do Senador, a Diretora-Executiva daquele
Hospital nos deu conhecimento, ao Senador Eduardo Suplicy, à Deputada Conceição Tavares e a mim,
de que o Senador Darcy Ribeiro, incessantemente, a
cada melhora, trabalhava no Projeto. Horas antes de
ficar muito mal e entrar em coma, S. Ex" trabalhava
no Projeto Caboclo. Isso me faz recordar um fato
que tive a oportunidade de presenciar. Trata-se de
um relato de uma pessoa que conhece muitos rios e
barrancos no Estado do Acre, portanto, os rios barrentos da Amazônia. Essa pessoa contou-me que,
viajando de barco, observou que a erosão do rio havia •comido" boa parte da barranca do rio. E, em
uma faixa de terra havia uma árvore toda florida,
mas com as raízes_jª completamente expostas. Com
certeza, aquele pedaço de terra se partiria e a árvore morreria. Perguntou, então, a um caboclo por que
aquela árvore, mesmo naquelas condições de préfalecimento, de pré-morte, estava florida de forma
caboelo responoeu que aJgu-mas espétão bonita.
cies, quando sentem que vão morrer, imediatamente
ficam floridas na tentativa de gerar frutos e jogar
suas sementes na terra para que possa continuar
viva. Então, há nesse fato uma semelhança muito
grande com o que fez o Senador Darcy Ribeiro. S.
Ex" sabia que sua vida e sua contribuição estavam
de passagem, por isso lançou suas sementes, de
forma concreta e objetiva, para que elas floresçam e
dêem frutos na Amazônia, valorizando a experiência
dos caboclos, índios e ribeirinhos, através de cooperativas e de um projeto de educação adequado às
condições daquela população, à saúde e que respeite inclusive o saber das populações tradicionais.
Aliás, S. Ex" conhecia muito bem. O Projeto Caboclo
contém idéias do Senador Darcy Ribeiro que passam, a partir de agora, a serem compromissos de todos nós, que gostaríamos se tomassem realidade,
para que possam ser aperfeiçoadas e trabalhadas
junto às populações a que são destinadas. Muito obrigada.
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O SR. COUTINHO JORGE- Senadora Marina
Silva, o aparte de V. Ex" completa o meu pronunciamento, com o conhecimento e a visão que V. Ex"
tem da Amazônia, inclusive nas experiências vivenciadas de projetas similares.
Lembro à nobre Senadora que, ainda como Ministro do Meio Ambiente, no Projeto Piloto de Florestas Tropicais, havia um projeto, defendido por nós,
voltado para as comunidades, onde recursos internacionais seriam alocados, priorizando esse tipo de
projeto que fortalece experiências do caboclo, do índio e das comunidades. Acredito ser um projeto com
grandes possibilidades de sucesso.
Na minha opinião, o projeto de Darcy Ribeiro é
um contraponto importante do Programa Piloto de
Florestas Tropicais.
Hoje, o Governo Federal já definiu um ministério para a Amazônia, priorizando, portanto, aquela
Região. Definiu alguns programas importantes. O
Projeto Caboclo é um complemento, é um contraponto necessário em várias regiões da Amazônia e
que, por certo, deverá sobreviver. E V. Ex•, Senadora Marina Silva, será, ao lado de outros companheiros, como eu, defensora dessa experiência que Darcy sonhou e que, por certo, haverá de ver implementada esteja S. Ex" onde estiver.
O Sr. lrls Rezende - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Com satisfação.
O Sr. lris Rezencle - Agradecendo ao ilustre
Colega a concessão do aparte, eu gostaria, ao cumprimentá-lo pelo excelente pronunciamento em homenagem ao nosso Senador Darcy Ribeiro, de também cumprimentar a Mesa, na pessoa de seu Presidente, pela iniciativa da convocação desta seSSão
especial em homenagem a Darcy Ribeiro,; justamente no exalo momento em que seu corpo está sendo
levado à sepultura. O Senado, com esta iniciativa,
coloca mais um ponto nas páginas da história da
vida de Darcy Ribeiro. Neste instante, eu desejaria,
em nome de meus Colegas da Bancada de Goiás, o
Senador Mauro Miranda e Onofre Quinan, registrar,
através ds> pronunciamento de V. Ex", também as
homenagens do povo goiano àquele que realmente
representou, ao longo da vida, e representará, ao
longo dos séculos, motivo de orgulho para o povo
brasileiro. Darcy Ribeiro, na verdade, foi uma criatura que se preocupou com todos os segmentos sociais do Brasil: com os índios, com os pretos, com os
pobres; preocupou-se com a educação da nossa
gente; preocupou-se com a cultura; enfim, preocupou-se com tudo de interesse para o povo brasileiro.

O que devemos agora, Senadores, autoridades, intelectuais, é empenhar-nos para que a vida de Darcy
Ribeiro realmente represente um exemplo para as
futuras gerações, querião tiveram privilégio, como
tivemos, de conviver com ele na sua intimidade.
Lembro-me ainda do que talvez tenha sido o meu
primeiro cantata com Darcy Ribeiro. Quando Presidente da Assembléia Legislativa de Goiás, eu acompanhava o nosso Governador de então, Dr. Mauro
Borges Teixeira, ao Gabinete do Presidente da República, Dr. João Goulart, no Rio de Janeiro, buscando socorro às vítimas da enchente do Rio Tocantins, no Norte de Goiás, hoje Estado do Tocantins.
Deixamos o Rio de Janeiro com o despacho do Presidente João Goulart e, às 22h, estávamos em Bra" sílía no gabinete de Darcy Ribeiro, então Chefe do
Gabinete Civil, vindo ele, poucos dias ou poucos
meses depois, a se exilar em virtude do movimento
·militar de 64. Mas naquele primeiro contato tido com
Darcy Ribeiro, ele já me deixava uma impressão extraordinária. Era, como dizia, homem de pouco mais
de 40 anos de idade, solícito, inteligente, culto, preocupado com os problemas de todas as regiões deste
País. De forma que queremos nesta hora registrar
também a nossa admiração pela vida de Darcy Ribeiro, deixando a nossa homenagem a ele, fazendo
votos que o Brasil realmente, ao longo dos séculos,
aproveite tudo que ele deu como exemplo ao povo
deste Pais.
--O SR. COUTINHO JORGE - Muito obrigado,
Senador lris Rezende. As colocações de V. Ex•
sempre enriquecem nosso pronunciamento. De lato,
nosso Darcy foi um intelectual eclético, grande humanista, portanto tinha uma visão ampla, aluou junto a
vários swm~ntos mi11Q~tárjo~s ele nossa sociedade.
O Sr. Onofre Quinan- Senador Coutinho Jor·
ge, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V. Ex", Senador Onofre Quinan.
O Sr. Onofre Quinan - Senador Coutinho Jorge, apesar de nosso colega Iris Rezende ter-se manifestado em meu nome e no de nosso colega Mauro Miranda, gostaria de deixar registradas algumas
palavras sobre o nosso querido e saudoso Darcy Ribeiro. Acredito não haver no vocabulário brasileiro
palavras para enaltecer a figura do saudoso Senador. O Brasil perdeu um grande patriota, e o mundo,
um grande homem. Muito obrigado.
O SR. JORGE COUTINHO - Agradeço o aparte do nobre Senador Onofre Quinan.
Procurei concentrar-me em seu último projeto,
seu último sonho: o Projeto Caboclo. Essa obra é
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um brado, um alerta, uma luta em favor da salvação
da Amazônia, dos seus fndios e dos seus caboclos.
O Brasil perdeu um grande brasileiro, mas suas
idéias, teses e paixões em favor de um mundo melhor - mesmo que utópicas - permanecerão conosco como exemplo e alerta.
Darcy Ribeiro seria o perfeito exemplo ao título
daquela obra de Pablo Neruda: "Confesso que vivi".
Por outro lado, de onde estamos, diríamos que este
País e o povo brasileiro agradecem a Deus e a essa
vida tão útil e tão bela.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão doUraaor)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Sr"s Senadoras, trago a minha palavra de saudade pelo desaparecimento do
nosso querido Colega, Senador Darcy Ribeiro. Falarei de improviso, haja vista não ter escrito. Sequer
organizei o pensamento para dizer estas palavras,
neste momento em que todos nós aqui do Senado
queremos tributar nossa homenagem póstuma ao
Senador Darcy Ribeiro que, não obstante ser um homem brilhante, um intelectual de grande valor, antropólogo, professor, político, educador, era um homem
muito simples que tinha uma linguagem murro acessível, uma linguagem que não seguia os cânones
acadêmicos. Ele, inclusive, fazia questão mesmo de
extravasar aquele seu temperamento, a sua forma
de ser. Recordo-me de que ele gostava de dizer era uma pessoa muito vaidosa e confessava essa
vaidade - que queria receber todas as homenagens a
que tinha direito em vida; que não as guardassem para
quando ele morresse. E recebeu realmente muitas homenagens em vida e está recebendo um sem-número
de homenagens após o seu falecimento, inclusive vindas de pessoas insuspeitas, que talvez nem tivessem
afinidade com o seu pensamento, com as suas idéias,
com a sua forma de ser, com a sua conduta política
U um artigo, a propósito do seu desaparecimento, salvo engano, da pena do jornalista Carlos
Chagas, que comumente diz, quando se perde uma
figura de valor, que o Pafs empobreceu, está mais
pobre. E ele fez um jogo de palavras, dizendo que o
Pafs enriqueceu, porque a morte de Darcy Ribeiro
obrigou a que muitos se debruçassem sobre a sua
vida, sobre o seu pensamento, sobre a sua conduta,
sobre as suas obras, sobre tudo aquilo que ele realizou em favor do povo brasileiro, em favor da educação
no Brasil, com a sua atuação sempre vigilante, sempre
enérgica, sempre determinada e permanente.
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Era um homem inquieto, um homem muito criativo, cheio de idéias e que deixou muitas obras pelo
Pafs afora. No Rio de Janeiro, contribuiu para aquela formidável iniciativa do Governador Leonel Brizola
- os CIEPs -, as escolas em tempo integral, as escolas onde a criança deve permanecer o dia todo.
Lá a criança vai estudar, vai-se alimentar, vai praticar esportes, vai ter um médico e dentista. Igualmente, vai haver quem possa dar o reforço escolar
para aqueles que estão em dificuldades com a
aprendizagem.
Um dos últimos artigos que Darcy Ribeiro escreveu na Folha de S.Paulo foi sobre meninos de
rua. E para chocar, para causar um impacto na sua
denúncia sobre os meninos de rua, ele costumava
-dizer que isso era um absurdo, era algo que agredia
a humanidade, agredia o sentido de solidariedade
que deve reinar numa sociedade justa. Ele dizia:
"Não vejo galinha abandonada, não vejo porco
abandonado, não vejo bezerro abandonado, mas
vejo crianças abandonadas•. Isso é realmente algo
chocante, porque esses animais todos têm um dono,
-têm um proprietário, têm alguém que cuida deles,
mas as crianças, justamente, que mais deviam merecer a atenção, o cuidado da sociedade, são os que
estão na rua, são os que estão abandonados, que
estão sem escola, sem teto, sem famfiia, sem saúde,
sem educação. Esse foi seu último grito de guerra
O Senador muito realizou, e não vou esgotar
aqui o exame de todas as suas iniciativas, das suas
propostas, das suas idéias, muitas delas aqui no Senado ela RepúbliCC!. Já foi çitªdo o_ seu trabalho, a
sua operosidade em relação às questões da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Muitos outros fatos poderiam ser lembrados: a sua luta
pela reforma agrária, a defesa dos índios e, por último, o Projeto Caboclo, no qual ele se engajou, uma
espécie de canto de cisne da sua longa e vitoriosa
trajetória na Terra.
O Senador Darcy Ribeiro, portanto, deixa um
legado enorme, um legado que é de todo povo brasileiro, que é da cultura brasileira. Ao contrário de muitos intelectuais, dados a abstrações, a teorizações, a
identificar e compreender os problemas para se ausentarem das soluções, Darcy Ribeiro enfrentou-as,
como Secretário e como Vice-Govemador do Rio de
Janeiro, como Reitor da Universidade, pondo mãos
à obra e procurando dar a sua colaboração no sentido de superar, de vencer dificuldades fáticas, reais.
Não se tratava, pois, de um intelectual sisudo, distante, pedante, mas de um homem com um profundo conhecimento da cultura brasileira, que não se
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negava a dar a sua contribuição efetiva para a solução desses problemas.
O Sr. Epltacio Cafeteira- Concede-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Epltacio Cafeteira -Nobre Senador Lúcio Alcântara, uma sessão para tratar do que fez
Darcy Ribeiro e do que deixou como legado ao Senado e ao Brasil, levaria vários dias. Cada um há de
sacar um ângulo da sua viria. Conheci Darcy Ribeiro
quando era Chefe da Casa Civil da Presidência e,
durante toda a sua trajetória, até morrer, o que me
impressionou muito foi que esse mesmo Darcy, que
a Revolução permitiu que entrasse no Brasil para
morrer, pois foi esse o sentido da aceitação de seu
retomo do exílio, embora acometido de uma doença
incurável, conseguiu fazer de conta que não tinha
doença alguma. Prosseguiu na sua luta como se
imortal fosse, pois ser imortal da Academia não lhe
dava o direito de não morrer, mas ser imortal, como
realmente foi, portudo que deixou como legado para
nós. Darcy Ribeiro venceu o câncer. Darcy Ribeiro,
que a Revolução deixou que entrasse no Brasil para
morrer, assistiu à morte da Revolução e ao seu enterro. Morreu coberto de glórias, coberto de respeito
de todos os brasileiros, pois não se conhece um só
de seus atos onde ele olhasse a si próprio como beneficiário. Ele sempre olhou com preocupação os
seus semelhantes, como os meninos de rua que
passam fome. Ele tinha uma frase antológica, em
que dizia que se fosse para ser menino de favela
preferiria ser menino de rua. Conheceu de perto o
problema dos pobres, dos índios, dos negros. TIVe,
enfim, a honra de ser companheiro desse homem
neste Senado Federal. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Epitacio Cafeteira. Pretendia concluir o
meu pronunciamento destacando esse fato. Uma
das maiores lições, senão a maior lição de vida deixada a todos os brasileiros, foi a forma como ele encarou a doença, como encarou a morte, como não
se entregou, como se evadiu - ele era meio lúdico,
meio 'macunaímico'- de uma UTI para se refugiar
numa casa na praia e escrever alguns livros qüe
gostaria de deixar como mais um legado seu. E escreveu
Povo Brasileiro• e, antes de morreu, concluiu seu livro de memórias.
Essa lição de vida é formidável e devemos incorporá-la como uma demonstração de vitalidade,
de grande capacidade espiritual, de resistência ao
não ceder às dores, às dificuldades de locomoção,

·o

27

de respiração. Enfim, para qualquer um, esses dois
anos de vida após o diagnóstico da sua moléstia teriam sido anos tormentosos, de depressão. No entanto, ele venceu tudo isso e transformou esses dois
anos de vida que lhe restavam num período de grandes realizações no plano político, no plano intelectual, na militância. Enfim, ele foi um exemplo que devemos cultuar como o de uma das personalidades
mais fulgurantes da vida pública brasileira nos últimos anos.
O Sr. Caslldo Maldaner - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Casiido Maldaner- Senador Lúcio Aicântara, gostaria de aproveitareste momento tão importante para dizer, mesmo numa frase ou duas,
aquilo que o Senador Darcy Ribeiro representou
como instrumento do coletivo, sempre no sentido
macro, nunca personalizando, em algumas causas
fundamentais como a da educação no Brasil, da
questão cultural e da questão indígena entre outras. Ele vivia intensamente esses problemas.
Diante disso, Senador Lúcio Alcântara, parodiando
a escola de samba Viradouro, que teve como enredo 'Trevas! Luz! A explosão do universo• e que foi
vencedora do Carnaval no Rio de Janeiro, diria que
Darcy Ribeiro vinha sendo uma luz que explodira no
Brasil, em nossa sociedade. Meus cumprimentos a
v. Ex".
O SR. LÚCI() ~LCÂNTARA - Muito obrigado,
Senador Casildo Mal dane r.
Rnalizo dizendo que um desses numerosos articulistas que escreveu sobre o Senador Darcy Ribeiro diz que ele foi o mais carioca dos mineiros,
pois, nascido em Montes Claros, foi para o Rio. Na
verdade, tinha um temperamento, uma forma de agir
e um comportamento que em nada lembra aquilo
que se tem como protótipo do mineiro, ou seja, reservado e cauteloso. Pelo contrário, era um homem
expansivo, um homem-lúdico, um homem que não tinha peias na língua, que falava aquilo que pensava,
que era uma homem estuante de vida.
Lembro-me de que certa vez Darcy Ribeiro esteve em Fortaleza a meu convite e, depois de cumprir a programação - conferências, palestras, reuniões com o Partido -, pediu para fazer um passeio de
uftraleve, já doente. Então, com_ um amigo nosso, o
Profes5or Rávio torres, que tinha um ultraleve, demorou-se sobrevoando Fortaleza, o que demonstra
que ele era_ um homem_ que gostava da vida. E
transmitia j$s0-a -todos -que se acercavam dele.
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No período em que passei pelo PDT, tive o privilégio de conhecer - entre outras satisfações que
tive no Partido - Darcy Ribeiro, tomar-me set.. amigo
e fazer com ele vários trabalhos no Senado Federal.
Por isso me senti na obrigação, Sr. Presidente, de
deixar aqui meu registro, que é sobretudo calcado
na emoção do que pude captar de Darcy Ribeiro no
período em que tive a oportunidade de com ele conviver mais de perto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço permissão à Mesa para falar sentado. Não é
por fraqueza das pernas, é pela voz, que me obriga
a falar perto do microfone. Estou quase afõnico e, se
forçar muito, chegarei à completa afasia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este ano de
1997 tem sido extremamente cruel com a intelllgenza nacional. Primeiro foi Antônio Callado, depois
Paulo Francis; em terceiro, Mário Henrique Simonsan; e finalmente - e não sei se finalmente, não sei
quantos ainda seguirão, mas até aqui finalmente-, o
nosso companheiro Darcy Ribeiro.
Vejam, Srs. Senadores, que quase todos os
campos do conhecimento humano foram golpeados.
Com Antonio Gallado a literatura de ficção; com
Paulo Francis o jornalismo, sobretudo () jornalismo
de combate; com Mário Henrique Simonsen a economia, a engenharia, a matemática e a música; com
Darcy Ribeiro a educação e a antropologia.
Não vou falar sobre a obra de Darcy, ela é sufi..
cientemente conhecida e outros que a conhecem
melhor do que eu certamente dissertarão sobre o
tema. Só gostaria de deixar registrado aqui o meu
testemunho a respeito de duas passagens de Darcy
Ribeiro a que assisti.
Estava, certa vez, em um almoço no Clube do
Congresso, Darcy me fazia companhia à mesa com
mais dois ou três Senadores, e ele começou a se
servir de carneiro, de picanha, das carnes mais gordurosas. E um colega nosso indagou: "Darcy, você
não tem colesterol?" Ele respondeu: "Meu caro, sou
um terminal", e sublinhou essa frase com uma risada, parecia que se referia a uma coisa banal, mas
estava falando de seu próprio fim.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite um
aparte, Senador Jefferson Péres?

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o
aparte, Senador f3efl'lardo yabral.
O Sr. Bernardo Cabral- Este aparte tem uma
finalidade dupla: primeirO. permitir que V. Ex" descanse as cordas vocais para continuar nesta luta
brava de prestar homenagem ao nosso querido e
saudoso Senador Darcy Ribeiro; o segundo inotivo ê
que esperei um companheiro do Amazonas - e ninguém melhor dei q-ue V. Ex" - prestar homenagem
ao homem que criou o Projeto Caboclo. Quando V.
ExA registrou ainda há pouco o que Darcy disse sobre o colesterol, pode-se sentir que ele foi um homem paradoxal. Observe V. Ex" que ele trazia uma
mentalidade panorâmica do conhecimento humano,
era um cidadão de muitas aptidões, tudo o que fazia
acabava demonstrando seu alto conhecimento.
Quando levado à Comissão de Relações Exteriores,
em sua última aparição pública, a convite do Senador Antonio Carlos Magalhães, com a presença de
nosso colega lris Rezende, Darcy Ribeiro mostrou
que o Projeto Caboclo o credenciava a receber um
título, e faço questão de registrar esse título no discurso de V. Ex". O talento de Darcy Ribeiro porfia
com a opulência do Estado Amazônico. Senador
Jefferson Péres, V. Ex" traz para cá essa homenagem em nome do Amazonas, e tenho certeza de
que o Senador Gilberto Miranda a ela se acopla. Por
mim já havia o meu eminente Líder, Senador Hugo
Napoleão, registrado essa homenagem. V. E:x" esteja certo de que, poucas vezes na vida - e por isso
registrava o paradoxo de Darcy Ribeiro -, a morte
faz com que um homem valha mais do que quando
está na sua plena existência. Peço a V. Ex" que me
inclua como um dos seus seguidores nessa homenagem a Darcy Ribeiro.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral, o fato de V. Ex" me delegar essa incumbência apenas me honra.

me

A- outra passagem a que
referi presenciei
numa sessão de Comissão de Educação, na qual se
discutia a Lei de Diretrizes e Bases, de autoná de
Dél.rcy Ribeiro. Um grupo de manifestantes, no fundo
da sala, gritava slogans contra o projeto de lei que,
no entender deles, destruiria o ensino público. Darcy
Ribeiro se levantou e se dirigiu a eles, trôpego, arrastando os pés, com aquela figura patética e, sem
nenhuma arrogância, até mesmo com humildade,
fez a seguinte peroração ao grupo: "Vocês realmente acham que um homem com a minha .biografia,
com a minha trajetória de vida, dedicada em grande
parte à educação pública, faria um projeto para destruir a escola pública?" O grupo silenciou, Sr. Presi-
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dente. A paixão corporativista e o fervor ideológico
morreram diante da grandeza daquele homem que
os interpelava.
Era assim, portanto, Darcy Ribeiro, homem de
uma extraordinária dimensão, de uma grandeza que
realmente não alcançamos. É uma pena enorme
que ele se vá, Sr. Presidente. O Congresso Nacional
já foi uma cordilheira reluzente, cheia de picos, mas,
cada vez mais, toma-se uma planície com muito
poucas eminências. Sem dúvida, Darcy Ribeiro era
uma delas.
Creio que não há muito mais a dizer. Quero
apenas registrar, como já foi dito anteriormente, que
a última preocupação daquele homem, que muito
gratificou a nós da Região Norte, relacionava-se ao
Projeto Caboclo, ao qual ele se dedicou. De certa
forma, ele fala sobre esse projeto no artigo que escreveu para o Livro da Profecia, recém-editado por
este Senado.
Na parte referente à Amazônia, ele fala que, no
ano de 2097, daqui a um século, portanto, viveríamos numa sociedade inteiramente miscigenada,
igualitária, edênica, com a criação de um novo tipo
de homem. Enfim, Sr. Presidente, aquilo era a utopia
de Darcy. Tal como numa visão igual à da obra Utopia, de Thomas Morus, ou da La citta dei sole, de
Campanella, ele era sobretudo um sonhador, talvez
com um pouco de loucura. Mas o que seria deste
mundo, afinal, sem uma pitada de loucura, Sr. Presidente?
É por isso que não encontro outras palavras
para encerrar o meu pronunciamento, senão repetindo aquela frase do Presidente do Parlamento indiano, quando, comunicando a seus pares a morte do
Primeiro-Ministro Jauaharial Nehru, disse simplesmente: "Senhores, a luz já não brilha mais; o Primeiro-Ministro deixou de viver."
É isso. A luz já não brilha mais aqui; o Senador
Darcy Ribeiro deixou de viver, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) - Com a palavra, o Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Darcy Ribeiro foi um gênio no verdadeiro sentido da palavra,
tal a vastidão de sua cultura multiforme, a força de
seu talento criador e a lucidez de sua brilhante e invulgar inteligência.
Não sei o que mais salientar na sua personalidade diferencial, se o sociólogo especializado em
antropologia, preocupado com a sociedade,-em geral, e com o meio ambiente, em particular; se o etnó-
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logo, indianista, preocupado com a espécie humana
e, sobretudo, com os índios e a preservação de sua
cultura; se o professor universitário, criador da UniVei'Siaaae ae Brasília, o redator dos projetas para a
Universidade Nacional do Uruguai, para o Sistema
Universitário Peruano, para a Universidade Central
da Venezuela, ou o incentivador das Universidades
de Costa Rica, México e Argentina; se o romancista
de Maíra (1976), de Utopia Selvagem (1982), de O
MuJo (1987), de Migo (1988), editados e reeditados
em português e em diversos idiomas estrangeiros,
como italiano, espanhol, francês, alemão, polonês,
húngaro e hebraico; se o político altivo, corajoso e
coerente, que aliava a sua dignidade à imensa competência e a um espírito público excepcional; ou se,
afinal, o cientista político que estruturou a sede do
Parlamento Latino-Americano, em São Paulo.
Democrata, o "coração do lado esquerdo",
como diria José Américo de Almeida, Darcy Ribeiro
não conseguia dissociar o regime de liberdade de
uma justa distribuição de renda entre as regiões e as
pessoas. Por isso mesmo, além de ter trabalhado tenazmente, ao longo do tempo, pelo desenvolvimento
das regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, agigantou-se na luta por uma reforma agrária autêntica, de cunho democrático, que assegurasse a
terra-e os meios de produção aos pequenos posseiros proprietários e, já agora, aos sem-terra, movi_mento que sempre contou com o seu total apoio
pessoal e político. Lembro-me bem de seu empenho
pelas realizações das reformas de base, no Governo
João Goulart, particularmente da reforma agrária,
diante da incompreensão de amplos segmentos da
_
elite conservadora de então.
E mais, como pólitíco, abraÇou, tarhbém, com
entusiasmo fora do comum, a causa da educação,
glorificando-se, afinal, com a transformação em lei
de seu projeto que dispunha sobre as Diretrizes e
Bases da Educação.

e

Mas se Darcy Ribeiro ajudou o d< .envolvimento nacional, apoiou com veemência a reforma agrária e as demais reformas estruturais de que o País
carecia, nunca abandonou o seu compromisso com
um certo nacionalismo que se arraigara no fundo de
sua alma e, sobretudo, seu compromisso com a democracia, cuja resiàuração no Br.isiT;Ciepois de 20
anos de autoritarismo, passou a ser para ele, como
para tantos outros - entre os quais me induo com
muita honra - uma obsessão nacional. Suspensos
seus direitos políticos por dez anos, Darcy, que só
nasceu para ser livre, exilou-se no exterior, ao lado
de João Goulart, Leonel Brizola e outros brasileiros
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãilustres que, punidos por suas idéias e posições políticas, já não tinham condições de residir e trabalhar .. esj- Com á pãlãvrãõ Senador-José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Prono Brasil. Lá na Argentina, no Uruguai e em outros
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
países da Europa e da Ásia, por onde andou em
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muito já foi
busca de abrigo e do exercício de sua notável capadito sobre o Senador Darcy Ribeiro, na sessão de
citação profissional, deu uma valiosa contribuição ao
hoje e também nos jornais. Realmente, é difícil, nesincremento de nossas relações internacionais, a níte momento, evitar o lugar-comum, é difícil evitar as~
vel cultural, e estimulou, com a sua presença e a
repetições. Entretanto, vou tentar fazer isso.
sua palavra, a formação da Frente Ampla que, num
dado momento da vida brasileira, foi um grande insQuero registrar que, lamentavelmente, nesses
trumento na luta pela democratização do País que,
dois anos em que estou nesta Casa, tive pouco temjá então, ganhava as nossas ruas e praças na cam. po de convivência com o Senador Darcy Ribeiro, até
panha pelas Diretas Já que, afinal, nos levou, sem
pelo fato de ter sido exatamente nesse período que
qualquer violência, à reconquista do poder civil com
se agravou seu quadro de saúde. Para mim foi um
o restabelecimento pleno do Estado de Direito, atragrande prazer e uma grande honra ter sido colega
vés da eleição de Tancredo Neves para a Presidênde Darcy Ribeiro nesta Casa. Em primeiro lugar,
cia da República.
porque ele foi uma referência para a minha geração.
O Sr. Ronaldo Cunha Uma- Permite-me V.
Referência com duas vertentes: a vertente da emoEx" um aparte?
ção e a vertente do dogmatismo. Lembro que quando comecei a ter atividade política no movimento esO SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o aparte
tudantJl, em meados da década de 70, o então Prode V. Ex".
fessor Darcy Ribeiro era essa referência de resistênO Sr. Ronaldo Cunha Lima - Lamento intercia
democrática, de coragem, de conhecimento, de
romper o belo pronunciamento que V. Ex" faz para,
alguém que tinha profunda crença em nosso povo.
também, somar-me às homenagens que são prestaNaquela época, já também amarrada pelas
das a Darcy Ribeiro. Há poucos instantes, ouvia do
análises dogmáticas, existia a referência daquele
Senador Jefferson Péres uma referência que me fez
que não analisava a realidade e a política com os
lembrar o pensamento de Bernard Shaw, quando diesquemas da esquerda dogmática, não se utilizava
zia que os homens sensatos se adaptam ao mundo,
das categorias burguesia e proletariado, da luta de
e os insensatos fazem com que o mundo se adapte
classes. Ele preferia falar em povo, preferia acreditar
a suas vontades. E o mundo cresce, e o seu progresso é devido aos insensatos. Darcy Ribeiro era o
e usar um conceito de povo que dentro do esqúema
que podíamos chamar de insensato. Chegava à lucido marxismo engessado não cabia. Darcy Ribeiro
acreditava principalmente no povo brasileiro e na
dez e, mais do que isso, à genialidade, porque foi
mediante esses gestos insensatos que ele procurou
Nação brasileira. Ele acreditava que o Brasil, a partir
dessa mistura de raças que gerou o povo brasileiro,
buscar que o mundo se adaptasse a suas vontades.
estava condenado a ser a potência do 3g milênio, a
Neste instante em que pranteamos a sua memória e
potência que emergiria dos trópicos. Essa análise,
ante o registro belo da sua alocução, do seu discurna minha imagem dogmática de então, fazia com
so, a exemplo dos demais aqui proferidos, permitome dizer, parodiando Manoel Bandeira, no seu poeque o colocássemos no escaninho dos populistas,
juntamente com Leonel Brizola, João Goulart e tanma a Irene boa, a Irene meiga, a Irene amiga, quantos outros. Passados alguns anos e com o arejado chegou ao Céu. Darcy Ribeiro, batendo à porta
de São Pedro, dele ouviu: "Pode entrar, Darcy. Você
mento das nossas idéias, nesse momento em que o
moderno é modificarem-se as idéias, é estabeleceaqui não precisa pedir licença".
rem-se convicções ao sabor dos modismos, Darcy
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço o
Ribeiro foi um homem de profundas convicções, de
aparte-De V. Ex", que é o fecho de ouro deste meu
convicções
arraigadas, pelas quais lutou até o fim da
pronunciamento.
sua
vida.
Infelizmente,
não vou poder conviver com
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, numa
ele
agora
numa
mesma
Bancada nesta Casa, a parúltima homenagem à memória do nosso saudoso
tir da formação do bloco das oposições.
Senador, relembro uma frase que foi proferida por
Nós, do PT, tínhamos, sim, divergências com
Genésio Gambarra, no elogio fúnebre que fez a
ele. Mesmo assim, temos que reconhecer que, por
João Pessoa, à beira do seu túmulo: "Darcy, vivo
mais que sentíssemos urticária quando ele dizia que
não te venceram, morto não te vencerão".
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o PT é a esquerda da sacristia - essa frase é puro
Darcy Ribeiro - até nisso vê-se o talento e a criatividade de Darcy Ribeiro ao fazer suas críticas.
Tínhamos divergências, por exemplo, na questão da estrutura sindical, e neste caso particulannente, na minha opinião, Darcy Ribeiro estava errado.
Tivemos divergências na discussão da Lei de
Diretrizes e Bases, mas temos que registrar que
Darcy Ribeiro, na condição de Relator daquela matéria, foi extremamente tolerante, extremamente amplo, extremamente aberto às sugestões, às emendas e às propostas de enriquecimento. Tenho certeza que mesmo não saindo desta Casa a LDB defendida pelo meu Partido, ela foi, sem dúvida alguma,
profundamente ampliada e enriquecida com o trabalho de Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro tinha uma vaidade simpática e
talvez nos redima a todos - particulannente nós políticos que somos todos vaidosos, mas não temos coragem de dizê-lo - ao dizer que gostava de receber
elogios.
A sr- Marina Silva - V. ~ me permite um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço a nobre Senadora Marina Silva.
A sr- Marina Silva - A forma como Darcy Ribeiro falava "povo brasileiro", "meu povo", dita por
qualquer um de nós pareceria vulgar, demagogia.
Mas, dita por ele, era original, interessante. Ele sentia mesmo como uma categoria, como um sistema
da sua obra, a forma de tratamento "povo brasileiro".
Ontem, no velório, eu pensava que se chegasse alguém que não conhecesse a realidade do Brasil,
que não conhecesse Darcy Ribeiro e perguntasse a
qualquer um de nós quem morreu, quem era o homenageado tão importante, muitos de nós teríamos
diferentes respostas. Mas, além de grande gênio da
antropologia, da etnologia, de tantas coisas que ele
fez, poderíamos dizer que Darcy Ribeiro era um homem que sentia, que observava e que elaborava.
Ele elaborava o que sentia e o que observava. Também se poderia dizer que era um homem que sonhava e realizava, acima de tudo. Poderíamos dizer
também que era um homem que "dava carão". Na
minha terra, diz-se "dar carão". Darcy já não tinha
mais muita paciência de discutir, de debater. Ele, às
vezes, se permitia ficar "dando carão" nas pessoas.
"Não é assim, porque na Suíça não é assim, na
França não é assim, isso que estão dizendo é besteira". Ele chegou a dizer isso na Comissão de Educação, quando estava relatando a LDB. E não nos
sentíamos ofendidos, respeitávamos a forma irreve-
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rente como ele tratava as pessoas, que, muitas vezes, levantavam questões que para ele já eram líquidas e certas. Todos aprendemos a ter um pouco de
tolerância com o Senador Darcy Ribeiro. Morreu o
homem que dava carão nos políticos, nos intelectuais e até no Presidente. A professora Conceição
Tavares disse uma coisa muito interessante: o Senador Darcy Ribeiro tinha uma forma particular de se
revoltar, não contra as pessoas, não contra alguém
em particular, mas contra o sistema, contra as instituições, quando elas não estavam de acordo, contra
as idéias, mas nunca contra os indivíduos. Essa é
uma forma bonita de viver a política. Podemos fazer
críticas, podemos até ficar revoltados com algumas
situações, mas as pessoas não devem ser necessariamente o objeto da nossa ira no sentido negativo
da destruição e do ódio. E o Senador Darcy Ribeiro
soube fazer isso muito bem. Todos sabemos que
quando determinado órgão perde sua função, os outros são obrigados a trabalhar com muito mais sensibilidade para suprir a parte lesada. Acredito que a intelectualidade brasileira perdeu um dos seus importantes órgãos, que foi machucado na sua parte pensante. o SimadorDarcy Ríbelrodelxa-nos o deSa.fio
de aumentar a sensibilidade para recuperarmos a
sua perda. Acredito que onde ele estiver - sou uma
pessoa que tem fé -, ele deve estar articulando uma
grande aliança do bem pelo benefício deste Pafs.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senadora Marina Silva. Os pontos que V. E~
levanta reforçam uma convicção que tenho: a ninguém era possivel ficar indiferente a Darcy Ribeiro.
Podia-se discordar em certos pontos, concordar em
outros, mas ficar indiferente era impossível.
Gostaria de registrar que um dos momentos
em que passei por profundo constrangimento nesta
Casa foi exatamente no episódio a que se referiu o
Senador Jefferson Péres, pois, entre as pessoas
que acusavam Darcy Ribeiro, tenho certeza de que
a grande maioria era filiada ao meu Partido. Confesso que fiquei constrangido com aquele tipo de abordagem ao Senador Darcy Ribeiro, mas ele, com seu
talento e capacidade, como já descreveu aqui o Senador Jefferson Péres, colocou as coisas em seus
devidos lugares.
Gostaria também, para concluir, de dizer que
tive a sorte - e is5<) voulevar Pa.ra meu currículo de me tomar sócio de-Darcy Ribeiro na autoria da lei
que institui a- doaçao presumida de -órgãos, aprovada a partir do substitutivo brilhantemente preparado
pelo Senador Lúcio Alcântara ao projeto meu e do
Senador Darcy Ribeiro, recentemente promulgada
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pelo Presidente da República, muito provavelmente
a partir de carta que o Senador Darcy Ribeiro encaminhou ao Presidente Fernando Henrique, com argumentos irrefutáveis contestando toda a campanha
feita contra a lei Jogo que aprovada pelo Senado Federal. Tenho certeza de que essa carta que o Senador Darcy Ribeiro encaminhou ao Presidente da República, publicada no jornal Folha de S. Paulo, deve
ter contribuído de maneira muito decisiva para que
Sua Excelência viesse a sancionar aquela lei.
Muito se disse já de Darcy Ribeiro, mas entre
as frases que procuravam defini-lo, feitas por diversos políticos, a meu ver a que se encaixou melhor
não foi a de nenhum político, mas de Caetano Veloso, que dizia que Darcy Ribeiro tinha um eterno ar
de adolescência.
E é um paradoxo que Darcy, no final da vida,
tenha tido tanto amor a ela, quando, segundo ele
mesmo disse em entrevista no programa Roda Viva,
reprisada agora com a sua morte, aos 20 anos teve
vontade de se matar, porque fazia Medicina, mas
não encontrava naquilo que estava estudando a razão e a saída da sua existência. Assistia a aulas de
Rlosofia, de Direito, mas naquele momento teve
vontade de dar fim a sua vida porque não estava
vendo muito sentido nela. É um paradoxo que ele,
quando jovem, tivesse tido esse sentimento, e depois, ao longo da vida, tivesse tido tanto amor a ela,
como demonstrou principalmente nos dois últimos
anos, quando a doença se abateu de forma mais
profunda. Foi um período em que ele produziu de
maneira quase que obstinada. Já foi citada aqui a
LDB, os projetas Caboclo e de doação de órgãos.
E para concluir, quero lembrar um poema já batido, fora de moda, muitas vezes dito, de Bertolt Brecht,
aquele que dizia que há homens que lutam um dia e
são bons, há homens que lutam um ano e são melhores, e há homens que lutam toda a vida e são imprescindíveis. Sem dúvida alguma, dentro do conceito
bredltiano, Darcy Ribeiro foi um homem imprescindível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Romeu Tu ma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, uma, duas, mil
sessões comuns ou especiais... tantas mais fizéssemos, mais teríamos a falar sobre esse ser que se
esvai em matéria para incorporar-se, só energia, ao
universo das almas. E muito ouviremos falar ainda
dele, que foi, com certeza, um dos mais cultos, polémicos e combativos Senadores da República.
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"Feliz de quem atravessa a vida tendo mil razões para viver", como diz Dom Helder Câmara. E, por
mil razões, Darcy Ribeiro amou a vida, a ponto de
driblar a morte e só consentir em morrer após concretizar muitos dos seus sonhos.
Esse educador, legislador e antropólogo, ao
qual a ciência, a cultura e o nosso País tanto devem,
gostava do invulgar e chegava a revestir de extravagância tudo o que fazia, numa atitude que o colocou
e o susteve mituralmente no centro dos grandes
acontecimentos nacionais dos últimos quarenta
anos. Com isso, apoiando-se apenas nas qualidades
extraordinárias do próprio intelecto, pôde transformar em fatos concretos muito do que acreditava ser
bom para o nosso povo. Perseguindo com obstinação seus objetivos de vida, conquistou o respeito e a
estima de todos, mesmo de quem, por não conseguir entendê-lo ou ficar sobressaltado ante sua ânsia
de reorientar a História, chegara a vê-lo como uma
ameaça à paz pública. Darcy Ribeiro teve a felicidade de poder dar tudo de si ao Pafs e à gente que
tanto amava. Teve a felicidade de morrer como vencedor.
Valeu a pena? Valeu, vaieu sim, porque nem
os sonhos e realizações conseguiram refletir toda a
grandiosidade de sua alma E, como diria Fernando
Pessoa, "tudo vale a pena, se a alma não é pequena•.
Em duas frases cunhadas por Darcy Ribeiro,
podemos ver a síntese do que lhe ia pelo espfrito indõmito e irrequieto. A primeira diz:
"Estou sempre voltando à Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, o livro
mais importante já escrito sobre o Brasil.·

A segunda frase é quase segmento da primeira, ou seja:
•A Sufça é um país quase perfeito. Um
horror. Prefiro o nosso que está por fazer."
Dizia eu a Roberto DAvila - que teve oportunidade de fazer uma brilhante entrevista com Darcy
Ribeiro, tão reprisada neste momento triste da sua
perda-, que horror não era a Suíça; horror era viver
num pafs de Primeiro Mundo. E ele completava a
sua frase, Senador Jefferson Péres: "Prefiro o nosso
que está por fazer".
Podemos extrair dar o jufzo antropológico de
Darcy Ribeiro sobre o povo que foi sua paixão e
que, incentivando-o, lhe deu forças para continuar
existindo quando todos os prognósticos lhe eram
desfavoráveis. Mas, apesar de tudo, chegou a hora
inadiável, o momento da missão cumprida A partida
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O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Concedo o aparte a
V. Ex".
O Sr. Ney Suassuna-" Senador Romeu Tuma,
eu queria apartear V. Ex" apenas para lembrar que
muito se fala da Universidade de Brasília, mas se
esquece de que Darcy Ribeiro não só reformulou a
UERJ, como também criou a UERJ Norte em várias
cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro.
Darcy Ribeiro não foi um simples criador de uma
universidade, mas sim um criador de universidades.
Darcy Ribeiro vai fazer falta a este País. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex"
pelo aparte. Como eu disse no início do meu pronunciamento, em mil sessões como esta, haveria
um milhão de coisas a falar sobre a von1ade e o trabalho de Darcy Ribeiro.
E, lembrando o que foi, tez e nos legou Darcy
Ribeiro, ao recordar a figura desse campeão da cidadania, vem-me à mente o lusitano Afonso Duarte
a dizer em seu poema 'Lápides', como proclamaria
Darcy Ribeiro se aqui estivesse:
'Não sou um velho vencido!
Mesmo à beira da morte
Quero erguer o braço forte
Da razão de ter vivido.
Voz de amor por quanto louvo
Caia-me o coração exangue,
Mas sem traição do meu sangue
Que é a voz do meu povo.'
Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Cidadão Darcy Ribeiro, por ter vivido e pelas lições de
bravura.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, em nome da Uderança do PTB, é
com irr.enso pesar que me associo às manifestações
desta Casa e de todo. o País· pelo desaparecimento
de nosso ilustre Colega, Senador Darcy Ribeiro.
Os que aqui me antecederam já mer.cionaram
e louvaram as qualidades morais e intelectuais de
Darcy, seu admirável espírito público, a obsessão
com que se dedicou às causas que elegeu - a educação, sobretudo - e a coragem com que desafiou e
combateu a doença que o vitimou, transmitindo a todos nós preciosa lição de vida e de esperança.
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Há homens públicos que não se limitam ao papel de agentes ou testemunhas de seu tempo. São
personagens seminais, cujas idéias destinam-se a
atravessar gerações, transformandO-as e aprimorando-as.
A Históri11 do Brasil_r!!gistra a presença de alguns desses personagens, muitos dós quais marcaram indelevelmente sl.la passagem nesta Casa. Cito,
entre outros, Nabuco, Rui Barbosa, Gustavo Capanema, Afonso Arinos_e, agora, Darcy Ribeiro.
A biografia de Darcy é das mais densas e admiráveis. V"IVeu, com intensidade, um dos períodos
mais_çontroversQ§_e tumultLtados_da l}i~ória_r_epubli
cana brasileira: o Governo João Goulart
A efervescência da Guerra Fria produzia aqui,
nos idos de 1964, um momento de intenso e apaixonado embate ideológico.
Darcy, Chefe do Gabinete Civil do Governo
João Goulart, que seria deposto pelo movimento militar, corajosamente lutou por suas crenças, que não
cabe aqui discuti-las, pagando o alto preço do exflio
e da perseguição.
Viveu anos de ostracismo político, o que lhe
custou danos consideráveis à saúde.
A incerteza do retomo, a saudade dos amigos,
a solidão do exilado derrubam a muitos; não, porém,

a_Darcy.
No exflio, intensificou sua produção intelectual,
escrevendo romances e aprofundando-se em algumas de suas obsessõe-s de intelectual: á educação Eo
os índios.
Como educador, deixara a esta cidade, antes
de partir para o exilio, um precioso legado: a Univer- sidade de Brasília. Por ela lutou quando tudo lhe era
adverso.
A própria idéia de Brasília era ainda vista como
um del!rio pessoal de Juscelino. Enfrentou o ceticismo da comunidade acadêmica de então, que achava
um absurdo erguer .um complexo universitário em
meio à paisagem desértica do Cerrado.
Darcy teve a ousadia de impulsionar esse projeto, tomando a UnB uma realidade.
Em reconhecimento a todos os merecimentos
de Darcy Ribeiro, Sr"s e Srs. Senadores, é que, ainda ontem, tive a felicidade de tomar a iniciativa de
apresentar nesta Casa um projeto de lei propondo a
<Íiteração da denominação da UnB, que passará a
se chamar 'Universidade de Brasilia Darcy Ribeiro".
Brasília, semdúvidaalguma, sentir-se-á honrada e confortada ao ver a UnB ostentar o nome imortal de seu idealizador e 1• Reitor.
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E era também a ousadia de Darcy que, não
obstante a idade e a enfermidade que o acometia,
lhe dava aspecto juvenil quando talava.
Quantas vezes aqui nos deliciamos com sua
oratória espontânea e magnética, com o virtuosismo
de seu verbo, capaz de dobrar mesmo os seus reinantes adversários?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, recém-sancionada pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso - e destinada a transformar o panorama da
educação brasileira -, tem as impressões digitais de
Darcy Ribeiro.
. É sua obra derradeira, um generoso legado
telectual às futuras gerações.
Embora adversário deste governo, soube mostrar sua grandeza de homem público, dispondo-se a
colaborar numa causa de interesse coletivo.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o
Ministro Paulo Renato reconheceram de público a
influêr.cia decisiva de Darcy Ribeiro na elaboração
dessa Lei.
Títulos e obras não faltam a Darcy Ribeiro.
Foi o pai da UnB, o amigo dos índios, o apóstolo da educação.
Prefiro, porém, lembrar-me dele de um modo
mais simples e abrangente: um homem público íntegro e integral - um brasileiro exemplar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, tanto já se falou
da vida desse grande brasileiro Darcy Ribeiro, tanto
ainda se falará com certeza, pelo seu exemplo de
vida, pelo legado que nos deixou, pela grandeza de
sua obra, que só me abalanço, Sr. Presidente, a
ocupar esta tribuna, juntando minha voz às de todos
os colegas Srs. Senadores que estão pranteando e
reverenciando a memória de Darcy Ribeiro, inclusive
porque sou daqueles que têm algo para contar.
Assim que cheguei nesta Casa, foi S. Ex" um
dos primeiros Companheiros que conheci. Por incrível que pareça, logo depois fui visitá-lo no Hospital
Sarah Kubitschek. Esperava encontrar ali - pelas
notrcias que me vinham - um homem abatido. Qual
não foi minha surpresa ao encontrá-lo com vontade
de viver, alguém feliz com minha visita. Nosso relacionamento era recente; portanto, procurei lembrarlhe que representava o Estado de Mato Grosso do
Sul. Assim, praticamente, S. Ex" se levantou do seu
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leito, começando a falar das coisas do meu Estado e
dos três anos em que lá viveu com os índios Kadiwéu. Agora, quando S. Ex" nos deixa, sinto o dever
indeclinável de falar nesta Tribuna como seu Companheiro, também para dar-lhe o derradeiro abraço
de amizade fraterna e de admiração pelo seu trabalho que, com toda certeza, será enaltecido por muitos e muitos anos e por várias gerações neste País.
Mormente, desejo falar em nome do Estado de Mato
Grosso do Sul, onde S. Ex" viveu alguns anos de
sua vida. Declaro que o meu Estado teve orgulho
em recebê-lo. Ele morou também no Estado de Mato
Grosso do Sul.
Extraí de seu livro uma página, e são suas as
palavras que vou ler. Disse Darcy Ribeiro em seu livro 'Testemunho':
A primeira tribo com que trabalhei longamente foi a dos Kadiwéu, remanescentes
dos antigos Guaicurus, únicos índios do Brasil que dominaram o cavalo e com ele impuseram sua suserania sobre muitas tribos de
uma área extensíssima, que ia desde o Pantanal até todo o sul de Mato Grosso.
Com os Kadiwéu foi que, de fato,
aprendi a ser etnólogo, porque tanto eu os
estudava, como eles me estudavam e, por
meu intermédio, à minha gente.
. Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
Mato Grosso do Sul junta sua voz às vozes de todas
as unidades da Federação brasileira, na certeza de
que a obra de Darcy Ribeiro é perene, é uma obra
que vai servir às muitas gerações de brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quantas vezes
observei Darcy Ribeiro no meio de seu padecimento,
penetrar no plenário, comparecer às sessões, que
para ele já eram muito penosas; mas nesta sessão
Darcy Ribeiro não gostaria de estar presente; nesta
sessão, em que homenageamos o seu passamento,
Darcy Ribeiro gostaria de continuar vivo, e não de
assistir a uma sessão em homenagem ao seu passamento.
Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros. É um
fenômeno que acontece muito raramente, como a
passagem do cometa Halley. Darcy Ribeiro, criança
em Montes Claros, deve ter escutado até o final de
seus dias a palavra de seus parentes, de suas tias,
dizendo: ·~ta. menino; êta, Darcy; esse Darcy não
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pára'. E Darcy não parou, jamais parou, porque Darcy, o mineiro de Montes Claros, era um eros, um
eros diferente daquele eros grego. Darcy Ribeiro era
um eros universal.
De onde trazia ele a força, a capacidade de
continuar a nos mostrar a cascata de seu sorriso?
De onde tirava ele a força vital que demonstrava
com bravura a cada passo de sua vida?
Montes Claros não comportava Darcy Ribeiro.
Por isso, ele foi para Belo Horizonte por volta de
1940 e ingressou onde não devia.
Na Sorbonne, deram-lhe o tftulo de doutor honoris causa, e um título de doutor honorls causa
não conquistado por outras influências, mas pela força de sua inteligência, pelo poder de sua cultura única e exclusivamente.
Lá, dizia Darcy Ribeiro, recebeu o título de
doutor honorls causa devido aos seus fracassos.
Não conseguiu, disse ele naquele discurso, nenhum
êxito nos seus grande projetes; não conseguiu concluir nada na vida. A Universidade de Brasília, que
ele imaginou e colocou em prática, teve que chamála um dia de sua filha prostituída; prostituída, sim,
por aquilo que veio em 64 e que impôs na universidade de Darcy Ribeiro a antiuniversidade. Centralizada, despótica, autoritária, criou, em vez de um espaço para a cultura, uma muralha despótica da anticultura, da antipesquisa, do bitolamento, do estreitamento das cabeças ao invés de abrir as portas dos
departamentos fazendo com que os departamentos
se inseminassem pelas informações, pelo contato
entre os vários departamentos, de Economia e de
Sociologia, de Política, de Antropologia. Na concepção totalizante de Darcy Ribeiro, todo saber se interpenetrava. Interagia uma parte do saber humano sobre a outra.
Darcy Ribeiro foi para Belo Horizonte e lá seguiu o caminho errado: fez concurso vestibular para
a faculdade de medicina e, como lembrava ele, nunca teve uma aprovação naquela faculdade. Irrequieto, Darcy Ribeiro foi procurar matar a sua sede de
conhecimento na faculdade de filosofia e, como ele
conta às páginas 88 e 89 de seu livro chamado
Migo, ele ia à faculdade de direito assistir às aulas
de meu pai.
Dizia Darcy Ribeiro, para grifar, como costumava fazer, para acentuar ou exagerar em suas colocações: naquela ocasião em Minas havia os bené, os
pedrinhas, os miltinhos, os afonsinhos. Mas lá conheci também Carlos Campos - o único sábio com
que convivi na minha vida -. uma vida inteira dedicada ao estudo e à pesquisa, triste e solitária vida. Ao
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defrontar-me com ela;-dizia Dan:Y Ribeiro, eu me assustei.
Pois bem, portanto, foi em minha casa, aos 57
anos de idade, aproximadamente, que, pela primeira
vez, encontrei-me com o Darcy Ribeiro, ele seis
anos mais velho do que eu. Depois, vivi 26 anos prisioneiro de uma obra de Darcy Ribeiro: a Universidade de Brasma, onde fui professor de dedicação
exclusiva em tempo integral.
Em 1963, conversava com um primo de Darcy
Ribeiro, Lincoln Ribeiro, professor da UnB. Dizia a
ele, premunitoriamente: "Lincoln, diga para seu primo Darcy Ribeiro que o projeto da Universidade de
Brasília vai ser vitorioso _um9ia no Brasil. Mas, talvez nesse dia, nem ele, nem você, nenhum dos professores que lá está hoje poderá continuar a lecionar. Você é professor de politica, Lincoln Ribeiro, e
por isso sabe: vivemos na Améria Latina, onde a estrutura política não tem estabilidade e o próximo golpe que vem aí não é o golpe sonhado, o golpe da
Esquerda. Vai ser o golpe da Direita, que vai mandar-nos todos embora. Vai demitir todos e vai aproveitar a estrutura despótica, centralizadora, sem
concurso, sem garantia para os professores. Num
País em que as conquistas dos trabalhadores ainda
não tinham a sua história, os professores eram apenas garantidos pela CLT.
Infelizmente a minha visão de outubro de 1963veio se concretizar. Como eu não queria aquele tipo.
de _relação profis§[o11_ªl, fui_ fazendo concurso para
catedrático e ser vitalício. Quem sabe, na Cátedra,
no poder da Cátedra, pudesse eu desenvolver a minha bitola estreita e quem sabe um dia a minha mediocridade viesse atingir as proximidades da inteligência e da fulgurância de Darcy Ribeiro.
-Mais uma vez, aqui, a vida nos aproximou, aqui
neste Senado. Darcy Ribeiro foi uma explosão que
acontece raras vezes. E, como ocorre em toda explosão, as luzes que dele emanaram foram em várias direções. Uma explosão fantástica de eroticidade, de capacidade de viVer, capaCidade de gozar a
vida, capacidade de ousar, colocando a sua imaginação sem teias na construção de projetas utópicos
e a sua habilidade incrível na concretização desses
sonhos.
Para a Universidade de Brasilia, ele abalou,
para incorporar o seu projeto, do Vaticano até as forças políticas que se lhe opunham naquela ocasião.
Darcy Ribeiro não pôde descansar na Universidade de Brasma. Como é difícil a um homem dependente, a um ser que pretende manter a sua coerência, sobreviver num País como o Brasil! Darcy Ri-
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beiro matou um leão por dia durante toda a sua vida.
Escreveu 26 livros com mais de 140 edições em várias línguas do mundo.
Darcy Ribeiro retirava aquela sua força vital de
seu riso, de sua magia interior. E jamais o 'Eros'
Darcy Ribeiro teve qualquer receio de Tánatos. A
impressão que eu tinha é que se Tánatos, à morte,
um dia conseguisse vencer aquela fantástica manifestação de vida de Eros, Darcy Ribeiro ainda iria
conseguir, mais um vez, num processo de encantamento, convencer Tánatos a deixá-lo conosco por
mais algum tempo.
O que Darcy Ribeiro pretendia fazer como antropólogo era bem mais do que aquilo que fez c_omo
etnólogo. O seu projeto, concretizado no seu livro O
Povo Brasileiro, ainda não foi suficientemente aprendido e digerido pelos estudiosos no Brasil. A sua bitola larga toma difícil que nós, os medíocres, nós,
aqueles que vivemos em nossa bitola estreita, possamos abarcar a sua ousada contribuição para a
cultura brasileira.
S. Ex" pretendia mostrar algo que se encontra,
sim, em Gilberto Freire e que se encontra também
na Rlosofia da História, de Hegel, quando diz que 'a
grandeza da Grécia se deve ao fato de que a Grécia
era o caminho pelo qual diversos povos diferentes
convergiram e trouxeram as suas contribuições para
formar o grande espírito helênico".
Assim Darcy Ribeiro via o Brasil, o povo brasileiro, nesse processo no qual acreditava e tinha fé e
que, obviamente, não era a tentativa de construção
do processo civilizatório brasileiro um processo fracassado. O projeto humano daria certo no Brasil,
pensava e confiava Darcy Ribeiro.
Portanto, quando soube que o mestre Darcy
Ribeiro havia, finalmente, sido colhido pelo notumo
Thánatos, ainda fiquei pensando que era apenas um
encantamento. Darcy Ribeiro teve coragem para
tudo. Jamais escondeu sua qualidade de agnóstico,
não teve medo de declarar que depois retomaria à
condição de poeira cósmica,jarnais leve meâo-âe
perder votos ao se declarar ateu.
Em 1974, teve que voltar ao Brasil. Sua esposa
e colaboradora, Berta Ribeiro, escreveu cartas a
amigos para viabilizar a operação que extrairia um
dos pulmões do Senador Darcy Ribeiro, alguns deles se recusaram. No mesmo ano, sua batalha com
a morte vai se tomando cada vez mais dura, mais
penosa. Da última vez em que se referiu a ela, a
essa luta contra a morte, S. Ex" repetiu aquilo que
todos sabemos: 'só não quero sentir dor'. E aconselhava àqueles que se encontravam em uma situação
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terminal em que a dor se mostrava insuportável,
com aquele seu sorriso eterno: 'tomem morfina, gozem, não sintam dor'.
Portanto, Darcy Ribeiro enfrentou as lutas com
aquele mesmo sorriso, com aquela mesma força vital que já possuía, obviamente, lá no seu pequeno
Montes Claros e que o levou de lá e de Mato Grosso
até os confins do mundo, recebendo, meritoriamente, o título de Doutor Honorls Causa, inclusive da
Sorbonne.
Darcy Ribeiro passava de uma para outra,
cada uma de suas obras concretizadas lhe redinamizavam a imaginação e o poder criativo, que o levava
para novas empreitadas e, assim. nesse orocesso
interminável em que a prática insemina a- imagma- -ção,-a inteligência; ein que a realidade ena novas
condições e novos espaços para a utopia e o sonho.
Sei que Darcy Ribeiro não gostaria de estar
presente nesta sessão. Mais ou menos o que falei
agora, tive oportunidade de escrever num artigo publicado na Folha de S.Paulo, artigo este que seguramente foi lido por Darcy Ribeiro ainda em vida.
Mas quero me penitenciar pelo fato de que, mineiro medíocre que sou, trilhando as bitolas estreitas
contra as quais me insu~o. não aproveitei a convivência de Darcy Ribeiro como gostaria de tê-lo feito.
Por isso, penitencio-me. Mas foi a minha humildade,
a minha mineirice, muito inferior à de Darcy Ribeiro,
que impediram que eu crescesse, que eu me alargasse, que eu me aproximasse dele e de suas dimensões incomensuráveis.
Durante o discurso do Sr. Laura Campos, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lucídio Portel/a, 4 2 Secretário.

- O SA. PRESIDENTE (lucídio Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente; S-r"s e Srs. Senadores, quero, nesta
homenagem a Darcy Ribeiro, ressaltar a sua forma
única, exclusiva, de fazer política.
Vi poucas pessoas na vida - milito na política
há mais de 20 anos, exercendo mandatos seletivos
- fazer política como Darcy Ribeiro, um político em
relação ao qual ninguém, em momento algum, jamais teceu qualquer crítica, um político do qual ninguém consegUia ter raiva. Darcy Ribeiro fazia política de forma diferenciada. Creio que, pelo seu desprendimento, pelo seu total desinteresse pessoal,
Darcy Ribeiro fazia política olhando o povo, a socie-
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dade, a Nação, o mundo. Jamais pensava nele mesmo, jamais pensava no poder ou em exercer o poder
para dele se utilizar, para pressionar de alguma forma. Darcy Ribeiro fazia política lançando idéias, manifestando pensamentos, e Conseguiu ser respeitado
por todos ao longo de toda a sua vida.
Na política, muitas vezes temos ódio, tratamos
adversários como inimigos. Com ele sempre foi diferente. Creio que esta é uma das coisas mais bonitas
na figura de Darcy Ribeiro.
Outra homenagem que temos de lhe reverenciar é a maneira como enfrentou a morte. Ao longo
de minha vida, nunca vi uma pessoa morrer como
Darcy Ribeiro, nunca vi uma pessoa tão dedicada ao
trabalho, tão tranqüila, tão serena, tão disposta, tão
otimista. É incrível que não nos tenhamos dado conta da possibilidade de sua morte. Ele estava aqui conosco, trabalhando, expondo as suas idéias, e não
imaginávamos que, de repente, ele poderia morrer,
tamanha a sua vontade de trabalhar, tamanha era a
sua indiferença diante da morte, tamanho era o seu
desejo de ter vivas as suas idéias e de transferi-las
aos outros.
Nós o vimos aqui, no dia 4, a votar nessa
sessão do Senado. Recebemos no nosso gabinete
um convite, assinado por Darcy Ribeiro, marcando
uma reunião para tratar das questões da Amazônia, exatamente no dia de sua morte, no dia 17. Li
esse ofício assinado por Darcy Ribeiro na terçafeira pela manhã, em que nos convidava a participar de um encontro que estava promovendo num
hotel aqui em Brasília, para tratar das questões da
Amazônia.
Nunca vi tanta vontade, tanta dedicação, tanto
amor à vida Ele era realmente uma pessoa alegre,
capaz de 'levantar o astral" -como se diz no linguajar popular - de qualquer pessoa. Qualquer pessoa
que estivesse numa situação de depressão, decepcionada com alguma coisa, triste por alguma razão,
bastava olhar Darcy Ribeiro. Não precisava conversar, bastava receber dele aquele sorriso tranqüilo e,
conhecendo a pessoa que ele era, já transformava
nossa maneira de ser, diminuía nosso pessimismO e
já nos colocávamos numa posição mais compreensiva, com mais alegria, porque ele transpirava.esta virtude de sua vida: o amor.
O amor à vida, às pessoas, à existência era
sua mais bonita característica, era tudo o que sentfamos dele e o que de mais bonito ele nos deixa.
Penso que a coisa mais bonita que S. Ex" possuía era o amor à vida, às pessoas, à existência. Era
tudo o que pregava, tudo o que transpirava nele.

O Sr. Édlson Lobão- Permite-me V. Ex"· um
aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço o aparte do
nobre Senador Édison Lobão.
O Sr. Édlson Lobão - De fato, é uma perda
imensa. Oarcy Ribeiro, eu o conheci quando na Universidade Federal;_ depoisJ como Ministro da Educação e, posteriormente, Chefe da Casa Civil do Presidente João Goulart. Sua Exa. controlava, de algum
modo, as atívidades políticas naqueles dias tempestuosos do parlamentarismo e na restauração do presidencialismo. Veio o Movimento Revolucionário, S.
Ex" teve que deixar o País, mas deixou o exemplo
de um homem vigoroso nas ações administrativa e
política. Foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou _
como Secretário do Governador Leonel Brizola. Nesta Casa nos encantou sempre a todos com a sua
cordialidade, simpatia e suas palavras de ponderação. sua Excelêncianos-Cfelxa-umexe-mplo
haverá de frutificar- de como se deve bem proceder
na vida pública brasileira. Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sou eu quem
agradece a V. Ex".
Sua maneira de trabalhar nunca pude presenciar em nenhuma outra pessoa. Recentemente, S.
Ex" reuniu vários Senadores para apresentar sua
idéja para a Amazõni~. denominada Projeto Caboclo. Esta seria executada_J>Qr uma orgmzação nãogovernamental: a Fundação Darcy Ribeiro, naturalmente com o auxflio de outras entidades.
Essa idéia casa-se com a necessidade da nossa região, da Amazônia. É uma idéia que o Governo,
ou segmento do Governo, no Ministério do Meio Afn.
biente, especialmente na pessoa do Professor José
Seixas Lourenço, vem tentando implementar no Brasil, ou seja, uma política de desenvolvimento autosustentado, uma polftica _que_ não destrua a Amazônia, que conserve a natureza ..Ele prega determinados tipos de projetas que seriam executados por caboclos, por índios, por pescadores artesanais, por
pessoas que vivem na região; ele prega uma forma
de essas pessoas usarem todos os conhecimentos
sãÕ l!atU@is ª~~:~sonlá.cl_cis_a(Js conhe<;imentos de cientiStaS. para que eSse -tipo de trabalho possa desenvolver-se de maneira a dar a essa comunidade uma vida econômica melhor, mais confortável,
com lucros, com ganhos e, ao mesmo tempo, c<"-:-: :i
quase total preservação dos recursos nat
•s da
nossa Amazônia.
Essa idéia do Projeto _Caboclo,_ do Senador
Oarcy Pibeiro, a
cuSto,
-sendo executada
pelo Prvlessor José Seixas Lourenço, mas, incrível-
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mente, não com o dinheiro do Governo brasileiro,
mas de doações internacionais, vem sendO executada por várias organizações não-governamentais
que, aqui e ali, em determinados lugares da Amazônia, 1entam orientar essas comunidades naturais da
região - seringueiros, caboclos, pescadores, índios
-, dando a eles alguma técnica, alguma direção,
aprendendo também com eles. Faz esse trabalho o
Museu Emilio Goeldi, no meu Estado.
Essa idéia existe não apenas da parte do Senador Darcy Ribeiro, mas de vários segmentos que
existem na nossa Amazônia. Mas não é uma idéia
que está no Governo. Não é uma idéia de política
- pública. É isso que devemos compreender neste
momento. O Senador Darcy Ribeiro apresentou seu
projeto a vários Senadores, e já ouvi o Senador Antonio Carlos dizer que vai levá-lo adiante, que vai
apoiá-lo, fazendo-o ser uma política pública, uma
política a ser executada pelo Governo, porque a
idéia de Darcy Ribeiro era fazer aquele projeto, em
determinados pontos da Amazônia, com recursos vindos de fora- e o Governo deveria assumir para ele.
Ao invés de se fazer reforma agrária como se
está fazendo na nossa região, onde o colono invade
a propriedade e o Governo depois a regulariza, fazendo a devastação da mata e muitas vezes criando
a pastagem sem nenhuma orientação daquilo que é
da nossa realidade e da nossa vida. Darcy Ribeiro
propõe que o Governo arrume áreas de 5.000 hectares e que, em cada uma dessas áreas, sejam assentadas 50 famílias, as quais teriam orientação de técnicos, mas eles mesmos já têm uma grande experiência, porque nasceram, viveram e se criaram nessas matas.
O Governo deveria compreender isso. Essa
idéia do projeto do Darcy Ribeiro é para ser executada de maneira pequena, de maneira mínima, num lugar ou em outro da Amazônia Poderia ser enxergada
pelo Governo, passando a ser apoiada como uma polf..
tica de poder público, como urna política de Governo.
Essas idéias deveriam ser postas em prática.
Vejo o esforço desse professor José Seixas
Lourenço, mendigando R$2 milhões, R$1 milhão,
R$500 mil de entidades nã~vemamentais da Alemanha, da Itália, da França, da Bélgica, da Suíça,
enquanto o Governo brasileiro rião dedica um centavo a esse tipo de trabalho.
Creio que poderíamos homenagear Darcy Ribeiro levando adiante as suas idéias sobre trabalho,
sobre a conquista de uma nação justa, igualitária, de
urna nação que pudesse dar a todos os seus filhos
urna oportunidade de urna vida digna, tranqüila, feliz,
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porque ele era um homem que pensava na felicidade do povo, que compreendia a necessidade de diversão da população.
Foi ele o idealizador do Sambódrorno do Rio
de Janeiro e hoje é imitado por todo este País, pois
cada Governador, cada Prefeito que se elege está
construindo o seu sambódrorno, entendendo que o
que o povo quer da vida é trabalhe, é diversão, é
alegria e é amor: E isso Darcy Ribeiro soube compreender melhor que todos nós que ainda fazemos
política, muitas vezes, com ódio, com ranço, com divergência, com aspereza.
Louvo a qualidade desse brasileiro que, sem
-dúvida nenhuma, muita falta fará a todos nós. Espero que suas idéias prosperem, especialmente esse
Projeto Caboclo, uma idéia pequena, que não se
apresentava para o contexto total da Amazônia, venha a ser assumido e desenvolvido pelo nosso Governo, propiciando assim uma vida boa ao nosso
povo, mas, ao mesmo tempo, mantendo a preocupação com a preservação da nossa natureza, da nossa
região.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Lucídio Portel/a, 4" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Líder do PMDB, Senador Jader
Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em nome
da Bancada do PMDB, desejo registrar, em que
pese as manifestações de diversos companheiros a
respeito de Darcy Ribeiro, não aspectos que já foram ressaltados, pois entendo que Darcy Ribeiro viveu várias vidas em uma vida só.
Aquijá §e pôde destacar, e a imprensa o tem
feito nas últimas 48 horas, todas as facetas da vida
i:le Oarcy Ribeiro. Desejaria ressaltar, Sr. Presidente,
em breves palavras, o sentimento que recolhemos
de Darcy, de que ele foi um homem de bem com a
vida, porque viveu de forma coerente, ou seja, que a
vida dele não foi apenas o lado leve das homenagens que recebeu ao longo de sua vida e, particularmente, no final dela e que está, ainda hoje, a receber e haverá ainda de receber registres na História
do Brasil pelos serviços prestados.
Aqui já foi dito que Darcy também foi um exilado político. Darcy também foi um proscrito numa de-

terminada época neste Pafs. Darcy teve oportunidade de ser um homem de Governo e de ser um homem de Oposição. Darcy, portanto, teve a chance
de, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vivendo
de bem com a vida, ter o reconhecimento de todos
nós, da sociedade brasileira, ainda em vida, o que
não é dado a todos. Tantos, na História deste Pafs,
como na história da humanidade, só com o tempo,
depois que as paixões passam, têm o reconhecimento sereno da História.
Darcy Ribeiro foi um privilegiado, porque, ainda
em vida, teve a oportunidade de ser reconhecido
neste País, inclusive por aqueles a quem ele fez
oposição, por aqueles com quem teve divergências.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, em nome da
Bancada do PMDB, quero neste tributo de homenagem a esta grande figura que pertence à História do
Brasil, que é Darcy Ribeiro, cumprimentá-lo, já na
posteridade, pela coerência. Este Darcy Ribeiro que
dispensa, neste momento, a enumeração dos cargos, porque também teve o privilégio de estar acima
deles.
Darcy Ribeiro, hoje, na História do Brasil e para
a sociedade brasileira, não é o Darcy Ribeiro Senador da República, Ministro da Educação, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, enfim, todos
os cargos que ocupou, Darcy Ribeiro, na verdade,
Sr. Presidente, conseguiu ser Darcy Ribeiro acima
de todos os cargos que ocupou.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em nome do
Partido Popular Socialista, sucessor do Partido Comunista Brasileiro, quero prestar homenagem a Darcy Ribeiro, um brasileiro.
Muito foi dito aqui, mas talvez muito ainda se
pudesse dizer, pois cada um tem a sua experiência
vivida com Darcy Ribeiro, conhecida de Darcy Ribeiro. Não apenas nestes dois anos de Senado, mas
desde quando pela primeira vez ouvi falar em seu
nome, ou seja, quando ainda jovem estudante, tive
conhecimento de seu papel como educador, como
criador da Universidade de Brasma, como militante
político, como homem de esquerda.
Gostaria de dizer, para ser breve, da nossa admiração por Darcy Ribeiro, poder concentrar em sua
personalidade, em sua vida, o que a esquerda tem
de melhor: a sua generosidade. Darcy Ribe_iro não
era de bem com a vida, não amava a vida senão
porque a entendia como uma possibilidade da cria-

ção da sua utopia de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna.
Por último, talvez a satisfação de termos tido
dele, numa declaração, algo que para todos nós, comunistas, é gratificante. Quando disse que de nós,
militantes comunistas em nosso País, havia recebido
o ensinamento de que era também responsável,
como ser humano, pela melhoria da humanidade,
pelo destino da humanidade. Quero dizer que isso
não foi um ensinamento para Darcy Ribeiro, pois,
desde aquela oportUniâade, ele jã era o Profesoor
Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
··
Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, falo
em meu nome pessoal, do PSDB e em nome do
meu Estado, ente federativo que integra esta Casa.
Uma das cqi_sa§_m_ai§_ se[ISiitas presentes em
mrsstt Regimento é o art. 26, que prevê que se realize uma sessão no dia em que haja o falecimento ou
no dia seguinte dedicada a reverenciar a memória
do extinto no Senado. Isso nos dá a oportunidade de
nos manifestarmos, de extemarmos o que vem do
nosso coração, o que está na nossa razão quando
acabou de ocorrer o sepultamento de um colega,
nesse tempo em que muita lágrima molhada se verte para fora e muita lágrima seca rola para dentro. É,
portanto, muito acertado o que consta dessa disposi·
ção do art. 26.
No caso do Senador Darcy Ribeiro, que nos
deixou, que é pranteado hoje e o será por muito
tempo certamente, _porque ele n~o se pertencia
mais, não pertencia somente aos seus amigos, aos
seus conterrâneos, mas pertencia a todo o País e
era um homem do mundo. Darcy Ribeiro foi, sem
dúvida, um homem do sonho e da concretização do
sonho, um homem que teve a oportunidade de sonhar muito e viver intensamente. Amante da vida,
não veio à vida a passeio, mas a serviço. Dedicouse inteiramente ao ato de viver, foi uma explosão de
vida passando 74 anos pelo território deste País.
Darcy Ribeiro idealizou, planejou e ajudou a
implantar a Universidade de Brasfiia; inspirou e ajudou a concretizar centenas de escolas; escreveu dezenas de livros e fez vários outros tipos de trabalho;
pronunciou conferências; realizou muitos feitos
como Ministro da Educação, como Ministro Chefe da
Casa Civil. Lembro-me de um deles quando Darcy
exercia a Pasta da Educação: ele conseguiu impri-
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mir 12% de dispêndio com educação na receita da
à intensidade da vida. Ele procurava mergulhar em
União para o aperfeiçoamento e desenvolvimeiitõ-da
todos os assuntos com um bulício que encantava a
educação brasileira. Faço questão de registrar, nestodos. Ele era um homem buliçoso e notável na exta oportunidade, que Darcy Ribeiro precedeu com
pressão da sua inquietação pessoal.
Sr. Presidente, estamos prestando justíssima
isso o ato de outro grande brasileiro, o Senador capixaba João Calmon, que felizmente está conosco,
homenagem a Darcy Ribeiro. Culmino dizendo palaouve estas palavras ou vai lê-las, e, sem dúvida, tem
vras que são dele. Poucos dias antes de morrer,
a satisfação de ver reconhecido o seu trabalho, seu
Darcy Ribeiro dizia: 'Sou um livro. Tenho 74 anos.
empenho, seu esforço, os frutos daquilo que idealiFiz uma universidade, quinhentas escolas e um
zou e conseguiu concretizar após tantos anos de pesambódromo. Sou um livro•.
leja.
Ele não só fez várias universidades e centenas
·oe-escolas, como também inspirou milhares de iniDarcy Ribeiro foi o homem do sonho e da cem~
cretização. Lutou pelas suas crenças, lutou junto
ciativas em favor do ensino, como aqueles 12% a
que me reportei e que são os antecedentes do Iracom Juscelino, com Jango, de quem foi Ministro
duas vezes; enfrentou o autoritarismo, foi preso, inbalho posterior de João Calmon.
Talvez, coubesse mais precisamente a Darcy
diciado, depois absolvido. Exilou-se, foi para o UruRibeiro um epitáfio, que, se pudesse, eu colocaria
guai, em seguida para a Venezuela e depois Chile.
Darcy pisou em muitos espinhos, muita pedra ponru- - - -na.suá5epultura: 'Aqui jaz um grande brasileiro, que
da; ao mesmo tempo, foi um intelectual, um homem
sonhou muito e que concretizou muito em favor do
de ciência e um politico que tende mais à sabedoria.
Brasil.'
Há quem diga que a política é horizontalizada e
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
tende mais à sabedoria, porque o político tem um viMuito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Cartas Magalhães)
são global do fenômeno humano, do fenômeno social, do fenômeno político, de todos os fenômenos;
-Com a palavra o nobre Senador Carlos Wilson.
portanto, há necessidade de o político se superficiaO SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronunlizar na horizontalidade do seu trabalho. O político
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s .e
mergulha menos porque o mergulho é destinado ao
Srs. Senadores, apesar do pouco tempo de vida paJtécnico. O técnico é verticalizado e profundo na sua
lamentar durante a qual tive a oportunidade de COilação, ele se verticaliza e se baliza. O grande cientisviver com Darcy Ribeiro, uma característica assimilei
ta não é homem que tende à sabedoria, até porque
de sua personalidade: o ambiente onde Darcy chegava não permanecia o mesmo.
o saber científico não leva ninguém à sabedoria - e
nem a ciência tem essa pretensão. O saber científiDarcy Ribeiro possuía o dom de transformar as
coisas. o pragmatismo, à sua presença, adquiria !eco leva as pessoas ao saber e só a ele, já a visão do
político é mais totalizadora de todos os fe.nõmenos,
veza; a sisudez cedia lugar à descontração; as dilie, portanto, tende à sabedoria. o político o técnico
culdades apresentavam horizontes de solução; o
se completam. O técnico precisa do político na saberealismo abria-se para o sonho.
daria e o político precisa do técnico nos mergulhos
Essa, a imagem do homem Darcy Ribeiro, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que ficou gravaque tem que fazer necessariamente aqui, ali e acolá
da na minha memória.
para dominar mais profundamente os assuntos de
Entendo agora ·a· expressão do índio Chico
natureza técnica. No entanto, Darcy Ribeiro foi, ao
Guarani quando pronunciou esta desolada afirmamesmo tempo, um técnico e um político. Poucos
conseguem isso.
ção: 'Os povos da floresta estão sem pajé.' Entendo
Nesta oportunidade, nesta brevfssima interventambém o alcance da palavra da escritora Nélida Pição, quero prestar a minha homenagem a Darcy Riiion, ao preparar a Academia Brasileira de Letras
para receber centenas de crianças que iriam prestar
beiro. Aliás, eu sempre prestei homenagens a Darcy
as últimas homenagens a Darcy Ribeiro: 'Elas preciRibeiro e sempre prestei uma reverência íntima a
ele. Em várias oportunidades, explicitei iss(): Mas,
sam sofrer o impacto da grandeza de um Brasil
neste derradeiro momento, quero dizer em alto tom
maior e não de um Brasil mesquinho.'
Darcy foi brasileiro integral, brasileiro global,
e deixar bem claro que Darcy Ribeiro foi um homem
porque soube encarnar na sua vida, expressando
modelar para mim. Darcy Ribeiro parecia ter pena
dos tristes, dos que não sonham e não vibram. Darnas idéias e vivendo no modo de ser e de agir o valor universal do homem brasileiro.
cy Ribeiro era um hino permanente ao áinor à vida,
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Darcy sorria sempre, até na doença. Ontem, ao
vê-lo imóvel, sem vida, o Governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque, desabafou: 'É a primeira
vez que eu vejo o Darcy sem estar com o sorriso no
rosto.'
Darcy sabia ser diferente, sabia ser ilustre, sabia ser pequeno como um simples desconhecido enfumado nas entranhas de nossa, ainda majestosa,
floresta. Era querido, era questionador, era espontâneo, era delirante. Tinha o delírio do poeta que não
se conforma com a mesquinhez nem com a renúncia
a ser autenticamente homem do Brasil, nem com a
submissão a desejos, planos, programas e ações
alienígenas. Posicionava-se. Discutia. Provocava.
Projetava. SOnhava. Cultivava a utopia como referencial, como ideal, como horizonte criador de sonhos e projetas. Sonhos e projetas de ser, de crescer como homem e como povo.
O Sr. José Agrlplno Mala - Senador Cartas
Wilson, V. Ex" permite-me um aparte?
O SR. CARLOS WILSON- Com muito prazer,
concedo o aparte ao Senador José Agripino Maia.
O Sr. José Agrlpino Mala - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, a minha cadeira é vizinha à
que o Senador Darcy Ribeiro ocupou enquanto vivo.
Com ele convivi dois anos. Foi uma convivência
doce e afável. Sempre respeitei Darcy Ribeiro, que
conheci quando governei meu Estado. Homem com
a vida pública limpa, profícua; homem que experimentou sofrimentos e alegrias na vida; homem de
grandes realizações pessoais; homem público a
toda prova, de espírito público, que sentia a dor do
dinheiro do povo; homem afável, que não demonstrava ser o homem importante que sempre foi. Ele
permitia que as pessoas ficassem próximas dele.
Não estabelecia distância para quem convivia com
ele, o que prova a magnanimidade de sua personalidade. Foi um homem de cultura, um homem que dedicou sua vida à educação. Assisti aqui ao seu lado,
no ano passado, à aprovação da LDB e pude ver
sua alegria. Darcy criou a UnB e idealizou os CIEPs,
a maior demonstração da história recente de apreço
do homem público pela criança pobre, premiada
com a melhor escola, com o melhor prédio físico.
Mas era o homem das minorias. Esta é uma sessão
de homenagem. Penso que todos nós devemos evoluir da palavra para a atitude na homenagem e há
uma forma de fazê-lo. Estive presente, numa sextafeira pela manhã, final de convocação, a um encontro por ele convocado para expor seu Projeto Caboclo. Mais ou menos 15 Senadores estavam presentes ao encontro. Darcy Ribeiro dizia, até em tom de

41

gracejo, que aquelas presenças eram manifestação
do prestígio do câncer. Rebati: não era prestigio do
câncer; era prestígio do autor da idéia, do homem
que tinha autoridade para convocar pessoas, porque
elas iriam ouvir boas idéias de um homem sério e
conseqüente. Ele expôs o Projeto Caboclo sob a forma de projeto elaborado. O projeto é de Darcy Ribeiro, mas por que não prestarmos uma última homenagem a ele, adotando o Senado da República,
como seu, o Projeto Caboclo? Pela sua vida pública,
que não o desonrou em nenhum momento, por que
não merecer de seus Pares - após sua morte apoio a esse projeto? Por que não ser o Projeto Caboclo mais que um projeto de Darcy Ribeiro para as
minorias? Por que não ser ele úm projeto do Senado
Federal para o amazônida? Eu, que fui vizinho de
Darcy durante dois anos, não poderia deixar de manifestar, neste modesto aparte, esta minha homenagem pessoal, este desabafo e esta proposta de fazermos do Projeto Caboclo algo maior que o sonhado por ele: um projeto de seus Pares, um projeto do
Senado da República? Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILSON - Sou eu que agradeço, Senador José Agripino. O testemunho de V.
Ex" é da maior importância.
Presidente Antonio Cartos Magalhães, lembro
bem que, ao conversar conosco, V.Ex" dizia-nos que
o Senador Darcy Ribeiro pediu a V. Ex" que ajudasse a implantar o Projeto Caboclo que, indiscutivelmente, era o que mais o entusiasmava naquele momento.
Darcy Ribeiro foi um homem de muitos ideais,
de realizações e muitos futuros. O tempo não lhe era
limite. E Cartas Drummond de Andrade sintetizou,
esplendidamente, essa característica:
'Darcy é um monstro de entusiasmo
que nenhum golpe feroz arrefece. Sete Quedas acabou, mas Darcy é o cara mais Sete
Quedas que eu conheço. Darcy, caudal da
vida.'
Ninguém podia sintetizar melhor Darcy Ribeiro
do que Cartas Drummond de Andrade. Darcy colocava graça na vida. Era homem de esperança, esperança que ele soube colocar no lugar certo: no lugar
onde ele estava, no nosso Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Senador Antonio Cartos Magalhães,
Sr"s e Srs. Senadores, acabo de chegar do velório
na Academia Brasileira de Letras, onde milhares de
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brasileiros estão se despedindo de Darcy Ribeiro.
Neste instante, Leonardo Boff, um dos maiores teólogos deste século, está encomendando a alma de
Darcy Ribeiro. É bem verdade que Darcy, conforme
salientou o Senador Laura Campos, não acreditava
que pudesse haver outra vida, mas tanto respeitava
aqueles que tinham fé que pediu que Leonardo Boff
estivesse hoje na cerimônia de despedida.
Com Darcy Ribeiro, aprendemos extraordinariamente. Quando aqui falava, da tribuna do Senado,
era unânime a atenção com que todos nós ouvfamos suas palavras. Elas encerravam o extraordinário conhecimento de uma pessoa apaixonada por
conhecer aquilo que de mais importante havia para
o povo brasileiro. Poucos, como ele, estudaram em
profundidade a natureza de todos aqueles que formam a nossa brasilidade.
Foi conviver com os fndios, esteve com os negros e como poucos percebeu a importância da miscigenação de europeus com os negros, eorn os fndios, com os orientais, com os amarelos, com os
brancos, com os vermelhos. Enfim, com todas as
pessoas que compõem o conjunto de brasileiros, em
verdade, temos a possibilidade de construir a civilização dos trópicos que, na visão de Darcy Ribeiro,
poderá ser tão ou mais importante que a civilização
romana de há dois mil anos.
Darcy Ribeiro, a cada dia, mostrava sua permanente indignação diante das iniqüidades e das injustiças. Sabia, por outro lado, ser solidário com os
meninos de rua, como demonstrou no seu belo artigo publicado na Folha de S.Paulo na última segunda-feira, quando disse que, se morasse numa favela, gostaria de ser um menino de rua, para poder ver
os carros modernos que circulam no Rio de Janeiro,
as vitrines com as coisas maravilhosas, a extraordinária riqueza humana e as possibilidades infindáveis
de sobrevivência, de alegrias e de tristezas, que nas
ruas do Rio, de São Paulo, da grande cidade, se
pode encontrar. Mas advertia, ao mesmo tempo, da
necessidade de se aprovar rapidamente no Congresso Nacional o seu projeto, que está agora na
Câmara dos Deputados, que toma obrigatória a colocação de um ingrediente com cheiro repulsivo na
cola de sapateiro, para que nenhuma criança esteja
com ela se intoxicando.
Darcy Ribeiro foi solidário com os sem-terra.
Num dos seus mais importantes pronunciamentos,
no ano passado, qualificou o Movimento dos Semterra como o mais importante movimento social da
história do Brasil. Sabia alertar, conclamar o seu
amigo Presidente Fernando Henrique Cardoso e to-
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dos os membros do Congresso Nacional para a n~
cessidade premente de se realizar a reforma agrária
com muito maior rapidez do que até agora vem o
Governo realizando.
Conclamou também o Presidente Fernando
Henrique Cardoso a tomar mais cuidado com a privatização, sobretudo da Companhia Vale do Rio
Doce. Alertou para o processo, que parece inexorá·
vel, de perda, por parte do Governo brasileiro, do
controle de património tão importante que é a Companhia Vale do Rio Doce.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
homenagear o seu amigo, poderia estar refletindo
sobre as recomendações fraternas e carinhosas que
sabia Darcy Ribeiro fazer.
Darcy Ribeiro, nesse último empenho, falou de
sua grande utopia. Não como se fosse algo irrealizável, porque,-aós74 anos, acumulou muita experiência, obteve vitórias extraordinárias, mas viu, sobretudo quando -participava do Governo João Goulart,
este Pafs sob as trevas de um regime ditatorial, de
um regime militar, que o levou ao exílio. Ele tinha
imaginado até uma reação mais forte do que a que
seu amigo, o Presidente João Goulart, promoveu
diante da conspiração, diante da derrubada daquele
governo do qual foi Chefe da Casa Civil.
Um colega de governo, o então Ministro Evaristo de Morais, dizia-me hoje de manhã, no velório,
que se preocupava um pouco com o fato de Darcy
Ribeiro e o Ministro Raul Ryf estarem permanentemente falando coisas que de alguma forma levavam
o Governo a uma certa instabilidade. Era a permanente vontade de fazer as coisas funcionarem, de
transformar as coisas. Aquilo incomodava muitos, incomodava os poderosos, que não quiseram aceitar
a reforma agrária, hoje responsável por iniqüidade
tão grave, que faz com que o Governo Fernando
Henrique Cardoso, querendo ou não, tenha que se
preocupar com isso muito mais do que a composição de forças de seu Governo gostaria de fazê-lo.
Darcy Ribeiro, sobretudo neste Projeto Caboclo, mostrou sua experiência, mostrou seu ideal, a possibilidade de caminharmos para aquilo que era a sua
antevisão, de os brasileiroS poderem construir uma
grande civilização nos trópicos no terceiro milênio.
E qual é a base desta nova civilização? São as
formas de organização social, baseadas não no
egofsmo, não no interesse próprio, mas na solidariedade. Por essa razão e conhecendo de perto como
vivem os caboclos,- c:omo viVem os fndios, é que ele
·propôs formas cooperativas de grupos, de famílias
se organizarem na floresta amazónica, seguindo os
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ensinamentos de Chico Mendes, aproveitando as riquezas da floresta - a caça, a pesca, os minérios,
as águas, as frutas e tantas coisas que ali existem -,
mas sobretudo preservando a floresta, aproveitando
a sua riqueza sem destrui-la.
O legado de Darcy Ribeiro é imenso, extraordinário. Feliz a juventude brasileira que puder apreciar, ler seus livros. Assim como Darcy Ribeiro sabia
amar tanto o ser humano, sabia amar as mulheres,
sabia, como disseram os companheiros, transformar
a vida deste Senado, porque ele fazia com que todos os dias a vida valesse a pena. Era o grande professor, o Reitor da Universidade de Brasnia, seu
criador, criador de outra universidade fluminense,
criador dos Cieps, criador do Sambódromo, que
também transformou em escolas, que sabia seguir a
lição e recomendar aos seus alunos que vaie-m!Jifo
a pena vivermos todos os dias intensamente.
Darcy Ribeiro amou o Brasil com extraordinária
intensidade e deixou-nos extraordinário legado. Um
grande abraço ao amigo fraterno.
Registro, Sr. Presidente, que, neste instante,
estão acompanhando o seu enterro a Senadora Benedita da Silva e os Senadores Sebastião Rocha,
Carlos Patrocínio e Artur da Távola, que também
gostariam de estar homenageando-o nesta sessão
especial.
Sr. Presidente, Darcy Ribeiro deixa para o Brasil um extraordinário presente. Vamos sempre nos
lembrar com alegria do seu sorriso e da sua extraordinária colaboração.
O SR. PRESIDENTE (AniOI1o Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA {PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ~ e Srs. Senadores, em
meu nome e em nome da brava gente tocantinense,
a quem tenho a honra de representar nesta Casa,
gostaria de associar o nosso sentimento de pesar
pela inestimável perda deste cidadão do mundo,
deste patriota insuperável, deste colega extraordinário que foi o Senador Darcy Ribeiro. Homem de inteligência privilegiada, cuja história e cujo trabalho ao
longo da vida já foram aqui discorridos com muita
propriedade por aqueles que tiveram o privilégio de
conviver com ele nesse perfodo fértil e rico da sua
vida em que, na sua larga e ampla visão, com a sua
extraordinária sensibilidade, sempre encontrou uma
forma de se preocupar com todos os problemas que
angustiavam e que ainda angustiam o povo brasileiro. E não só se preocupar, mas de buscar -dar
muitos dos problemas soluções definitivas que vi-
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riam a corrigir as mais diversas formas de injustiça
que vemos impingidas ao nosso povo. Preocupou-se
com os povos indfgenas, com o meio ambiente e,
particularmente, com a educação, onde deixou um
legado extraordinário, um património para o povo
brasileiro de valor imensurável.
Eu gostaria de citar a minha pobre observação
do esforço, do denodo, do trabalho e do caráter dessa figura exemplar que foi o Senador Darcy Ribeiro.
Ele tinha a dimensão exata, o conhecimento total e
completo de que, aos homens determinados, aos
homens que fazem a História, aos homens que
constroem, um insumo por demais importante não
poderia ser desperdiçado, pelo seu significado e
pela sua irrecuperabilidade, que era o tempo. Darcy
Ribeiro. o cidadão brasileiro. o cidadão do mundo.
realmente não perdia tempo; aproveitava-o muito
bem nos diversos desafios que enfrentou, inclusive e
principalmente nesse último, quando a doença grave
de que foi acometido buscava, a todo o instante,
roubar-lhe as forças, a inteligência, o raciocínio, a
extraordinária contribuição que ele dava a este Pais
e ao povo brasileiro. Ainda assim, a doença, terrível
e aguda, que o manteve inerte em seu leito, não
conseguiu conter a sua verve, sua inteligência, seu
pensamento febricitante, sua fábrica de sonhos e
idéias extraordinárias que acabaram por construir
esse grande legado que deixa a esta Casa, ao povo
brasileiro e a todos aqueles que, no País e fora deste, tiveram a oportunidade de com ele conviver e de
conhecê-lo bem.
Registro, pois, o sentimento profundo da gente
tocantinense, que se associa à brava gente brasilei·
ra neste momento de pesar por essa grande perda.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES {PMDB-AP. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, não poderia
deixar de participar desta homenagem póstuma ao
·companheiro Darcy Ribeiro, mesmo sabendo, de an·
temão, que nenhuma homenagem será bastante
para fazer-lhe justiça.
Nem sequer seu nome esteve à aftura de seus
feitos: não cabia nas estreitas margens de um simples
ribeiro um entusiasmo cívico de amplidão oceânica
Assim, antes de uma homenagem, que tantos
nesta Casa e fora dela saberão prestar-lhe com
mais propriedade, quero apenas e brevemente consignar aqui meu lamento e juntar-me a dor de tantos
brasileiros, inclusive de meu Estado - Amapá - pela
pei'cla âe um iu.itêritic:O grande ílolnem. ,
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Homem de notório e multifário talento, Darcy
foi um mestre em tudo o que fez, seja como educador, seja como parlamentar, seja como administrador, seja como homem de ciência ou de letras.
Tinha de ser magistral quem teve o magistério
por vocação e destino, o País por escola e acidadania como única disciplina.
Foi, sobretudo, um professor de cidadania.
Intelectual orgânico, ninguém como ele soube
juntar a teoria à ação, só pensando e formulando em
cada momento, na exata medida do seu sentimento
da necessidade de intervenção concreta na realidade social e política.
· · Toda sua energia e força criadoras estavam a
serviço de, não somente pensar o Brasil, mas, acima
de tudo, de transformá-lo.
Muito da idéia de Brasil que temos hoje devemos ao gênio de gente da estirpe intelectual de Darcy, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda,
Gilberto Freyre e outros poucos, que ousaram construir modelos explicativos da realidade nacional a
partir de nossas especificidades e não pela aplicação mecânica e simplista de esquemas-e 5oluções
importadas.
Darcy foi, portanto, na sua simplicidade generosa e brincalhona, além de um sábio, um dos pais
fundadores do Brasil, da nacionalidade brasileira,
pelo menos, no sentido da imagem de Nação de que
dispomos para pensar e, como ele, transformar.
De toda a sua obra teórica e empírica, o mais
notável legado de Oarcy, foi, na minha opinião, a experiência realizada no Rio de Janeiro da construção
dos Centros Integrados de Educação Pública, os escolões, conhecidos como Cieps.
Ali, ele nos dá a maior lição prática de cidadania, ao propor para a infância miserável do Rio de
Janeiro, uma escola nova, bonita, grande, confortável, de tempo integral, com assistência médica e
dentária, comida de boa qualidade, quadras de esportes e até piscina.
Mais do que um juízo sobre a eficiência pedagógica dessa proposta, que tanta polêmica suscitou,
o novo que emerge desta revolucionária idéia é o
seu efeito politico-ideológico, é o poder que tem de
acordar nos seus destinatários - a população daspossuída e abandonada pelo poder público - a
consciência de cidadania.
Os Cieps tiveram, durante o curto período em
que puderam florescer, o condão de mostrar aos excluídos uma possibilidade de inclusão concreta na
sociedade, através da ação estatal, através de uma
política pública promotora de integração social, ca-
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paz de, por si só, revelar a quem só conhece a omissão e a violência policial do poder público, uma outra
face do Estado, a de aliado, a de ente da mesma natureza que a sua, no seio do qual é possível realizarse a utopia iluminista da igualdade por meio da lei.
- - tõstéografideovo de Colombo dos Cieps: ensinar igualdade e cidadania aos proscritos sociais,
com a linguagem da ação prática de governo, única
acessível a quem se encontra no nível mais baixo da
sobrevivência física e, portanto, sem precisar recorrer a doutrinações dogmáticas e à retórica vazia, tão
presentes no nosso meio político, inclusive de esquerda.
Este o Darcy Ribeiro imortalizado em vida pela
sua obra.· credor de nossa admiração e respeito
como combatente infatigável da utopia da igualdade,
numa sociedade crivada das mais revoltantes desigualdades, filha legitima da escravidão e do colonialismo, tantas vetes-denunciados por ele.
- Darcy não teve filhos; se em dívida ficou com a
espécie, saldou-a com sobras com o gênero humano e com sua gente em sua obra civilizatória; foi
· criador de vida cultural e humanística, se não de
_ vioa bLotógica.
Não precisava de descendência e sim de seguidores este notável patriota, que se não deixou
prole, deixou muitos milhões de órfãos, comovidos
péla sua perda, mas, certamente, dispostos a dar
continuidade a seus compromissos, e serem, assim,
dignos de seu exemplo e sua memória.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
PreSidente, Sr45 e Srs. Senadores,
1 - O povo brasileiro acaba de perder uma de
suas personalidades mais ilustres, um brasileiro orgulhoso de sua condição. Lutava contra o câncer há
mais ae vinte anose pereceu ae forma glorioSa, em
plena atividade. Pleno de vida mesmo no paradoxo
torturante da doença, Darcy Ribeiro, o seu nome, ou
como o chamou, fazendo trocadilho em momento de
rara inspiração, o jornalista Arnaldo Jabor, Darcy
Brasileiro ou Brasil Ribeiro.
2- Natural de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, em uma das regiões mais pobres do
País, quem poderia jamais imaginar que iria granjear
a projeção conquistada e o reconhecimento de que
se tomou merecedor um filho daquele recanto de
Brasil que um dia já mereceu o atributo de lugar esquecido por Deus.
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3- Aliás, nada melhor do que uma contradição
inicial - a pobreza do cenário regional onde nasceu
- em contraponto à riqueza de idéias, ao transbordamento criativo, à inquietação e ao incorformismo de
sua alma fértil. A trajetória de Darcy tem como marco referencial essa contradição.
4- Darcy foi o analista arguto das contradições
brasileiras sem, contudo, perder a esperança no 'homem cordial'. A ser menino de favela, preferia ser
menino de rua, afirmou recentemente. A sua alegria
movia os sonhos, cutucava a realidade mas não lhe
tolhia a ação transformadora. Pelo contrário, antes a
estimulava e o fazia 'imorrível' como se tivesse realizado o sonho de Ponce de León e dispusesse no
bolso do colete do elixir da longa vida e da fonte da
eterna juventude.
5 - Foi muito triste receber a notícia de que,
aos 74 anos, morreu ontem, de câncer generalizado,
como diriam os jornais, essa figura fmpar na história
contemporânea brasileira.
6 - Deixou, porém, uma obra inigualável de intelectual e de homem público. Antropólogo, educador, romancista e membro da Academia Brasileira
de Letras, reconhecido internacionalmente por suas
idéias relacionadas à educação.
7 - Permanente usina de idéias inovadoras,
idealizou a Universidade de Brasilia de onde foi o
primeiro Reitor e da qual dizia ser a sua 'filha dileta
ainda que temporariamente caída na prostituição',
numa referência indignada e, ao mesmo tempo, irreverente, como ele próprio o era, aos duros tempos
de ocupação do governo militar.
8 - Foi Vice-Govemador do Rio de Janeiro,
eleito com o Governador Leonel Brizola. em 1982,
durante cuja gestão foram implantados' os Cieps,
idéia que o governo federal encampou posteriormente nos Ciacs e Caies a partir de 1990.
9 - Darcy Ribeiro era incansável, mas, acima
de tudo generoso. A sua generosidade intelectual e
humana se traduzia no prazer de compartilhar os sonhos e na chama de paixão que sempre o moveu na
luta por üm Brasil melhor para os brasileiros.
10 -Impressionava a sua disposição para agir,
para trabalhar, a sua vontade de viver, de gozar as
experiências que o mundo lhe oferecia, de compartilhar idéias e conhecimentos com as pessoas ao seu
redor.
11 -Foi o que se viu até os últimos momentos,
quando, a poucos dias do fim, fez questão de vir ao
Senado Federal participar da eleição da Mesa Diretora para o segundo período da qüinquagésima legislatura.

_ 12- Darcy Bibeiro emga_nqu_a_rnorte mais de
uma vez. Em 1974, por causa de um câncer, teve o
retomo autorizado pelo regime militar, pois vivia no
exmo e, após retirar_ o p!JII1lão afetado, ironizou,
co!Tl() era de seu feitio: 'Eles imaginaram que eu voltaria para morrer!'
13 - Em 1994, internado devido ao surgimento
de câncer na próstata, fugiu do hospital, dizendo que
só fica na. .UTI quem está querendo morrer. Disse,
ainda, que pediu ao médico para lhe dar alta e,
como tivesse recebido uma recusa, resolveu fugir.
14 - 8eito para a Academia Brasileira de Letras, o que o deve ter deixado deveras lisonjeado,
pois se confessava muito vaidoso: 'Eu sou realmente vaidoso. Tenho mesmo uma tendência a des!Jrezar os-modestos. -PorQue acredito que-a modéstia é
uma- atitude dos medíocres, daqueles que estão
coritentes consigo-mesmo e ccim o mundo', -Darcy
levou para lá o seu charme irresistivel.
15 - Uma de suas últimas e mais importantes
vitórias foi a aprovação recente da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da qual foi relator, modifiCando inteiramente o teor com que foi aprovada
pela Câmara dos Deputados, um compromisso que
levou a sério e cujo resultado certamente lhe proporcionou o prazer da missão cumprida.
16- Ainda em sua última fase de doença, após
a descoberta do câncer de próstata e a fuga para
Maricá, temos a publicação de sua obra que também vai tornar-se referência para o entendimento de
nossa nacionalidade, obra que leva o tftulo de •o Povo
Brasileiro' e que havia iniciado trinta anos antes.
17- Sr. Presidente,
eSrs. Senadores, o
Brasil perde, com a morte do Senador Darcy Ribeiro,
uma de suas figura~ mªis brilhantes nos últimos
tempos, pode-se dizer que junto com ele se vai uma
preciosa parte do charme intelectual que resiste, teimosamente, abaixo da linha do Equador.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
- Concedo a .palavra ao nobre Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na irreverência de sua riquíssima crónica mundana, o escritor
Nelson Rodrigues costumava repetirque tO<Ia unanimidade-é-burra-:- Poísaqui eStamos nós, nesta sessão especial que reverencia a memória do grande
companheiro Darcy Ribeiro, mostrando o contrário.
Darcy Ribeiro foi daqueles homens raros que encarnam e expressam a unanimidade de um povo, de
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um pafs e de várias gerações. Foi a unanimidade inteligente e a unanimidade das inteligências.
Grandioso como homem público que voava na
ousadia dos grandes sonhos, nunca deixou de ser
antes de tudo o amante da vida no jeito mais simples do homem comum. Sua personalidade multifacetada reunia as porções do menino-moleque que
cresceu em Montes Claros, do intelectual festejado,
do planejador e executor de grandezas, do polftico
amplamente definido em tomo das causas sociais, do
educador sem fronteiras e do antropólogo idealista.
Nestas poucas palavras, é impossfvel definir o
rico universo da personalidade de Darcy Ribeiro.
Neste tempo escasso de convivência de pouco mais
de dois anos, eu o definiria como um retrato ampliado da alma brasileira mais pura e menos sensível a
retoques. Sua conversa cativante era direta, crua, inteligente e nua de artiffcios, para refletir o jeito de
ser de que não abria mão. Seu raciocfnio penetrante
e incisivo passeava entre a ironia fina, a observaÇão erudita e o palavrão. Assim, ele era ao mesmo tempo muito de povo e muito de intelectual, e fazia
questão de imprimir esse estilo, por ser diferente e
por ser despaginado dos figurinos clássicos da arrogância.
Guardo para mim este grande exemplo de homem que lutou pelos semelhantes, que simplificou
os entendimentos clássicos da vida e que soube espalhar alegria por todos oo caminhos que percorreu.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta Casa
se reúne, hoje, para prestar uma merecida homenagem ao nosso colega Darcy Ribeiro.
Homem que exerceu diversas funções públicas
neste Pafs e que, com o seu espfrito reformador e
questionador, deixou sua marca registrada em todas
elas, já que encarava como desafios ao seu espflito
empreendedor e à sua inesgotável criatividade tudo
quanto fosse considerado impossfvel pela maioria.
Poderfamos passar horas e horas enumerando
as realizações deste brasileiro fmpar. Entretanto, o
que mais se registra em nossa mente enquanto
olhamos para aquela cadeira vazia é o Darcy Guerreiro. Herança, talvez, da sua estreita relação com
os fndios.
Estará sempre vivo em nossa menlóiiá aquele Darcy que, mesmo tendo à morte como sua sombra,
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diariamente nos dava lições de o quanto é importante viver. VIVer intensamente e lutar pela vida, mesmo
que, como no seu caso, enfrentando um mal que
ainda não foi debelado pela Ciência.
O Senador Darcy Ribeiro merece todos os nossos elogios e recebeu-os pessoalmente neste Plenário no dia 08 de fevereiro de 1996, quando do encerramento da votação da LDB.
Naquela oportunidade, o Senador Jader Barbalho, referendado por todos os membros desta Casa,
registrou que nos sentramos profundamente honrados de participar desta legislatura como colegas do
Senador Darcy Ribeiro. Ressaltou, ainda, que não
só o Senado lhe devia por sua participação no processo de elaboração legislativa da Lei de Diretrizes
e Bases da EdueaÇão, mas o Brasil deve ao colega
Darcy aquela lei esperada por décadas.
Darcy Ribeiro é imortal!
Imortal, não porque a Academia Brasileira de
Letras emprestou-lhe este tftulo, mas porque a Academia reconheceu que ele já estava imortalizado
pela sua obra.
Imortal, não porque foi o fundador da Universidade de Brasília, mas sim porque teve a coragem de
referir-se à sua mais dileta obra como uma filha
prostitufda pela mesquinhez de homens que comandaram o Brasil num período obscuro de nossa história. Manifestação de indignação paterna.
Darcy Ribeiro é imortal, sobretudo, pela herança que recebeu daqueles a quem chamou de nossos
ancestrais viventes, quando se transformou em
guerreiro e, com isso, forjou a sua personalidade
com a marca indelével dos que lutam para tomar
seus sonhos realidade.
A sua passagem para um outro plano, driblada
com garra e maestria em diversas ocasiões, desde
quando voltou do exílio para •morrer em casa·, em
1974, foi implacável na tarde da segunda-feira, 17
de fevereiro de 1997. Mas este é o destino de todos
os seres viventes da face da terra.
Partiu Darcy Ribeiro. Não teremos mais o privilégio de conviver com eles nos salões desta Casa.
Mas um homem com uma obra da dimensão da obra
de Darcy Ribeiro não morrerá jamais, pois os seus
sinais vitais serão sentidos no campo da antropologia, no campo da politica, na crítica voraz e fundamentada, na defesa incansável de suas idéias, nas
recordações das suas muitas mulheres.
Darcy Ribeiro estará vivo, sobretudo, na me~ mórl~Cdinoaasas pessoas que--;--como nós, tiveram o
privilégio de com ele conviver e aprender que o pra-
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zer de viver está em enfrentar com coragem os obstáculos que o destino coloca em nosso caminho.
Gostaria de encerrar essas palavras citando
Darcy Ribeiro.
Ainda naquela sessão 'de votação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, logo após a Ordem
do Dia, o Senador Darcy Ribeiro pede a palavra, relata o esforço dispendido na elaboração legislativa
da LDB, ressalta a Grandeza do Parlamento e, com
a sinceridade de sempre, finaliza:
"Muito obrigado por tudo que foi dito com relação a minha pessoa, e sou sensível a isso. Não somente gosto de elogios, porém o que mais me agrada é ver reconhecido o meu esforço; sou como a minha rainha que está rindo de mim, pois nós dois ficamos muito encantados e muito agradecidos quando
ouvimos expressões que poem ser injustas, diga
quem quiser, mas adorei ver que vocês gostam de
mim."
Nós realmente gostamos muito do Darcy!
Poucos amaram tanto este País como ele!
Poucos acreditaram tanto nesta terra e no seu
povo!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Srs. Senadores, exatamente há quarenta e oito horas, o Senado da República e o Brasil tomavam conhecimento do falecimento do Senador Darcy Ribeiro. De logo, como era do nosso dever, tomamos as
providências para que ele fosse velado nesta Casa,
que é dele e do povo, do País, e recebesse as manifestações de apreço que mereceu pela grande vida
que legou ao Brasil.
Nós, Senadores, pelos mais legítimos representantes, desde o dia de ontem até hoje, a começar pelo Senador Josaphat Marinho e todas as representações políticas que hoje aqui se manifestaram, todos tributaram as homenagens que Darcy
bem merecia e, mais do que isso, que era do nosso
dever, como ainda é do nosso dever, prestar.
Quero salientar que a figura de Darcy Ribeiro
representava um emblema. Era uma pessoa que
hoje no País não tinha sequer contestadores. Apesar de ideologias ou de partidos políticos, a Nação
inteira respeitava a figura de Darcy Ribeiro. Isso
sentimos ontem, estamos sentindo hoje ·-e vamos
sentir dias afora em virtude da personalidade marcante desse nosso querido colega. Seja como etnólogo, seja como educador, seja como político ou antropólogo, Darcy Ribeiro sempre tinha a marca do
seu caráter, o que o fazia drterente de qualquer pessoa existente no Brasil hoje.

Discípulo fiel de Anísio Teixeira, ele pôde realizar no campo educacional mais até do que foi possível ao seu mestre. Af estão marcantes na escola pública os traços da figura de Darcy Ribeiro; ar está a
Universidade de Brasllia, que, com Anfsic :eixeira,
ele criou; ar estão projetas diversos. Ainda há pouc-J,
votamos no Senado e no Congresso Nacional_ ,Jrincipalmente devido ao seu trabalho, a Lei ele Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tudo isso - e
muito mais- a Nação deve a Darcy Ribeiro.
Por isso, nós Senadores, seus Colegas e amigos, temos o dever de honrar a sua memória: honrar
com o trabalho, honrar com a dedicação, aproveitando os homens inteligentes do País que o povo nos
oferece e que, muitas vezes, não têm oportunidade
por causa de um sistema mais· ou menos fechado,
q!Je não deiXa que figuras brilhantes como Darcy Ribeiro possam surgir.
Nesses últimos dias da sua vida, tivemos um
contato bem interessante com a figura de Darcy Ribeiro, que, com grande entusiasmo, falava de alguns
projetes que nos foram apresentados. Dentre esses,
- pedia-me que patrocinasse, com os Senadores da
Amazônia, o Projeto Caboclo. Reuni Senadores para
ouvi-lo, e ele, cada vez mais brilhante, era cada vez
mais convincente.
Quem lê o seu projeto, vê a exeqüibilidade do
mesmo e se sente inteiramente possuído do desejo
de realizá-lo. Esse é um projeto que esta Casa vai
adotar, essa é uma maneira que encontro, e que a
Casa vai encontrar, de homenagear ainda uma vez
Darcy Ribeiro.
Quero dizer aos Srs. Senadores que não devo
me alongar, tais e tantos têm sido os pronunciamentos nesta Casa e, sobretudo, fora dela a respeito da
figura de Darcy Ribeiro, todos unânimes em reconhecê-lo como homem invulgar e, talvez, uma das figuras mais importantes da nossa contemporaneidade no setor educacional ou da Antropologia.
Por isso, quero dizer aos Senhores, em meu
nome, em nome do próprio Senado e, diria, em
nome do povo brasileiro, que tem aqui uma casa sua
autêntica, que neste instante todos nós choramos,
sem dúvida, a sua perda, mas vamos honrar a sua
melflóiiã-cortfóiiosso trabalho, com a nossa dedicação, e, sc:>bretudo, realizando aquilo que ele desejava:e que-não chegoua ·realizar. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, a se realizar às
14h30min, a seguinte
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ORDEM DO DIA

-5-

-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 110, DE 1994

REQUERIMENTO N° 1.175, DE 1996

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 110, de 1994 (n° 1.339/91, na Casa de
origem), que concede adicional de periculosidade
aos carteiros, alterando o art. 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres favoráveis, sob n% 260, de 1994, e
614, de 1996, das Comissões
- de Assuntos Sociais; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania (nos ter'" mos do Requerimento n• 742195, de audiência)

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N° 195, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso n• 12, de 1995)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n° 195, de 1995, de autoria do Senador
José Eduardo Outra, que concede anistia de multas
cominadas pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades sindicais em virtude de sentença judicial, tendo
Parecer sob n° 828, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao Projeto, nos termos de substitutivo que oferece.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N° 196, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso n° 13, de 1995)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n• 196, de 1995, de autoria do Senador
José Eduardo Outra, que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório,
tendo
Parecer sob n° 829, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao Projeto, nos termos de substitutivo que oferece.

-4REQUERIMENTO N° 1.057, DE 1996
Votação, em turno único,. do Requerimento n°
1.057, de 1996, do Senador Roberto Freire, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n° 86, de 1995, de sua autoria, que
dispõe sobre incentivos à instalação de empresas
fabricantes de veículos, partes, peças e componentes autornotivos nas regiões economicamente desfavorecidas que especifica.

Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.175, de 1996, do Senador Ney Suassuna, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caláter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 283, de
1995, de sua autoria, que revoga o inciso VI do art.
3° da Lei n° 7.256, de 27 de novembro de 1984, que
estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial.

-6REQUERIMENTO N° 1.187, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.187, de 1996, do Senador José lgnacio Ferreira,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 48, de 1995, de sua autoria e de outros senhores Senadores, que altera dispositivos da Constituição Federal.

-7REQUERIMENTO N° 1.192, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.192, de 1996, da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n° 86, de 1996 (n° 1.536/96, na Casa
de origem), que altera o § 1° do art 39 da Lei n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a de Assuntos Sociais.
~8-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 11, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da·Cãmara n• 11, de 1993 (n° 3.053/84, na Casa de
origem), que dispõe sobre a publicação de nomes e
fotografias de vítimas de crimes contra os costumes,
tendo
Pareceres sob n% 95 e 467, de 1995, e 694,
de 1996, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 1° pronunciamento (sobre o Projeto): favorável; 20 pronuhclamento (sobre a emenda oferecida perante a
Mesa): favorável; 3° pronunciamento (em virtude
--dó Requerimento n• 1.097, de 1995, de reexame):
favorável com emenda n° 2-CCJ, que apresenta.
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te a Mesa): favorável ao Projeto e às emendas n•s 1
e 2, e pela aprovação das emendas n•s 3 a 6, com
subemendas que oferece, vencido o Senador Laura
Campos.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 59, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso n• 5, de 1995)

-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 59, de 1994 (n• 3.123/92, na Casa de
origem), que dispõe sobre o prazo de publicação,
pela Secretaria da Receita Federal, dos modelos de
Declaração do Imposto de Renda, tendo
Pareceres sob n•s 487 e 488, de 1995; 671 e
672, de 1996, das Comissões:
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 12 pronunciamento (sobre o Projeto), e 2" pronunciamento (sobre as emendas oferecid<!S perante a
Mesa): pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e por audiência da Comissão de Assuntos Económicos, quanto ao mérito; e
-de Assuntos Económicos: 12 pronunciamento_( sobre o Projeto): pela rejeição, com voto vencido,
em separado, do Senador Lauro Campos; 2" promm::iamento (sobre as emendas oferecidas pemn-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 258, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n° 258, de 1995, de autoria do Senador
Lauro Campos, que cria área de livre comércio em
Brasília, Distrito Federal, tendo
Parecer proferido em Plenário, em substituição
à Comissão de Assuntos Económicos, Relator:
nador Valmir Campelo, favorável com emenda que
_apresenta.

se-

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

(Levanta-se a sessão às 19 horas.)

Ata da 3" Sessão Deliberativa Ordinária, em
20 de Fevereiro de 1997
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura
Presidéncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Meia.
As 14 HORAS E 30 MiNUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

-

AOOrrur Andrade- Antonio carlos Magalhães-

Ant6ruo canos Valadilrns- Benechta da Silva- Beni
Veras - Bernardo Cabral -canos Bazana - Carlos
Patroc1mo - cartos Wilson - Casildo Maldaner Coutrnho Jorge- EdzSon Lobão- Eduardo SuphcyElc10 Alvares - Epitácio Gafet61ra - Emandes Amonm - Espendião Arrun - Fernando Bm:erra - F1a\nano Melo - F13t1Celmo Perelra - Franasco EscórcioFreitaS Neto- Getaldo Melo- Ge1'50n camata- Gilberto Miranda - Güvam Borges- Guilherme PaJmetra - Hugo Napoleão- HUfl'lt)erto Lucena- lns Ae-zende - Jador Barba1ho - Jefferson Peres - João
França- João Aoctla- Jool de Hol~nda- Jonas Pinhelfo - Josaphat Mannno - JOSé Agnpmo - José
Aíves - José Btanco - Joslt Eduardo - Josâ Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnáclo Ferre~ra José Roberto Arruda - JUn1a Manse - Lauro campos- Leomar 0Umtan1!ha- Levy OtaS - Luddio Porte!!a- LUcto AScamara - Lúd1o Coelho - Manna Sitva
- Mar!uce P1nto - Mauro Mlranca - Nabor JúniOr Ney Suassuna - Odaczr Soares - Onofre Ouman Osmar O~as- Aarnez Tebet- Regtna AssumpçãoRenan calhelrcs - Roberlo Fretre - Roberto Requlâo - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgto Machaco - Teo10n1o Vlle~
F1lho - Valm1r Campelo - Vilson Klemubmg - Waldeek Ometas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista

de presença acusa o cornpareomento de 73 Srs.
Senadores. Havendo nUmero reg~rnental. d&ctaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniaamos os nossos
lrabalhos.
O Sr. 1 & Secmtano em exert:ico, Senador Ney
Suassuna, procederá à led:ura do Expedtente.

E !ido o seçumte

EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTAQO

N" 97197, de 14 do conente. do MiniSITo da Fazenda, comuniC3tldo que o Requenmento n" 65. de

1997,da~tomnçõas..doSenadorRcxnero.lucá.dew

-ser Sltitooliõõao MiniStãOO Cb~o-e ~ rnar>..o, por se tratar de ma:téna afetl àquela Pasta.
Os

ssctareromsmos foram sfiCB1TIITih;J.-

dos. em cépi;i. ao- fuQusienm.
O Requenmento v& ao Alqurvo.
N1198197, ce 14 oo corrente. do MiniStro ela Fazenda, reterenle ao Requenmento n~ 1261. de
1996. ele .ntormações, ç!o Senador Geraldo Melo.

-As informaçôes toram Bncamrnhadas.

em cópl3, ao requerente.
O Requenmento vat ao AtQuwo.

W 26197. de 22 de }anetro último. o o Ministro
da P1'8VldêllCia e Assisténca Soaal, soliCitando a
pronogaçâo. por tnnta dtas, do prazo para prestar as
infonnaç:óes relerentes aos quesnos constames 00
Requenmento n" 1.096. de 1996, do Senaóor Guilherme Palme1ra.

Os esclareamentos toram encammhddos. em cópia, ao requerente.
O Requenmento ficara na SacratanaGeraf da Mesa aguardaooo as rnformaçóes
soliCitadas.
AVISO
00 PRESJDENTE 00 TRI3UNAL

OE CONTAS

·oA 011tAo-

N" 24197. comumcando que acoueta Cc~e adoteu doosão determmando a reahzaçáo da au.::::1:cna
sobc:tado por tnterméd10 do Requenmemo n" 1.060.
de 1996, do Senador José Eduardo Outra.

r:o; encaminhada ao mqusrenre có::Jte
da Decrsâo prolenda pelo TnbUnaf de Contas da União.
O requeriroonto tlcará na SectetanaG8tai da Mesa aguarr:tanao o resuttado da

Auddona.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)-0 e~
à publicação.
Sobre a mesa, otioo que setâ lido pelO_ Sr. 11
Secretáno em exercido, SenadOr Ney Suassuna.

d~ente lido vat

~lido o segu1nte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Brasma, 20 de fevereiro de 1997
Sr. Presidente,
Em atenção ao Of.SF/157/97, indico a V.
Exa. a nova composição do partido Progressista
Brasileiro - PPB nas Comissões Permanentes
desta Casa, para a 3" Sessão Legislativa ordinária
da 5CY' Legislatura- 1995, 1996 e 1997:
Comissão de Assuntos Econômicos:
Titulares
Esperidião Amin
LevyDias

Suplentes:
Epitácio Cafeteira
Leomar Quintanilha

Comissão de Assuntos Sociais:
Titulares
Emandes Amorim
Leomar Quintanilha

Suplentes:
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amin

Comissão de Relações e Defesa Nacional
Titular:
Leomar Quintanilha

Suplente:
Levy Dias

Comissão de Educação
Titulares:
LevyDias
Leomar Quintanilha

Suplentes:
Esperidião Amin
Emandes Amorim

Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
Titulares:
LevyDias
Emandes Amorim

Suplentes:
Esperidião Amim
Epitácio Cafeteira

Comissã de Fiscalização e Controle
Titular:
Epitácio Cafeteira

Suplente
Emandes Amorim

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares:
Esperidião Amim
Epitácio Cafeteira

Suplentes:
Levy Dias
Leomar Quintanilha

Cordialmente, Senador Epftácio cafeteira. Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência designa os Senadores indicados pela Uderança do PPB para comporem as Comissões Permanentes desta Casa, nos termos do expediente
que acaba de_ ser lido.
Sobre a ·mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
NR 12, DE 1997- COMPLEMENTAR

Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário destinado a executar programas de assistência a agricultores, lavradores e trabalhadores rurais não proprietários, com vistas à implantação da propriedade familiar, conforme os objetivos fundamentais da Reforma Agrária.
Art. 22 Constituem recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Agrário:
I - dotações orçamentárias, subvenções e
transferências em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas;
11 - receita originada do produto da alienação
ou do aproveitamento de imóveis rurais integrantes
do patrimônio da União;
III - verbas e contribuições destinadas ao pagamento de trabalhos, projetes e programas agrários, provenientes de órgãos da administração direta
e indireta do Governo Federal, ou entidades internacionais, em virtudes de leis ou convênios;
IV - receita decorrente do pagamento de empréstimos realizados pelo próprio Fundo, vencido o
prazo de carência dos financiamentos;
V - recursos decorrentes de financiamentos de
ag~ncias de crédito, oficiais ou privadas, inclusive internacionais;
VI - doações e legados nacionais e internacionais.
Art. 3 2 O Fundo Nacional de Desenvolvimento
Agrário será administrado por um Conselho Consultivo Superior integrado por representantes dos Ministérios: Extraordinário da Política Fundiária; Fazenda; Planejamento e Orçamento; Agricultura e
Abastecimento; Meio Ambiente e Amazônia Legal e
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA; da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG; da Confederação Nacional da Agricultura - CNA e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA.
Art. 4" São atribuições do Conselho Consultivo
Superior do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Agrário:
a) estabelecer os princípios fundamentaic da
atuação do Fundo;
b) aprovar planos anuais e plurianua1s de investimentos;
c) definir programas, metas e prioridades para
execução em cada exercício financeiro;
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d) emitir pàrecer conclusivo sobre as diversas
situações inerentes à forma de execução do Fundo;
e) avaliar, orientar, corrigir e estimular as políticas, planos, programas e projetes desenvolvidos
pelo Fundo;
f) deliberar sobre todas as questões inerentes
à ação institucional do Fundo, com a cooperação
·
dos Conselhos Consultivos Estaduais.
§ 1° A presidência do Conselho Consllltivo Superior do Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário compete ao Ministro de Estado Extraordinário de
Política Fundiária, podendo ser eventualmente exercida pelo Presidente do Incra.
§ 2° Serão instalados nos Estados os Conselhos Consultivos Estaduais com atribuições análogas ao Conselho Consultivo Superior e a este di retamente vinculados.
Art. 5° Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário destinam-se precipuamente:
a) ao oferecimento de crédito para aquisição
da propriedade familiar rural, com financiamentos a
médio e longo prazos;
b) ao custeio de programas relacionados com
a Política Agrícola e a Reforma Agrária;
c) ao financiamento para aquisição de insumos, sementes, máquinas e implementes agrícolas;
d) ao financiamento de programas concernentes às técnicas de manejo e desenvolvimento agrícola.
Parágrafo único. Terão prioridade no financiamento de lotes os posseiros, parceiros, arrendatários e empreiteiros rurais, assalariados e diaristas do
campo, bem como os descendentes de proprietários
cujas propriedades suportem o desempenho de apenas uma família.
Art. 6" Os beneficiários do Fundo Nacional de
Desenvolvimento agrário devem comprovar a condição de não proprietários ou participantes de qualquer programa oficial de acesso à terra, além de vocação e aptidão para o desenvolvimento de atividades no setor produtivo rural.
Art. 7" O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias a contar de sua
publicação.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Após o advento do Estatuto da Terra - Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964 - sucessivos governos apontaram programas de reforma agrária,
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cuja execuçau· todavia não se revelou na prática .
compatr.:31 com o ritmo -do discurso.
A exposição de motivos que acompanhou o referido Estatuto insistia na urgência de se realizar a
reforma agrária pará eliminar as distorções existentes na propriedade, posse e uso da terra. Essa reforma seria, ao mesmo tempo, um instrumento para
promover a justiça social, ensejando a desapropriação de latifúndios improdutivos, redistribuindo e fazendo produzir terras ociosas, gerando emprego,
aumentando a produção e favorecendo o surgimento
de uma classe -média rural mais numerosa e mais
forte. Desafortunadamente nada disso ocorreu, nem
na intensidade quantitativa, nem no critéril) qualitativo que se almejava.
Da vigência do Estatuto da Terra, entretanto,
até os dias atuais _rnl.lita coisa mudou. O J:>iÍS se urbanizou, as cidades cresceram, principalmente em
função do êxodo rural desordenado, responsável
pelo inchamento das periferias urbanas, com demandas e problemas sociais cada vez mais graves.
Enquanto isso ocorre os problemas do campo
prosseguem se exacerbando: concentração e reconcentração fundiária, relações de trabalho co!ld..Zidas
pelo atraso, ausência de novas oportunidades de
trabalho, dado as dfficuldades de acesso à terra e a
outros meios de produção. Resultado de todo esse
quadro deplorável são o desemprego, os conflitos
pela posse da terra,jnclusive com as morte? e as
tensões sociais rurais de todos conhecidas. E claro
que, dessa forma, se aumenta a fome, a miséria e a
violência - indicadores sociais nefastos que em
nada nos dignificam como povo e como Nação.
O presente projeto de lei destinado a criar o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário objetiva exatamente arrostar esse quadro, oferecendo um
instrumento poderoso para a execução de programas de reforma agrária bem concebidos.
Destinado a capitalizar recursos com a finalidade específica de promover o desenvolvimento de
nossa estrutura agrária, o FNDA., ora proposto, intenta concentrar recursos oriundos do orçamento da
União, de verbas, dotações, doações e legados, nacionais e internacionais.
-- - Dentre as diversas finalidades do FNDA. elencam-se a de aprovar planos plurianuais de investimentos, definindo programas, metas e prioridades
compatfveis com os objetivos da Polftica Agrícola e
da Reforma Agrária.
A sua administração é cometida a um Conselho Consultivo Superior, integrado por representantes dos diversos ministérios relacionados ao

-------------------------------------------------
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desenvolvimento económico e social, além do presidente do Incra e de representantes do Confea, da
Contag e da Cna.
Certamente que a proposição será enriquecida no curso do processo legislativo, merecendo,
afinal acolhida do Poder Executivo pelo que representa como concepção inovadora para promover a
justiça nos campos, sem a qual nunca haverá paz
nas cidades.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.Senador Raviano Melo

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenárro que, no término da
2• Sessão Legislativa Ordinária, nos termos do art.
76, III, do Regimento Interno, ficou extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento n° 1.133, de 1996, destinada a apurar
as causas dos recentes acidentes aeroviários e as
condições de manutenção e segurança das aeronaves nacionais.
A matéria vai ao Arquivo.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise.
V. Ex" dispõe de vinte minutos.
A SR1 JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero dar ênfase
a um projeto de grande importãncia nacional e de
grande repercussão internacional, que me foi passado às mãos há poucos dias pelo saudoso e eminente Senador Darcy Ribeiro, com o entusiasmo do homem que construiu, durante toda a sua vida, projetas, idéias e valores permanentemente ligados às
estruturas sociais do nosso País e voltados, acima
de tudo, para o grande desafio do resgate dos problema sociais do nosso povo.
Trata-se do Projeto Caboclo, que Darcy Ribeiro, nos seus últimos dias, teve a audácia, a co- ·
ragem e a vocação de construir e dedicar ao País
como uma das grandes e importantes obras de
sua vida.
Certamente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Congresso Nacional e o País inteiro, intelectuais, artistas, trabalhadores, homens e mulheres,
independentemente de sua cor partidária, sempre
reconheceram a pessoa e, acima de tudo, o caráter
e a vocação cívica de Dan::y Ribeiro, um homem
que, ao longo da sua vida, implantou a Universidade

--
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de Brasília, a Universidade Norte-Ruminense, construiu os quinhentos CIEPs, modelo internacional de
escola de educação do nosso País, e foi o Relator,
neste Senado, há pouco tempo, da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
o Projeto Caboclo, Sr. Presidente, é a obra
que Darcy Ribeiro quer ver continuada e, para isso,
descreveu-o com o entusiasmo e a determinação de
propiCiar uma alternativa de ocupação da Amazônia,
visa.ndo agregar e dar oportunidades aos habitantes
daquela região.
Quero sintetizar o Projeto Caboclo, de Darcy
Ribeiro:
• A Amazônia, hoje, é objeto de escândalo mundial. A opinião pública ergue a sua
voz indignada contra a ameaça de sua iminente destruição.
Quem viu, nos últimos cinqüenta anos,
uma floresta tropical ainda mais pungente
do que a Amazônia- a Roresta do Vale do
Rio Doce, no sudeste do Brasil, com mais
ser total e irre- _
de 200.000 km2 versivelmente devastada por madeireiros,
carvoeiros_e_ fazendeiros, não pode duvidar
que a Roresta Amazónica esteja sofrendo o
mesmo processo de devastação.
Nessas- circunstâncias - continua o
aútor ct'o Projeto--cabOClo-=
salvação-do
que é salvável da Amazônia depende de
dois requisitos fundamentais:
1. Que a opinião pública intemacional
continue atenta como única força capaz de
levar o Governo brasileiro a interromper a
atual politica destrutiva e substituí-la por outra forma de coexistência entre a sociedade
brasileira e a Amazônia.
2. Que se criem formas alternatiVas de
ocupação da floresta fundadas nas experiências milenares dos índios e dos caboclos, as quais, em lugar de destruí-la, a vivificam, a enriquecem e a humanizam.
- - Ainaaâe acórdó corri o Projeto de Darcy Ribeiro:
Porém, as demandas sociais e econô-micas amais-fazem com-qoe essas formas
altemativasltradicionais sejam vistas como
irreais e inviáveis como base para o desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Partimos da idéia de que as comunidades tradicionais da Amazônia, sejam índias,
sejam caboclas, podem, com pequena ajuda
de capitais em forma de salários temperá-

a
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rios e de tecnologia intensiva de plantios de
árvores frutíferas ou extrativistas regionais,
ou de criação de animais, adquirir um desenvolvimento sustentável capaz de satisfazê-las nos níveis económicos e sociais exigidos pelo relacionamento com a sociedade
brasileira mais ampla Esta, na verdade, era
a idéia básica de Chico Mendes - quando
procurava enriquecer os seringais nativos - ,
que precisa ser ampliada para as outras atividades económicas possíveis nas diversas
regiões da Amazônia
Ainda segundo o autor do Projeto Cabodo, que deixa para o País uma alternativa de
defesa da Amazônia, um segundo exemplo
poderia ser a organização, nas mesmas bases cooperativas, de comunidades caboclas
devotadas à criação comercial de peixes, tartarugas e jacarés, nas regiões de lagos.
Outro terceiro exemplo seria a implantação em ilhas da Amazônia de criatórios de
espécies zoológicas.
Portanto, Sr. Presidente, o que queremos aqui
ressaltar é que o projeto Darcy Ribeiro tem de continuar. O Projeto Caboclo, que já tem o apoio declarado do Presidente desta Casa, o Senador Antonio
Carlos Magalhães, é um projeto de toda a sociedade, que visa uma alternativa importante para o desenvolvimento econômico, para a preservação e
pretende dar oportunidade aos caboclos e índios de
poderem, naquela região, participar de um projeto
que seja de importância para a sua própria sobrevivência.
A Srt' Marina Silva- Permite-me v. Ex" um
aparte?
A SR• JÚNIA MARISE - Com muito prazer
concedo o aparte à Senadora Marina Silva
A Srt' Marina Silva _ Senadora Marina Silva,
V. Ex", como Líder do PDT, faz aqui um justo discur50 homenageando a iniciativa do Senador Darcy Ribeiro, que tinha profundo conhecimento da Amazõnia e um compromisso muito grande com as suas
populações ribeirinhas, com os seus índios, seus cabacios e seus seringueiros. s. Ex' batizou esse Projeto de "Caboclo" por causa da junção de várias experiências que, graças a Deus, já estão dando certo
na Amazônia. Em alguns lugares 0 chamamos de

sistemas agroflorestais, que consistem no enriquecimento da floresta através do plantio de algumas culturas, como, no caso, a pupunha, o cupuaçu, a arerola, 0 cacau, 0 bacuri, 0 abiu, e eu poderia dar uma
lista enorme de frutos altamente nutritivos e com um

---

apelo muito grande em termos de mercado. Tarobém em outras localidades o INCRA, graças a um
esforço muito grande do movimento dos seringueiros, adotou essa proposta, logo após a morte de
Chico Mendes, batizando-a de assentamentos extrativistas, que têm o mesmo perfil. Nesse sentido, o
Conselho Nacional de Seringueiros, o Ministério do
Melo Ambiente,· GíA:, e· afgumas -lfder'ariçãs polfticas estão levando a idéia para que o Ministro Raul
Jungmann faça uma reforma agrária diferenciada
Amazônia, baseada nos assentamentos extrativistas. Claro que -os projetas de cólóniZaÇão que já toram feitos de forma errônea devam continuar a ser
apoiados porque não temos mais corno desfazê-los.
Mas é fundamental que se crie um novo paradigma
de ocupação da Amazônia. Ontem mesmo, num debate com o Senador Jefferson Péres, abordávamos
o fato de que na Amazônia sempre são os grandes
projetes, quando, na verdade, a alternativa mais eficaz está relacionada àquelas experiências micro,
que já estão dando certo. Temos que transformar
essas experiências em políticas públicas de desenvolvimento, porque, com certeza, o resultado será
outro. É idéia do Senador Darcy Ribeiro pegar uma
área de terra, e ali fazer uma experiência-piloto para
demonstrar para as autoridades - governos locais,
prefeitos, governadores e ao Governo Federal que é possível esse desenvolvimento a partir dos
referenciais da própria Amazônia. Temos que aca~
bar com aquela idéia de desenvolvimento na Amazônia e substituí-la pela idéia de desenvolvimento da
Amazônia. Af deixa de ser um processo exógeno,
algo de fora para dentro, tomando-se uma relaçãó
endógena, na qual a própria Amazônia começa a
dar as suas respostas para o Brasil e para o mundo~
Parabenizo V. Ex" e me coloco, dentro das minhas
poucas possibilidades, como uma aliada para ajudar
a realizar um sonho do nosso querido Senador Darcy Ribeiro. A propósito, lembro-me que S. Ex'~
mava dizer que ele era o único que nos dava •carão", mas nós o amávamos assim mesmo, o respeitávamos, porque sabíamos que S. Ex' fazia aquilo
com o coração, com a alma, até pelo carinho que S.
Ex' tinha por todos nós. Quando me encontrava com
o Senador Darcy Ribeiro, sempre me sentia como
sujeito e objeto ao mesmo tempo. Como objeto, porque nasci e me criei nos seringais da Amazônia,
onde S. Ex' nos conheceu, nos estudou e manuseou

o

na

as nossas informações. Talvez S. Ex' soubesse
mais a nosso respeito do que nós mesmos que vivíamos e morávamos naquela região. Sentia-me
também como sujeito, porque a minha presença
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aqui, sem pertencer a nenhum grupo oligárquico, talvez fosse parte da realização do seu sonho de ver o
povo brasileiro assumindo a responsabilidade do
seu próprio destino.

A SR1 JÚNIA MARISE - Nobre Senadora Marina Silva, o aparte de V. Ex•, sem dúvida alguma,
traz relevantes subsídios para a proposta do Senador Darcy Ribeiro.
Penso que esse projeto, esse sonho que S.
Ex• idealizou de forma concreta, procurando sua
viabilidade não apenas económica, mas sobretudo
de poder realizar mais esse sonho, S. Ex• esperava contar, acima de tudo, com a participação de
todos.
Neste momento, Senadora, invocamos a participação de toda a sociedade e de todos os senadO.:
res da República que tiveram a oportunidade de conhecer pela primeira vez o Projeto Caboclo de Darcy
Ribeiro. Que seus ideais e seus sonhos possam sé
concretizar.
O Senador Darcy Ribeiro sintetizou que 'as
chances de viabilidade e sucesso do Projeto Caboclo se baseiam em alguns critérios de ordem científica e política. Em primeiro lugar, é um projeto que
busca criar uma síntese entre a experiência histórica
dos povos da floresta amazónica- onde S. Ex" buscou exatamente através das informações, dos subsídios, e acima de tudo da convivência, ainda na sua
juventude, com os índios - e as novas e imensas
possibilidades que a biotecnologia abre para essa
região.
Em segundo lugar, é um projeto brasileiro, levado à frente por uma instituição brasileira, a Fundação Darcy Ribeiro, com larga experiência e capacitação científica sobre a Amazônia, em convêniórorr,-aAssociação Cristã de Pesquisa e Preservação do
Meio Ambiente.
Em terceiro lugar, o Projeto Caboclo pretende
ser levado ao campo com a ajuda e colaboração das
principais instituições nacionais e estrangeiras dedicadas ao estudo dos trópicos, especificamente da
Amazônia, dentre as quais se destacam o Instituto
Nacional de Pesquisas Amazónicas e ainda algumas
instituições da França, da Holanda e da Alemanha.
Essa colaboração seria dada pela designação de assessores técnicos e científicos, permanecendo a regência do projeto sob a orientação da Fundar e
Apem.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é exatamente com essa expectativa que estaremos aqui fazendo coro a todos aqueles que, a partir de agora,
pretendem se dedicar à consolidação e à realização

do sonho de Darcy Ribeiro. Que o Projeto Caboclo
tenha; sim,
apóio de todas as nossas autoridades, âo Governo Federal, de todos os Ministérios
l!nvolvidos na área e de todas as instituições, para
que ele possa, sendo aperfeiçoado, ser implantado, para que o sonho de Darcy Ribeiro possa cultivar, em toda região Amazónica, os ideais daquele
que pensou no Brasil, no seu povo, nos índios e
acima de tudo na preservação da nossa floresta
amazónica.
Registro ainda, Sr. Presidente, concluindo, as
palavras de alguém que teve uma convivência histórica durante muitos e muitos anos com Darcy Ribei- ro. Darcy foi seu Vice, quando ele foi Governador do
Esta.do do Rio de Janeiro; Darcy foi seu Vice na cha. pa, quando ele foi candidato a Presidente da República. Darcy foi um dos primeiros, ao lado de Leonel
Brizola, a ser um dos fundadores do PDT. Leonel
Brizola, entre a emoção e a saudade, disse:

o

'Meus sentimentos não são diferentes
daqueles que, neste momento, tem o povo
brasileiro. Especialmente os cariocas e mineiros, as duas terras de Darcy. Perdemos
u-m-dos maiores lutadores de todas as boas
causas de nosso País, principalmente a da
Educação, -da qual ele foi um apóstolo, com
quem tive a oportunidade de trabalhar um
bom período de nossas vidas.
Apesar de nos prepararmos para este
momento, não posso deixar de me sentir
--chocado com a morte de Darcy. Nesses últimos meses assistimos a uma luta, nunca
vista anteriormente, de um homem cheio de
esperanças e idéias contra uma doença que
·a: humanidade ainda não conseguiu vencer.
Dificilmente terá existido uma pessoa com
seu espírito indomável, que tenha marcado
tantas posições quanto ele, Darcy. Na polêmica e na coerência, Darcy foi sempre insuperável e, quando todos pensavam que ele
iria submergir, lá surgia ele de novo. Darcy,
sem nenhuma dúvida, tem lugar de honra na
galeria dos grandes pensadores do povo
brasileiro.'
Uma de suas obras mais importantes foi exatamente na área da edueação, a construção dos
CIEPs; foram 500 construídos na época em que
-- Darcy era vice-Govemador de Leonel Brizola. Com o
apoio do Governador do Estado, os CIEPs puderam
ser erguidos e construídos no Rio de Janeiro, e até
serviram de modelo para a construção de escolas
- educacionais por todo o País, garantindo acima de

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL ...

tudo a educação integral para as crianças em idade
escolar.
Darcy Ribeiro, nos últimos anos, via com
emoção incontida o abandono dos CIEPs, construídos com carinho e dedicação para propiciar a
educação das nossas crianças carentes. E quando Darcy percebeu que os CIEPs estavam sendo
abandonados, tomando-se um espaço físico vazio, sem as crianças, que lá deixaram de ter a
educação gratuita desejada, na sua emoção, disse: ·o abandono dos CIEPs é pior do que o meu
câncer".
Isso mostra, Sr. Presidente, a preocupação
que ele sempre-1eve com a educação no nosso
Pafs. E foi exatamente por isso que ele idealizou e
colocou em prática a construção da Universidade de
Brasília, além de uma das universidades mais importantes do País, que inclusive serve de modelo para
os parâmetros internacionais - modelo tecnológico,
científico e educacional - , que é a Universidade
Norte-Ruminense, idealizada por Darcy Ribeiro e
construída no Governo Leonel Brízola no Rio de Janeiro.
Temos hoje, certamente, o mesmo sentimento
ele todos os brasileiros da perda deste homem que
teve, acima de tudo, o pensamento sempre voltado
para as causas sociais do nosso País, mesmo no
exOio, mesmo na sua volta ao Brasil e mesmo durante o todo o processo da sua doença, que acompanhei de perto, principalmente nos últimos dias, Sr.
Presidente, quando teve a oportunidade, inclusive e fez questão - , de vir ao plenário para se fazer presente e dar o seu voto para a escolha do Presidente
desta Casa.
Darcy Ribeiro nunca faltou ao País, como
nunca faltou com a sua coerência e com a sua fidelidade. Foi um mineiro que nasceu no norte de
Minas Gerais, numa região pobre do semi-árido do
nosso Estado, e partiu para o Brasil. Como disse
Leonel Brizola: Darcy teve duas pátrias, Minas e o
Rio de Janeiro que o adotou, e o Brasil que ele
amou.
O Sr. Francelina Pereira- Permite-me V. ExA
um aparte, Senadora Júnia Marise?
A SR1 JÚNIA MARISE - Eu poderia ainda
conceder, com muita alegria, o aparte ao nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Faço
um apelo à Senadora Júnia Marise para que conclua
o seu discurso, porque o tempo de V. ExA está esgotado e temos vinte e um oradores inscritos.

55

A SR• JÚNIA MARISE.:.. Já concluí, Sr. Presidente, mas estou solicitando a V. ExA a oportunidade
de conceder um aparte ao nobre colega.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Casa
não será privada da oportunidade de ouvir o Senador Francelina Pereira, que fica ciente do apelo da
Mesa, para encerrarmos o pronunciamento da Senadora Júnia Marise.
o Sr. Francelino Pereira- Agradeço à Mesa e
a minha conterrânea Senadora Júnia Marise a oportunidade que estou tendo de dar o meu testemunho
a respeito da figura do Senador Darcy Ribeiro. Ontem permaneci no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte e, conseqüentemente, não me foi possível,
Senadora Júnia Marise, participar dash_orne_nagens
ao nosso coestaduano. Darcy foi efetivamente uma
luz que se apagou. Homem inteligente, vaidoso,
competente e lúcido, que deixou para o nosso povo
mineiro um testemunho de bravura, de inteligência e
de enfrentamento dos problemas mais difíceis da
Nação. Quando Juscelino Kubitschek morreu quem
o homenageou nesta Casa foi o Senador Afonso Arinos. Ouvindo Afonso Arinos, gravei essas expressões: •Juscelino morreu numa estrada porque ele
construiu um parque rodoviário internacional; Juscelino morreu em um automóvel porque construiu o
parque automobilístico brasileiro; Juscelino não morreu, explodiu". Pois acontece com o nosso Darcy Ribeiro uma perspectiva diferente. Imaginava-se que
ele não ia explodir, porque, corroído pela doença,
não poderia ter nunca oportunidade de ter uma morte surpreendente, um acidente. Ele enfrentou a
doença e, afinal, morreu com suavidade e teve oportunidade de receber uma das homenagens mais
emocionantes que já vimos nesta Nação. Acompanhei-o em Montes Claros, a nossa terra comum,
acompanhei-o aqui no Senado Federal, acompanhei-o a caminho do Rio de Janeiro, acompanhei-o
até o cemitério São João Batista e guardo dele a
imagem, que será sempre lembrada, de quem efetivamente prestou uma grande homenagem à cidadania mineira, pelo fato de ser um intérprete do nosso
pensamento e, mais do que isso, o pensamento do
mundo. Muito obrigado a V. ExA.

A SFP JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, agradeço
ao nobre Senador Francelina Pereira pelo aparte e vou
concluir meu pronU1ciamento apenas com uma palavra,
a palavra de Darcy Ribeiro em um de seus artigos: "Não
sou apenas um homem de idéias. Eu faço as idéias.•
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. JÚNIA MAR/SE EM SEU PRONU~
CIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concepírito público sobre os interesses das minorias, que
do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
querem apenas garantir privilégios, à custa dos sa·
criffcios das camadas humildes que mais sofrem.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, cedi
a minha vez ao nobre Senador Mauro Miranda.
Posso até admitir que a retórica presidencial foi
brava demais quando falou na resistência dos que
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce"preferem agarrar-se, como náufragos, aos destrodo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, por
ços de privilégios insustentáveis. • Certeiro na tese, c
20 minutos, por cessão do Senador Ney Suassuna.
Presidente não deixou de refletir o que está passan·
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Prodo pelo pensamento da maioria da Opinião Pública.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e
Pois não há nada que justifique tanta demora, quan·
Srs. Senadores, na mensagem que dirigiu ao Condo
se sabe que o Brasil padece sob o gigantismo dE
gresso, abrindo o ano legislativo, o Presidente Feruma burocracia pesada e ineficiente; que a crise dé
nando Henrique Cardoso renovou a ênfase de seus
Previdência pode chegar a uma situação insustentáapelos pela agílízação das reformas administrativa,
vel no segundo semestre; e que a complexidade extributária e da Previdência. O estímulo presidencial
cessiva do sistema tributário é um convite aberto ~
seria dispensável para mobilizar os representantes
sonegação.
do povo, pela simples razão de que este é também
Por todas essas disfunções somadas, o Paí~
um desejo mais do que evidente de toda a sociedachegou ao final do anop_~_ito_~m .lllll ~fi~~_o_pe
de. O povo está absolutamente consciente de que
racional de 4 a 4,5% do Produto Interno Bruto. Consó com essas mudanças será garantida a cc>ntíriui~
correram principalmente para esse desequilíbrio, de
dade do Real, depois de muitas décadas de sofriacordo com a mensagem do Governo, as despesas
mentos impostos pela inflação galopante.
da União para manter a Previdência e os gastos exE o povo sabe também que o desemprego concessivos de Esfados Municípios com as folhas de
tinuará castigando suas esperanças, se não souberpessoal.
mos criar um clima favorável a novos e maciços inConvivo com desabafos diários que confirmam
vestimentos internos e externos na agricultura, na ina situação agoniada dos novos prefeitos que assudústria e na infra-estrutura. Para que isso realmente
miram seus mandatos em janeiro. Sem dinheiro para
aconteça neste País, não é novidade para ninguém
bancar folhas de pagamento em atraso, e sem exque é preciso eliminar, através das reformas, os
pectativa de investimentos em obras e serviços asconflitos de estrutura pública que alimentam as nossistenciais, o tom de apelo que tenho ouvido é o tom
sas anomalias fiscais e emperram o desenvolvimento do País.
do desespero. Essa angústia coletiva tem que sensibilizar o Congresso,que é a alma do povo.
Tudo isso é óbvio demais, mas, a verdade, é
-Por isso, quero confiar no espírito de patriotisque existe um enorme descompasso entre os ideais
mo dos partidos de oposição formal ao Governo, e
nacionais e os caprichos da política. O que o Presina crença de suas lideranças de CJUeos intereS§ElS _
dente quis atingir foi este buraco negro que impede
superiores do Pais são maiores do que as querelas
o andamento das reformas. Daqui a dois meses, a
do dogmatismo pc>lítico. E nego-111e a aceitar que,
emenda da Previdência estará completando dois
diante de tantas evidências a favor das reformas, alanos na Câmara e o Senado terá que decidir sobre
guns companheiros de meu próprio partido contium projeto radicalmente desfigurado por interesses
nuem persistindo em princípios ultrapassados e
corporativos. Há um ano e meio, a reforma adminismantenham-se iludidos com a aprovação pública de
trativa vem patinando sob os debates intermináveis
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados
suas posturas. isoladas. É hora de ceder aos chamaque trata da matéria. Das três propostas da emenda
mentos mais altos da política, porque o povo já está
cansado de demagogia.
constitucional, a mais antiga é a da reforma tributária, que estará completando dois anos em março.
O Presidente da República está certo quando
Um país com tantos problemas, com as fantásassegura que as reformas não vão suprimir direitos,
ticas despesas de sua estrutura burocrática e com
mas garantir a permanência desses direitos, no futuro, para toda a sociedade. Mas o Presidente, que já
arrecadação insuficiente para resolver as mazelas
sociais e promover o desenvolvimento _econômico, _ __ está_montado num prestígio jamais desfrutado por
não pode mais dar-se ao luxo de esperar indefinidaqualquer outro Presidente da História do País, demente as reformas. Por isso, o recado do Presidente
pois que o Congresso praticamente lhe garantiu o difoi forte, mas necessário. É hora de prevalecer o esreito de lutar pela reeleição, deve ir além.
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Ele deve conversar mais com as suas lideranças no Congresso, aparar arestas sem conceder ao
fisiologismo, mobilizar todos os aliados e fixar l.m1á
data fatal para a aprovação de cada um dos projetes
de emenda constitucional - como fez recentemente
com a reeleição. A causa é nobre, os Presidentes da
Câmara e do Senado já se manifestaram publicamente pela agilização das reformas, e o quadro geral da política é extremamente favorável para que o
conjunto das mudanças esteja concluído já neste
primeiro semestre. Além disso, o Presidente deve
saber que o cumprimento desse calendário de reorganização do Estado será fatal para as suas pretensões políticas de ganhar mais quatro anos de mandato.
Há razões de sobra para acreditar que o Presidente terá coragem para bancar esse desafio de datas, com o apoio de seus aliados políticos e com os
aplausos da sociedade, que não lhe negará apoio na
cobrança aos seus representantes políticos. Sua Excelência vem de uma viagem internacional em cfue
recebeu homenagens consagradoras típicas de estadista de Primeiro Mundo. Mas governa um País
que tem misérias localizadas de quinto mundo.
Com o prestígio estendido a todas as latitudes,
o Presidente está com tudo para exercitar uma ousadia política que não será tão absurda como possa
parecer numa primeira análise. Esta é uma aposta
que vai valer à pena.
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o prazer, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex• está abordando um assunto do qual todos nós deveríamos estar falando. Todos deveríamos estar preocupados
com esse calendário. O Brasil cobra isso, e o faz
desde que se iniciou esta legislatura. Precisamos
ultimar, precisamos fazer as reformas, e o Presidente, tenho certeza, apresentará um cronograma,
apresentará as datas limites, para que tenhamos
que dar partida nas reformas. Cabe à Câmara e ao
Senado, no mais rápido espaço de tempo possível, dotar este País de leis modernas e leis funcionais. Há onze anos lutamos por um Código Civil.
Há onze anos tramita nesta Casa um Código Civil.
Onze: oito deles na Câmara, quatro no Senado.
São quase doze anos. É preciso que tenhamos co;agem de levar na unha essas reformas. Parabéns.
O SR. MAURO MIRANDA - Obrigado, Senador.

COntinuo, Sr: Presidente.
Se o Presidente ousar a favor do povo, e se sair
Vfforioso, estará asfaltando uma carrilnhada segura ··
para a reeleição, e não faltarão neste Congresso vozes de peso para defendê-lo, se lhe for imputada injustamente a vocação e o exercício de poderes imperiais.
O Presidente que ternos neste momento, com as
atuais circunstâncias de prestígio ilimitado, é um Presidente que não pode ter medo de riscos politicas. Para
mim, Sua Excelência está em estado de graça para jogar todos os seus trunfos nas reformas. Pelo menos
neste momento, o único medo a que o Presidente não
tem direito de ter é o medo de ter coragem.
É o que penso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
_ O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conceâo àpalavraa<fnoore SenáâofFraneelinõ Pereira.
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, tive o
cuidado, neste último fim de semana, de debruçarme sobre o tormentoso tema das medidas provisórias e imaginava fazer uma dissertação sobre o assunto oralmente, para que pudéssemos trocar idéias
sobre uma solução para esse problema.
Resolvi, porém, escrever algumas linhas, e depois publicá-las, inclusive com os antecedentes que
circulam nas comissões e no plenário do Senado, a
fim de que, publicadas estas palavras, possa a Naçã(). e em particular os mineiros, ter um conhecimento exato sobre o aspecto histórico e as perspectivas que se apresentam para a solução do problema nesta Casa.
Começo por ler o artigo da ConstitUição que
trata das medidas provisórias:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso,
será convocado extraordinariamente para se
reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, devenao-o--corrg-resso Nacional disciplinar as
relações jurídicas delas decorrentes.
Esse é o texto constitucional, que, em nenhum
momento, faz referência ou se expressa sobre o instituto da reedição dessas mesmas medidas.
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Sr. Presidente, a convivência com as medidas
provisórias, na forma como elas estão sendo editadas, tomou-se insustentáveL Já não é mais possível
tolerar a voracidade com que o Executivo legisla.
Muito menos a passividade, a lerdeza e a indiferença do Congresso NacionaL Sua omissão estimula os excessos cometidos em nome da boa ordem administrativa. O fato é que persiste um claro
descompasso entre a rapidez com que se sucedem
os fatos económicos e sociais e a morosidade, ou
lerdeza, com que o Legislativo responde a essas demandas da sociedade.
Apesar do enorme esforço de modernização da
Casa, empreendido pela administração recente do
nobre Senador José Samey, com ênfase na informatização e divulgação da atividade legislativa do Senado, muito ainda há que ser feito.
A celeridade na produção legislativa, para reduzir
a distância entre os fatos da vida real em um mundo
globalizado e a correspondente ação parlamentar, é o
grande desafio que se coloca para o Parlamento, não
só do Brasil mas de todos os países.
Temos percebido que quando se trata de matéria
polêmica, que envolve assunto de grande urgência e
interesse social, o Congresso age positivamente.
Asslm ocorreu, por exemplo, com a aprovação
do Simples, que beneficia as microempresas; da
nova regulamentação do Imposto Territorial Rural e,
mais recentemente, da emenda da reeleição.
Vale, Sr. Presidente, uma breve descrição histórica. Surgida na Constituição de 1988 para substituir o decreto-lei e conter os seus excessos, a ml!dida provisória acabou superando o seu antecessor
na forma abusiva com que é editada.
Um instrumento jurídico criado pelo legislador
constitucional com o propósito de facilitar a ação do
Executivo, acabou se banalizando pela utilização
desmedida e, em muitos casos, desnecessária.
O decreto-lei, na Constituição de 1969, editado
pelo Presidente da República, tinha vigência imediata. O Congresso poderia aprová-lo ou rejeitá-lo no
prazo de 60 dias. Se, nesse prazo, não houvesse
deliberação, o texto era dado como aprovado.
A ação obstrutiva da base parlamentar dos Governos foi, repetidas vezes, utilizada com o propósito
de transformar o decreto-lei em lei, pelo simples decurso de prazo.
Era natural que o constituinte de 1988 deSejasse livrar-se do decreto-lei. E o substituísse por um
novo mecanismo que assegurasse ao Executivo um
instrumento de ação imediata. Ao mesmo tempo,
desse ao Legislativo a oportunidade de examinar no

-

tempo devido, desse ao Legislativo a oportunidade
de examinar, no tempo devido, os atos do Executivo
praticados pelavialégislativa em caréter excepcionaL Porém o fez de forma incompleta, abrindo espaço para a prática de abusos.
No Direito Constitucional italiano, de o•• ~e f
retirado o instituto da medida provisória, há ur ~ referência explícita aos conceitos de 'necessidade' e
'urgência' para justificarem a edição de uma medida
provisória.
Na Constituição brasileira de 1988, o legislador
substituiu 'necessidade' por 'relevante'. Muitos
constitucionalistas criticam a adoção desse conceito
de relevância, argumentando que nem tudo que é
'necessário" é 'relevante" e nem tudo que é "relevante' é 'necessário' - melhor teria sido, talvez, que
se tivesse inserido na Constituição brasileira de 88 a
expressão 'necessidade", de clareza mais inequívoca e, conseqüentemente, de interpretação mais tranqüila.
Em verdade, os conceitos de 'relevância e urgência', mencionados no art. 62 da Constituição,
têm sldo desconsiderados ao longo do tempo.
Três exemplos ilustram o que acabo de afirmar. Uma medida provisória foi utilizada para alterar
os valores da taxa de fiscalização dos serviços de
têlécomunicações~ CYutm,parãtratar ao registro provisório de estrangeiros. Uma terceira dispondo sobre
a adoção, pelo IBGE, de metodologia de cálculo de
índices de preços.
Tenho mh1hãSdúVidas sobre a relevância e,
especialmente, a urgência de tais medidas. Estou
convencido de que a banalização da medida provisória também se deu, de certa forma, pela exagerada recorrência do Executivo a esse instrumento.
Entre 1988 e 1996, foram editadas e reeditadas-1.807 medidas provisórias, das quais apenas
297 foram transformadas em lei. As edições e reedições foram concentradas nos três últimos anos, sendo 405, em 1994; 437, em 1995 e 566, em 1996, no
atual Governo.
Atualmente, 6-Õ medidas provisórias estão tramitando simultaneamente no Congresso. Isso importa na constituição também simultânea, de igual número de Comissões Mistas para apreciá-la. Como
cada Comissão Mista é constituída por 14 Srs. Senadores, sendo 7 titulares e 7 suplentes, não fica di. fícil cohclüifpéla inviabilidade de tal esquema de trabalho.
Para fugir à perda de eficácia, se não forem
convertidas -ein terno prazo de 30 dias, as medidas
provisórias têm sido continuamente reeditadas. Tal
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prática permite ao Executivo não apenas manter a
norma em plena vigência como alterá-la à sua conveniência em cada reedição.
Há o caso extremo da Medida Provisória n2
1.481, dispondo sobre o programa de desestatização. Ela já foi editada 46 vezes, mantendo-se a efi~
cácia das suas disposições através do processo da
convalidação de seus ates.
Muitos constitucionalistas de renome consideram a convalidação claramente inconstitucional.
O Professor José Cretella Júnior, em seus comentários à Constituição de 1988, diz que não há
como convalidar o ato inexistente e mesmo o ato
nulo.
Pelo menos 209 medidas provisórias foram
reeditadas com alterações, das quais 146 apenas
em 1995 e 1996. Além de reeditadas seguidamente,
foram alteradas por ocasião das reedições, e versaram, em muitos casos, matéria sem nenhuma urgência ou relevância. As medidas provisórias também,
vez por outra, invadem a competência privativa doCongresso Nacional.
É sabido que não cabe medida provisória em
matéria penal. Duas delas, editadas em 1990, foram
objeto de ação direta de inconstitucionalidade, forçando o Executivo a reeditá-las com a exclusão dac;
cláusulas penais.
Como a criação de tributos está sujeita ao princípio da anterioridade, também não é cabível a utilização de medidas provisórias para regular essa matéria. O mesmo pode-se dizer em relação à matéria
orçamentária.
A responsabilidade por esse verdadeiro caos
na esfera das medidas provisórias deve ser assumida e compartilhada tanto pelo Executivo como pelo
Legislativo. Nossa mea culpa deve ser proclamada
alto e bom som, para que sirva de estímulo à solução mais urgente possível do problema.
O Congresso Nacional tem o dever de apreciar
a relevância e a urgência das medidas provisórias e
decidir, soberana e corajosamente, sobre a sua admissibilidade.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Pois não,
com muito prazer.
O Sr_ Josaphat Marinho - Estou ouvindo
com atenção o seu pronunciamento a respeito
do que chamou - e na verdade o é - 'o tormentoso problema das medidas provisórias'. Queria
apenas pedir a atenção de V. Ex• e do Plenário
para a circunstância de que há um mecanismo

na Constituição, de caráter niíidãmente democrático,
de que os governos não se têm valido: a lei delegada A lei delegaCia faCilita-a ação do GOveino para os
casos mais urgentes. O Governo solicita a autorização ao Congresso Nacional, o Ço11_gresso_lhedáe_
-ele faz a lei. Assim, por exemplo, ocorreu no Governo Collor com a Lei da lsonomia Salarial. Sua Excelência pensava que não obteria a autorização. Alguns Parlamentares o advertiram de que, se feito o
pedido com seriedade, ele a obteria; e a obteve e
fez a lei. Pode não ter sido a lei mais sábia, mas era
a possível naquele momento e era, entretanto, impossível no trabalho parlamentar. Por que não se
usa a lei delegada para facilitar também o trabalho
legislativo?
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Esta é, Senador -Josaphat Mannhb, Iimã solução alternativa,
que não invalida, sem dúvida, o caminho para buscar-se uma solução para as medidas provisórias.
Agradeço a V. Ex" o importante aparte.
E mais, Sr. Presidente: uma vez admitida a
medida provisória, o prazo de sua tramitação deve
ser rigorosamente obedecido. Só assim o Congresso poderá manifestar-se tempestivamente, evitando,
assim, ó reciJi'So~ a reediÇão se-rri fim.Esse prazo poderá ser ampliado para 60 ou até
90 dias, conforme as diversas sugestões em pauta,
desde que, no seu curso, haja- a -ma-nifestac;:ão do
Congresso.
De todo modo,--o Senado- fem:.5e preocupado
com os excessos das medidas provisórias. Tramitam
nesta Casa cinco propostas de emenda constitucional, dispondo sobre a regulamentação do art 62, da
Constituição.
Para examinar essas propostas e encontrar um
texto consensual, o nobre Senador José Samey, na
condição de -P-resiâeinte-do-Senado, de5ignou, --no
ano passado Comissão Especial, composta de ilustres Senadores. Dentre eles, o primeiro signatário de
cada uma aas cinco- propoStaSerri tramitaÇão.
~o!iJunl}o
passadO, a ComiSsão Especial, presidida pelo próprio Presidente JoSÉ
Samey, examinou todas as sugestões em curso E
outras apresentadas por ocasião dos debates, com
o objetivo de encontrar um denominador comum. A
intenção era, alcançado o consenso, submetê-lo ao
Colégio de Uderes que respaldaria sua tramitação
acelerada no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Francelina Pereira, lamento ter que intemomper V.
Ex" para fazer uma consulta ao Plenário. Se não
tiower oojeções;prorrogarei a Hora dó Expediente

. érn-'ª-
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por 15 minutos, para que V. Ex'l possa concluir o seu
discurso e para que possamos ouvir as comunicações inadiáveis que pretendem fazer dois Senadores
que se acham inscritos. (Pausa)
Não havendo objeção do Plenário, prorrogo por
15 minutos a Hora do Expediente.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Muito obriga-

do, Sr. Presidente.
Coube ao eminente Senador Josaphat Marinho, como Relator da matéria, elaborar urna proposta que absorveu os itens principais dos projetas em
tramitação. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Comissão. o prazo de apreciação da medida provisória, pelo Congresso, foi aí ampliado de 30
para 60 dias.
A medida provisória terá de ser acompanhada
com exposição de motivos que uma exigência que
não vinha sendo atendida pelo Executivo. Não sendo apreciada no prazo de 60 dias a partir do seu recebimento do Congresso, a medida provisória perderá a sua eficácia desde a sua edição. Nesse caso,
será convertida em projeto de lei, cuja tramitação
obedecerá ao disposto no Parágrafo Único do art 62
da Constítuição.-ou seja, o projeto tramitará em regime de urgência.
Se, no prazo de 45 dias, não houver manifestação de nenhuma das Casas do Congresso, a matéria será incluída na respectiva Ordem do Dia. Suspende-se a deliberação dos demais assuntos até o
término de sua votação. A medida provisória rejeitada não poderá ser reeditada no todo ou em parte.
Para evitar a sua utilização indiscriminada, a
proposta estabelece limites para a abrangência das
medidas provisórias. Elas não poderão dispor sobre
matérias vedadas à lei delegada, as de natureza tributária e penal e as que forem especificadas em lei
complementar.
Pela proposta, a medida provisória poderá ser
emendada.
Além disso, somente lei complementar poderá
dispor sobre norma a ela relativa.
A proposta não chegou a ser submetida aos líderes, e sim à CCJ, que emitiu brilhante parecer de
autoria do eminente Senador José Fogaça. concluindo pela apresentação de um substitutivo que introduziu alguns pontos importantes.
Um deles é a obrigatoriedade do Presidente da
República comunicar ao Presidente do Congresso
Nacional a adoção de medida provisória pelo menos
·~horas antes de sua publicação.

Outra mudança estabelece que as medidas
provisórias terão a sua votação iniciada na Câmara
dos Deputados ou no Senado Federal, observado o
critério da alternância simples.
Rnalmente, dispõe o Substitutivo Fogaça que
caberá a urna comissão mista permanente única, de
Senadores e Deputados, examinar as medidas provisórias e emitir parecer antes de serem votadas
pelo Plenário de cada urna das Casas Legislativas.
O SubstitutivQ foi complementado com a apresentação de um projeto de resolução regulamentando o art. 62 da Constituição, com as alterações sugeridas. Tanto a Proposta de Emenda Constitucional
como o Projeto de Resolução foram aprovados por
unanimidade pela COmissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, refletindo o interesse desse Colegiada
pela solução imediata do problema.
Portanto, Sr. Presidente, há um longo caminho
já percorrido. Bastará seguir a trilha aberta e chegar
ao resultado almejado, à regulamentação de matéria
tão importante para as relações entre o Executivo e
o Legislativo.
Comungamos com as preocupações manifestadas pelo nobre Presidente desta Casa, o Senador
Antonio Carlos Magalhães.
Em duas ocasiões - quando do seu discurso
de posse e quariâo da abertura dos trabalhos da
presente Sessão LegislatiVa .::.. - s. exa salientou o
compromisso de lutar para que o estatuto e a prática
das medidas provisórias tenham um desfecho satisfatório.
Nas modernas democracias, é imprescindível o
Executivo contar com um instrumento jurídico ágil,
capaz de responderao illteresse-ÇaJblico, às situaÇões de necessidade e de urgência. Contudo, essa faculdade legislativa assumida pelo Executivo deve
ser utilizada com critério e parcimónia, para que a
atividade própria do Legislativo seja resguardada no
interesse da convivência harmónica entre os Poderes da República.
Peço a V. Ex'l que considere como lidos os
anexos do meu pronunciamento, que são os antecedentes desta matéria, para que sejam publicados
nos Anais do Congresso Nacional.
Muito obrigado a V. Ex'l, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. FRANCEUNO PEREIRA EM SEU DisCURSO.
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ANEXO NQ 2

ANEXOS

1) - Decreto-Lei instituído pela Constituição de
e Medida Provisória instituída pela
Constituição de 1988.
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2) - Proposta de Emenda Constitucional n° 1, de
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1995.
3) - Proposta de Emenda Constitucional n° 4, de

1995.
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'1995.
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1995.
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Cormttu!cão de 1969. Art 55: o Presidente da ~~púbica_,__~m easo de
trgê:ndai ou de k'deresse pübtleo relevante, desde que não haja aumento de
despe:Sa, poderõa ~ cieaeto$-6ei 30bre as seguintes matérizs:

Durante os mbalho~ <ie elaboração da ConstitUlçào de !98S. Cll
defen<:nres da tndu~CI da mecilda pro~o,Sóna fl" te'l:tC"l c('nsnwc:nnal ale;;<''-"11111 qqc c1
Poder E~ecum·o nii('l rC"IC:en;, presctild1r de :>:.l1:;0 sc:melh~ilr~~ero:--fe: p3ra a~uir.:!( __ _
modo ce!cre dl<'inte de cenos f-'tos que C"'C.I!;I"m um~ pronta açào da .ACm:nisrrar;~o
PUblica.

I - seçur.mça naaon:a1;

Tais red:1mr>s foram a.:olhidos

ll -llnanç:a:s públicas, índuszlle:

normas. bibut:ártas; e

W- aiâçao de cargos púbilcos e ftx:i~o de vendmentos.

§ 1. Public:ado o texto, que ~-VIgência imediata, o Congresso Nól.ciortal o
~ ou rejeitará, dentro de ~ dias, não podendo em~; se,
nesse prazo, ~o havendo defiber.lção, o texto ser2 tido por aprovado.

§ 2... A 'rejeiç:lo do decrettHei
durante a ruâ vigênda.

~o

implic:alâ a: nulidade dos atos praticados

MEDIDA PROV!SOR!A, INSTITUÍDA PELA CONSTITUlCÃO DE1~88

~o entl'.ntO. a aplicaç;-ão cie med1d~s

provtsilna~ vem sendo roonern~men:e desVIm!ad:1S ao serem ed1t<1das. sem nenhum~
re!C'\.·:inc!A ou ur.;enc1a Diante desse quadro. n~o ~e:-~a e~agero afirmu que o
E"C.ecuu'-'o esta usurp:mdn a funç.âCl le~aslauva dr> P(ltler com;t!!renre re-presentado peio
Con~esso Nac1onal.

·

Are· a d:~:a de 9 de Jane1ro de ICJ9S fmam cc:!ir;~d;"JS !l::!J V.P"s das qmus
459. re;-rresenr01ndo 55.7<!õ do lOtai. consmuirarno.Se e:Tl reedições De-ve-se d?.~ õHCI!c;:;i~
.<!.O f;"Jr!"l .de est"r. em l'lceler~ção a ur!l.tzaç~o de meó1rias prcn'lsonas pelo Exe::umCI a
c;~~d:1 ani"l !3<'~5!:1 \'er que no ano 1994 foram editada<. .i:'"IC. medHi<'l5 pri"I'-1SÓnl'.S das q1:;us
:;OJ foram re-edu.;ões.. s::,..,if:canoo pranc:amc:nre :-~~0 do tr>tal dcs~e ;~no. Cl (lUe denr>:?:.
com ê1are1.a. qt1e esr?. se tomanao o recurso qu;,~e e""duSI\'O d! an::~r;ão oo F.-.:ecul!\0.
~-.4~1õ.P..T~Z.;!I!º.2., ...M..S.1JTI,....JU!l.:':7.Í.~P~·.i'._.arr::~v~ de ~mJet(l cie let. F.sra .sina"~- ,..ufoc.:~ c
P:zrl:~.menlo. tendo em '-"ISta o '="-nmde nÜme':"(l
~JroJetOS de cÕnversão dd Te;~-;.!~---·
materias nem ~cmpre relevar.rcs. a sen:m aprc:cJ:1d(l5 em redu:r:do prato de mn:a d:as

J;

Consttb.rlc2o de 198.8. Att. 62 - Em Có2SO de relevatld:a e tl'g!neia, o
Pr~e

da Repúblíca

pode~ 2dotar medidas

devendo submetê-las de imediato ao

Congr~

provis6ri:as, com força de lei,
Nacional, qua, estando em

recesso, serâ convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco

das.
Par.1igrafo úntCO - As. mec:aca:s provisórias perderll.o et'lclcfa, desde a
~. se não forem converttdas em lei no" ~ de birrta dias, a p:;lrtir de su;;z.
pt.lt*:õl~o.

deVendo o Cor1gresso Nacional disCiplinar as reiaç6es jurfdicas delas

decorrentes.

Daante desses faros. !ornamos a mlC!õl!l\"fl de apresentar esta propo~i<'<.
co1bir esS<'ls pnncas. rev:-i"cior;,m~le <'lllndem(lcrinc.::~s.
limilando_ de.SSI!. modo. <t abran:enc1a das m:nCnas P?.SSJ~·::-,s de r.'l:-dida provasCr.;t ~
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e.qwlibri<> rc:sp.onsà"ei enrre·o E:tecuuvo e n Lt"'..:t~lô!.n\·~ \';~~[e mencu;~nu q::~· ;,
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.As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senâdo Federal. nos
termos do § 3" do lut. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda
ao lexto çaastituciooa1:
Anigtl único • O an. 62 da Constitmção Federal passa a vigorar

acrescido dos scgcintcs ~os;

-, __ -

r,.a:"

rdn~•iC.{ pu:h[u:a.~ dc:ia~ ctf:_rnrr:m-:~

$ :•-

t

,•c.d.;~da a C'drçiin eh· mcd~tlc

~ãr• pno;'i.a

'i.C'I' flnjl:to

_;,rr;;.,,nna "Jf:rc mat,_;_~n r1:•:·
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~- :~ . f: l"'..'doda a rC'C'chcfm na mc-tmn w:o;o:(m ft:gl•f.:Ufi'O :•:·
'mr.-~lt~ln prm·t~tJr-m I1Ót1 tf('lt"::r-mh: 1lu r-t'Jt'ttndo ,-,f:la ."'. H~.,'"hh":J
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T<:ve·se t:'lmbern o c:UJdad.o de ved:1r o uso ete medtdas p:-ov1SO:":?.S ;:":!~<\

"'Att.ól •.......•.,~--~--"·············"· '''"''''··················-···········
§ 1" As lnedidas-PrQVISóri;is perderão eficác:'iã, desde a ediç5o. se
não forem coavertidas em 1e1 no -prazo ôe trinta dias, a partir de sua publicação.
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas deecrrcm:es.
§ T
Decorrido o prâ.zo de trinta dias. sem a de!.iberação do
Congresso Nacional, a medida provisôria poderá ser reeditada pcx. no mâximo,
duas vezes."

t:';'lta~ de :n.1r:nas tnbur:mas. oots os Rr-ncmf:t (!(' :im d ..· nno" ,-é~ -fe:1;::C. ::-~
fr:qvc:-~;::;:.. ~~pon:-~r.tes ~:·u,clp;os mhu~nos d: :}r\-,ú·cão- a-õ (;Oil~Otiin~.
_c:.-,r=:rresek·~ Cc !::: e ér ;::-:-::~::-::~acio: do
ce ~n1aos e. ::~mbe!'l, P<'!i.! os .:?.5('! -::~

lan;;?.mr:.-nrc

c_omc

;:;:~~- ~~~:s~:~;~~~~~:l~~s~:~=~ee~:;;~~~~a~~at;~?~~;-~~-"-~~t-id:t:J;!~~~l
Con;re~sc

'-a::tcn::l.

?or

n:::nz

fil":''. <:!ls:J::;t~~-st
oro=c;r:'i o e:ev11do tnt:~=~~e de ;>.~se::~~~_::_~
o e-:er.:ICIC pt:~o C:: seu r,ode~-oc\·~P- ts:o e. atT:~~~:::::::~
~~sTx-:-~~h.ilOades. de ="~ordo com o~ !'lnnc1ruo~ :or.qlt'.l<.:Lr-r.;~:\ fund:tm:-:"tt<t15
:.e~,~~=":·\{1

~lUS.UfiC-"_Ç.;Q_

____ A_~dade, de-_ffieaídãS-~~asear~- @~~~~~tes- ~
~R-~Ii~:;-~~,...!1 ~ção de- I98i. dá a exata dlffieitS.ão
J)erQa -a..
- capacid;uie de legislar por par1e &i ~ Nacl!lõã:Cem--dêCõifaiCia cu
possiliilidade legal de uriti:zação do instrumento pelo Poder Executivo.

·aa-

A subjeti~ ~ dos C01lCt;~tos de urg_Cncia _e rclevãnct<
dmCulia-~rà ~-~ ~o nõ"toêãnie ã aâmissíbilidade da:
Medld.as ProvisOrias.
--------.Uma_~~-

::soe::.:~~:

::."':": ~

Eoit.icio Cafetei:.a
Levy dia~
LuJ.Z Alberto de Oliveira
~o~;ar1uce Pinto
Jo:ão Rocha
Eduardo Suplicy

-de CQjbir os abu.-:os que .na _prá_ttca __ s.c: _traduzem em

usurpsç1o sistemática de ~iclatJ~-dõ Pr~-letJ-siãl!vo conSrSte
do nümero de reedições

Laura campos
\l.ilson. Xleinecing
José Agr Hllno
Josat~hat lO( a.:: 1nho
Leom•:r Qu.int.an.ilha
~~tle::to Reouião
Pedro Simon
casiloo Jol<~.ld-an.el"
Gilberto Jllli::an.oa
Coutil"'hC Jorge
c.arlos P.atroc.i.n.io
Beneoit<~. da Silva:
eernaoor C.abral
Roaero Jucã
rlaviünO Melo
IQbor Júnior
Reoan Calheiros
José Bianco
EcUson Lob~o
Se~.lsti~o Rocha
Alexandre Cos ta
José Eduardo Outra
Joio Fr.ança
Ctlvan Borçes
14auro "irancsa
Mõtrina Silva
Waldeck ornela.s
Lucidio Portella
Rooerto rreire
Rocell iuma

À ~:::ssão ~ C~ão. Justi~ e Cit!ad:mi.a
?..:~Lk.at:: ;r-~ DO: (Seçã<> n). de 17.2.9S

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N004DE 1995
(A,~rJ.~~·~

Ptblc:a::lo na DCN. :s.çto 11, c» 1~

nrtliinitãÇâo--
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ANEXO NQ 4

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
No 11, DE 1995
Dá nova redação ao parágrafo único do a-:-'. 62
da Constituição FederaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado· Federal.
nos termos do art. 60 da Constiruição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O parágrnfo único do art. 62 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62 ................................................................. .
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei
no prazo de noventa dias, a partir de sua publicação, e
não poderão ser reeditadas no todo ou em parte, na mesma sessão legislativa, devendo o Congresso Nacional
disciplinar as relações juridicas delas decorrentes."
Justificação

não só nos seus aspectos formais, mas·agindo de modo eficaz na
observância dos elevados princípios constitucionais, corno o da independência dos Poderes, que garantem o pleno Estado de Direito,
Por outro lado, nosso juramento de posse na condição de
parlamentar obriga-nos a procurar respeitar a Constituição brasileira em todos os nossos a tos. e assim. não podemos assistir passivamente à passagem do rolo tompressor do Executivo sobre esta
Casa, porque desse modo estaremos abdicando de nossas atribui-

ções.
Há quatro anos que deblateramos contra essa anomalia
constimcionaL sempre tendo a acolhida de inúmeros parlamentares, sem conwdo conseguir sensibilizar ã Mesa do Senado Federal
para que propusesse uma ação de inconstitucionalidade contra a
reedição de medidas provisórias.
Diante do agravamento da situação relatada, não temos dúvidas de que o sentimento que aqui expressamos é i!lleiramente
comungado por nossos pares, o que nos permite acreditar na aprovação desta proposta de e~da coostiwcional.

Esta proposta tem o inwito de remover defmitivamente a

Sala das Sessões, 28 de março de 1995.- Senador Epitácio
Cafetàra - Senador Leomar Quintanilha - Senador Casildo
Maldaner- Senador Pedro Piva- Senadora Júnia M.lrise- Se-;
viência, do Poder Legislativo.
nadar Lúcio Alcântara - Senador Arlindo Porto - Senador Gilberto Miranda- Senador Jáder Barbalho- Senador Renan Ca- ·
•Trata-se de coibir as reedições de medidas provisórias que lheiros - Senador Gerson Camata - Senador Edison Lobão .:.~
vêm se constituindo, de forma crescente, em um aooso que está Senador José Roberto Arruda - Senador Carlos Patrocínio sufocando o Legislativo ao transformá-lo em mera Casa de despa- Senador José Alves - Senador Pedro Simon-- Senador Joel de
chos de matérias oriundas do Executivo.
Honanda- Senador Fernando Bezerra - Senador Luádio Por-'
tena- Senador José Agripino- Senador Freitas Neto- Senadora
Por conseguinte, sugerimos duas alterações gue consideramos suficientes para
temia -ta!UstlrpaÇão legislativa. Primei- ~Irenedita da Silva- Senado:r Eduardo Suplicy- Senador Vilson
ro, dilatamos de trinta para noventa dias o prazo para que a medida Kleioübing- Senador Jefferson Peres- Senador Lauro Campos
provisória seja convertida em lei; segundo, proibimos sua reedi- - Senador Esperidião Amin ~ Senador Romeu Tuma - Senador
Ademir Andrade - Senador Onol're Quinan - Senador Júlio
ção. no todo ou em parte, na mesma sessão legislativa. ·
Inobstante o texto constiwcional vigente não prever reedi- Campos- Senador Lúdio Coelho- Senador Jonas Pinheiro.
ção de medidas provisórias, esta tem sido a regra, Sl>b-o argumeil\õ
de que não há 'proibição para fazê-la. A alegação vai de encontro
(À Comissão de Constituição, Ju.sliça e Ciciada.
ao princípio da legalidade da administração pública que impõe ao
administrador somente agir de acordo com a previsão! legal, pornia)
tanto contrariamente ao que ocorre nas relações privadas, onde
Wdo é permitido, desde que não haja proibição legal.
ANEXO N~ 5
mais grave prática de inconstitucionalidade que o Poder Executivo
vem reiteradamente cometendo coÍn a conivência. se não a subser-

pôr

a

Vemos, awalmente, o Congresso Nacional atónito diante da
avalaocha de medidas provisórias, a maioria versa;u!o sobre matéria que poderia perfeitamente ser tratada mediante o envio, pelo
Executivo, de projeto de lei, caracterizando-se ..portaoto, procedimento que, de certo modo, denuncia o propósito de desmoralizar
esta Casa ao tentar demonstrar à opinião pública seu suposto intobilismo e negligência com o interesse público.

Federal, nos tertnO$ do art. ·da Constituição"'Federal, promulgam a

Precisamos responder a essas atitudes com um veemé!ltf..
basta capaz de estabelecer com clareza o papel que o Congresso
Nacional deve assumir para fazer cumprir o texto constiwcionaL

a Vigorar com a segUiOte ·reç~.o~:çlo:' ~

PROPQSTA'I>E'EMENDA

À_ Ç9l'iS!.J.Jl!!.ÇfQ;~;·z.~. DE 1995
~:. .. ~:"::,:.' ~

, •• ~'C""•!:.:~

ç,t;

.o~i.!dM;

. •. · ·:·.,,· ·· · Dtnova redo:ç:.loaoart. 62da Constitulçlo Federal

•··. ~ ..... :~··. ~:.':-,-::t: ..:;.;···~::r.t.i:~;(:

~ ....

·As 'Mesas

·

·d~ ~mafâ· ~oÍ-Oeputados

e do Senado

, Artigo Unico. O ôlrt. 62 da ·coAstituiç"o Federal passa
,c,f.;l':: 'Ji::iu..:;

..... .. ..... .
~

~.;
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regulamentar a edição ou reedição de medidas provisórias. sem transferir

ao Judiciário a decisão fina!.

provisórias, devendo submeté-las de imediato ao
Congres~o, ~~ci_o~~~!~9u.~,

estando em recesso,

. ·C:<:"'!.OS~d~.:.!".:·J para
se
reunir
extraordin~r:i~rre.n.t~, "?.prazo de cinco dias.
será

§ 1" - As medidas prov1sórias que tenham como
objeto matéria rinanceira terão força de lei desde
a sua ediçã~;· ~$. . ~le mais depender:io de juizo de
urgéncia e relev.ância a ser feito pelo Congresso

..

Nacional.

Assim,
os debates havidos
resultaram
entendimento d~· oue. ao rãao de mudanças radii:li.is necessárias nos
proc•dimentoa

adotadoa

p.ar.a

a

apr.claçlo da1 medidas, vls.ando • su.a rápida tramltaçlo, tomou-st~

lmp~:scindf~el quo, atravêa de amend4
disciplinada~ ffiat6r1a.

i

Conatitulçlo, fossa melhor

:Assim, propOtl-ae no § r do
matérias sobre as quais nlo poderio ser editapa:s.

art. 62 um elenco de

E ved.ida ~ ediç..\o de medidas provisórias

§ 2" •

O § 1• só admite eficácia il'l"'ediata para n me-didas

sobre as matérias:

I · re5ervad~s ·a~ dominio de lei complementar ou
.\

anterlorml!lnte

no

competência

exclusiva

ou

privativõJ

do

sobre mat~rias financt~iras; as demais só ter:io eficácia depois do
admitidas .a urgé'ncia e a relev~ncia j:;e~~·êong~SsO Nacional.

Congro-.aõ ~•Clonai _ou do qualquer de suu
Com a proposta ora apresentada, aliada ao projeto de

Casaa:

11 • rolaclonadaa com:
a'} nadonalid:~do, c:ldadai'\ia e dintit?S poUtlcos;
b) dlrolto - pi!na!, ·civil, ·comercial, eleitoral,
tr1b~rio. do trib~lho, processual civil,
processual penal t proceuu.al trabalhista;
c) planos plurlanuah, dlretrlzes orçamentárias,
orça.rrn:'lntos e .cr:é_d1tos. ~di<:;ionõJis, ressalvada a
detl!lrminaçao constant~_çl!)'art. 167, § 3•.

resolução,

a. Bancada do PMOB entende ter o Congresso Nacional meios

de exercer com plenitude :suas funçOes legislativas.
Para

dar Unidade

a

dinâmica

deste

projeto

o

.apresento, também, no plenário do St>nado.

Sala das Scssôc~. em !::! de :1bril de 1995.

§ 3• • As medidas provisórias perder:i:o efi-:àcia,
desde sua ediçao, se nao forem convertidas em
lei no prazo de lrinta . ?,ias, a contar de sua
publicação,

devt~ndo .o.; Congresso

Nacional

di$Ciplinar, por de~reto legisiativo, as relações
juridicas delas

§ 4•

decorrent~s.

N<i caSo

'de

ediç!o de medidas

provisórias 'durante o 'recesso, nas condições
previstas na p'arie 'r.riãt' do § 1• deste artigo, o
prazO sera COntador á''partir da instalaç.ao da
sessão legislativà extrâórdinária."

JUSTIFiéÁÇÃO '·'A Bancada do PMOS na C~mara dos Deputados, após
a realização de inUmer.~s reuniões, concluiu não haver forma eficiente de

(Ã Cl)mts.""-o de Cc:m~uruição, Ju.'.tiÇJ. c Cid~u.il:ruaJ
P_@:l_icado

Q.Q

QCfi_(S_eo,:<i.o H), do.: 13-4-95

PROPOSTA DE-EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 65, DE 1995
Altera dispositivos da Constitulçao

FederaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § ~ do ãrt. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art 1~ Os artigos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a viger com as seguintes alterações:

"Art 57(••.)
§ 2!! A Sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei
de diretrizes orçamentárias nem encerrada
sem a aprovação do projeto de lei do orça'mento anual."
. "Art. 62(..•)
§ 12 As medidas provisórias perderam
eficácia desde a edição, se não torem con-
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vertidas em lei no prazo de sessenta dias, a
partir da publicação, vedada sua reedição
integral ou parcial no decorrer da mesma
Sessão Legislativa

§ 22 O Congresso Nacional disciplinará
as relações julfdicas decorrentes da não
aprovação da medida provisória nos termos
do§ 12.
§ 32 Aplica-se à tramitação das medidas provisórias, no que couber, o disposto
no art. 64, caput,-e no art 65."
"Art. 66 {.•. )
§ ~ O veto será apreciado separadamente pelas duas Casas do Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores, em escrútinios secretos, aplica-se o dispos1o no
art 64 caput
§52(...)
§ 62 Esgotando sem deliberação o prazo estabelecido no § ~. veto será colocado
na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua·
votação final, ressalvadas as matérias de
que trata o art. 62, § 12 aplicando-se ainda o
disposto no art 57,§ 22."

Art 2!'- O disposto no art 12 não se aplica às
medidas provisórias editadas e aos vetos apostos
antes da pt..iJiicação desta Emenda Constitucional.
Art 32 Revogam-se o inciso IV do § 32. do art
57 da Constituição Federal.

Justificaçao
A presente proposta de Emenda à Constituição
tem o objelivo de resolver grave problema vivido,
desde há alguns anos, pelo Congresso Nacional,
nas atividades conjuntas: a verdadeiro congestionamento da pauta, onde se acumulam e mlitiplicam
matérias pendentes, em particular Vetos e Medidas
Provisórias.
. Para a opinião ~lblica. tal fato reflete o que
mUitos acusam ser "a •nércia e a inoperância do Legislativo". idéia equivocada do que realmente acontece nos Plenários e nas Comissões das duas Casas, em suas atividades rotineiras específicas e no
fluxo de assuntos passíveis de apreciação unicameral. O Senado Federal, por exemplo, está com sua
pauta de atividades rigorosamente em dia, no Plenário; a matéria já submetida às Comissões poderá ser
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incluída, sem atropelos, na Ordem do dia- situação
que, em linhas gerais, repete-se também na Câmara
dos Deputados.
O estrangulamento, portanto, reside nas Sessões e nas Comissões Conjuntas do Congresso Nacional, cujos avulsos informam a existência de centenas de dispositivos vetados e dezenas de Medidas
Provisórias pendentes de apreciação conclusiva,
muitas delas já reeditadas mais de 1O vezes, chegando-se ao absurdo de casos em que há dois anos
se faz a republicação de um texto praticamente imutável. Aí encontramos, portanto, alguns fatores facilmente identificáveis: o número gigantesco de Medidas Provisórias e de Vetos enviados pelo Poder
Executivo, o pequeno prazo (de 30 dias) que acaba
se vottando contra a idéia de dar' tramitação célere
às MP; e as dificuldades que a Câmara dos Deputados encontra para ceder seu Plenário para as Sessões Conjuntas (que são, por esse motivo, constantemente, canceladas), entre outras que os Senhores
Congressistas já conhecem subejamente.
É preciso, pois, reverter essa situação. É o que
propomos, com a alteração de diversos dispositivos
constitucionais, num conjunto harmOnico e objetivo
de novas redações.
Nesse sentido, impõe-se reescrever os arts. 62
e 66, § ~. da Consti1uição de 1988, que tratam, respectivamente, da Medida Provisória e do Veto. Pretende-se, também, a modificação do art 57, § 2!'-,
com o fim de estabelecer a não-interrupção das atividades congressuais no meio do ano, se até lá não
tiver sido aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias; .da mesma forma não se encerrará o ano legislativo, em dezembro, sem a aprovação do Orçamento para o exercício seguinte: A mesma norma deverá'ser adotada também para os ·Vetos cujo prazo de
tramitação esteja vencido e que constem da pauta,
portanto, como itens prioritários e obrigatórios.
O aumento dos prazos de tramitação dos Vetos e das Medidas Provisórias, como contrapartida
ao tráfego bi-ca.meral que passarão a cumprir, nos
termos da presente Emenda, implantará a realidade
processualística no Poder Legislativo - abolindo exigência'; que, de· tão draconianas e sufocantes, não
vêm sendo cu1'1"4Jridas. E eliminar a necessidade de
realização de um grande número de Sessões conjuntas será o passo essencial para valorizar e viabilizar a desejada celeridade responsável, no trato dos
Vetos e das MP. Ou seja, ao invés de simplesmente
dilatãrpfátos;<:J-que se pror.õe é implantar uma or-
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dem de respeito às rotinas constitucionais e regimentais.
.
É importante reiterar: a Emenda propõe que as
Medidas Provisórias deverão ser votadas em 60 dias
e os Vetos em 90 dias, primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senadl! Federal, retomando à
origem se houver emenda na segunda etapa - o
que, sem as excepcionalidades da tramitação conjunta, permitirá discussão mais ampla das matérias,
inclusive com a participação da sociedade civil, antes da decisão final. Isso, vale explicitar, impedirá
que prospere ainda mais o mau uso das Medidas
. P_rovisórias, banalizadas e degradadas por sucessivas reediÇões, ante a pretensa "omissão" do Congresso Nacional.
Ante a relevância da matéria tratada na presente _Proposta de Emenda à Constituição, a
qual d1z respeito à própria autonomia do Congresso Nacional e ao bom andamento dos trabalhos·legislativos, solicito o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação, atendendo aos re~lamos da nacionalidade e à preservação da
1magem do Poder Legislativo, essencial à Democracia no Brasil.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1995. Nabor Júnior - Bello Parga - Onofre Quinan Flaviano Melo - Pedro Simon - Mauro Miranda
-I ris Rezende -Marina Silva - Edison LobaoEpitácio cafeteira - Carlos Bezerra - Guilhenne
Palmeira - Jonas Pinheiro - Lúdio Coelho Gerson Camata - Roberto Freire - Joel de Hollanda - Freitas Neto - Hugo Napoleao - Lucfdio
Portella - Ramez Tebet- Renan Calheiros - Geraldo Melo - Romeu Tuma - Darcy Ribeiro EmUia Fernandes - Marluce Pinto -José Alves
-José Eduardo Outra - Waldeck Ornelas - AntOnio Carlos Valadares - Joao França - Júnia
Marise - Gilberto Miranda - Valmlr campelo Ademir Andrade - Arlindo Porto - Vilson Kleinübing - Esperidiao Amin - José Agripino Levy Dias - Gllvam Borges -Jefferson Peres Fernando Bezerra - Benedlta da Silva - Artur
da Távola - Joao Rocha - Ronaldo Cunha Lima
- Humberto Lucena - Roberto Requiao - Osmar Dias -José Blanco.- Ernandes Amorim Eduardo Supllcy - Ney Suassuna - José Fogaça - Francellno Pereira - Sebastiao Rocha Lúcio Alcantara - Beni Veras - Coutinho .Jorge
- Lauro Campos - Bernardo cabral - ""''·'"''
Barbalho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITOIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

········Ã·;t···57·:··õ··c;~~9~~~--N"~~~-~~---~;;;;;~:~;ã
anualmente, na Capital Federal, de 1-5 de fevereiro ~
30 de junho e de 111. de agosto a 15 de dezembro.
§ 12 As reuniões marcadas para essas datas
serão transferidas para o primeiro dia útil subseqü~nte, quando recaírem em sábados, domingos ou
fanados.
.

§ 2!1. A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
·
§ ~ Além de outros casos previstos nesta
Constituição. a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I -inaugurar a sessão legislativa;
11 - elaborar o regimento comum e regular a
criação deserviços comuns às duas Casas;
III - receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da Replblica;
· ··· ·
IV- conhecer do veto e sobre ele deliberar.
Art 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente ela República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional, .que, estando em
recesso, será convocado extraordinariamente para
se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua
publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
Art 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da
República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1St Se o Presidente da República considerar o
projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse plblico, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto.
§ 2!1. O veto parcial somente abrangerá texto integi'?J de artigo, de parágrafo;de inciso ou de alínea
§ 3!1. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidenie da Reoública importará sanção.

--------------------------------------------------------------------------------
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§ 42 O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento,
só podendo ser rejeitado peiQ voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 4°. A medida pravtsóna reJettada não poderã ser reeo1taoa.
no todo ou em parte.
§5°. Não serão Objato de meC!1da ;::rov1sórta as matérias:
L vedadas à te1 delegada, como prev1sto no § i° Ca art €8
desta Consl!tuição;

11. da natureza tntlutána:

§ 52. Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado. para promulgação, ao PresidÉmte da Repú-

lll. relativas

a direito penal.

IV. que forem especiftcadas em lei complementar.

blica

§ 6°. Somente por lei complementar poderá ser estabetec1Ca

§ ~ Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 42, o veto será colocado na ordem cio dia
da sessão imediata. sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias
de que trata o art 62, parágrafo único. ·
§ 72. Se a lei não for promLigada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos
casos dos §§ 32. e 52., o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

......................................-...................................................

norma a raspetto de med1da prov1s6na. sarva quanto ao crocesso de

sua tram1tação

§ 7°. A medtda prov1sôna poderá ser emendada. nos termos
estabeleCidos pelo Congresso Nacional

Art. 2°. O § 6°. do an. 66 da Constttusção Federal passa a vsgorar

com a segu1nte ret:lação:

§ 6°. Esgotado sem celiberélç:ão o prazo estabelecioo no §
4°., o veto serêi coJocaoo r.a orcem oo ma da sessão 1medtata.
sobrestadas as demass propos!çóes, até sua votação tina!, ressalvada a
matéria de que trata o art. 62. qua terá. preferénc1a absoluta para
apreoação

(A Co~ de Constituição, Justiça e
Cidadania)

?-Rlsr~/){é~ ~--

Publicado no Diário do Senado Fedenl. de 28. I 0.95

ANE.XO

~Q

fv.o~~~~ ~''-F___..,
~~

7

PROPOSTA APROVADA PELA COMISSÃO:

de 1996
Oisj:Õe sobre a edição de medidas
prtJ\" ~~nas e d.â outras prov1dénCJas

O Congresso Nacional c..

reta:

Art. 1•. O art. 62 da ConstitUJçáo Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:
Alt. 62. Em casa de relov4\noa e urgénoa, o Presidente da
República poaer.i edítar medida prov;.sória.

cem força de lei,

submetendo-a d& imedíato ao Congresso Nacional. qtJe a examtnará,
no prazo de sessenta dias. se uccmpanhada de exposição de motivos

1

§ 1•. Se estiver em recesso, o Congresso Nacional será
convocado extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

§ 20. Se nio for apreciada no prazo de sessenta dias de aau
reeeblmento no Congresso. Naoona!, a medida provi:sôria perderá a
eficácia, desde sua edição, e l8râ convertida em projeto de Jel, cuja

JUSTIFICAÇÃO

tramttaçAo obedecerá ao dispcmo no§~- do art. 64 desta Cormituiçio

§ 3°. Rejeitada a medida prov1s6rta ou

r~do o

let em que ela se converter, o Congresso Naoon:Q.I

proteto da

discipl~.

no

prazo impi'OffOQâvel de sessenta dtaS, as relações Jufidicas dec:orrentes

do ato nio aprovado.

O presenle projeto da emenoa cons!stuctona! e resua:;;mo

c·:·

entendtmentos e concassóes entre parlamentares do CiVGrsos c·
diferentes partidos. Não expressa o pensamento ou a tendénca G.:
-- sanadOtõs e partídos, iSõladamefile -consTaaracos.-

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

-'

----

--~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -
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O cbjeüvo comum foi a elaboração de um texto de equilíbrio,

legislativa,

axcuso delas, e n

como

se

infere da decisão do

Supremo Tribunal Federal na~ no. 293--71600;

em qu• se disciplinassem melhor as medidas provisórias, evitando o
assegurasse sua efetiva apreciação pelo

c) no § 5°., igualmente acrescido ao art. 62, suprimir

Congresso Nacional, em tempo adequado, Por isso mesmo o Relator

o inciso I • reservadas

admitiu sucassivas alteraç6es nos esboços que redigiu, dentro,

ao dominio da lei

complementar • porque a proibição de medida

natural.mento, do compreensíveis limitações de coerência.

provisória cuidar de tais matérias jâ está contida

Nlo houve propósito de prejudicar as proposições em curso.

no inciso 11;

Pr.valec:eu o ameio de encontrar fórmula que traduzisse a aspiração

d) desdobrar o rnciso 11 do§ 5°, para que a cláusula

gwal de ordenar a matéria com sobriedade, sem desguarnecer o Poder

final - ·outras que forem especificadas em •

ex.cutivo do Instrumento da ediç;lo pronta, nem enfraquaeer o Poder

complementar" - rorme inciso autónomo, a bem da

Legislativo na sua capacidade normativa.

melhor tâcnrca legisJativa.

A exposição anexa do Relator, que instru1u a discussão do

último esboço

na

apreciação

de&dobramento

da

dLSCUS3tio

final ' da
da

ma!éna

Comissão,
e

resume

complementa

o

esta

Sa. Na mesma reunião. o Senador António Carlos Valadares
tambâm sugenu modrficações, que salientou:

jUStificação.
a) a medida provisõria, alâm de •instruída com
exposição de mottvos· deve ser apreciada pelo
Congresso no prazo de 60 dias,

~a

contar de sua

pUblicação no Diário Oficial da União·;
b) não interrupção nem encerramento da sessão

legts!ativa

Expllcaç.lo Fl!W

·sem

a

apreCiação

de

medida

provrséria CUJO têrmrno do prazo estabelecido

para sua tramrtação ocorra durante o recesso do

1. Atendendo ao pedrdo de líderes da d1'1ersos partidos,
marufestado

em

Plenáno,

Constrtuição sobra nova

elaboramos
disctplina

ProJeto

de

emenda

da medida prov1sória,

Congresso Nacional";

à

e o

c) vedação. -em qualquer hipõtese, de reedição. no

encamrnhamos ao nobre lidar Élcio Ál'lare.s, em 4. 12.95.

-todo ou

2. Essa proposta va1o a ser obJeto de con.s:tderação pela

em_ parte, de medida provisória~.

Sb. Comparecendo à reuntão como Pres1dente da Comtssão

prw1ento Com1ssâo, integrada por autores de propos1çóe.s: Sobra a

M1sta de Orçamen1o do Congresso Naoonal

maténa a por lideres partldános, sob a prestdéncra do Senador José

exame conJunto da matéria. o deputado José Sarney Filho exp6s as

Samey, como Presidente do Senado.

dificuldades encontradas. ressaltando:

e com o propósito de

a) "a abertura da créd1tos extraordtncirios por medida

3. No pnmeira sessão realizada. em 08.05, foi distribuído o

provtsória - o que determtnou estudo do Relator

te:4o da proposta para que os membros da Comissão oferecess.em

da Lei da Oiretnzes Orçamentarias no sentuin M

suge3t0es

propor que

Oforeceram-nas os senadores Lücio Alcântara. Roberto

RoqUiâO. Jadar Barbalho. Ney Suassuna, Ep1tác1o Cafeterra. José
~ OUtra e partrc1param de discussão outros senadores, como
-.oF..U...

restabeleça· "o

procedimento

b) a aplicação de medida provisória

à matéria

orçamentária em geral.

Se. Por falta de

4. Oapo1s de exammar as sugestóes escritas e orais

IIPI'HWitadas. acettando-as no que nos pareceu adequado dentro do

se

estattJido pela Lei n. 4.32()..64 (art. 44).

~

não houve deliberação sobra as

alto<aç6es propostas.

espírito de conc:íliação. redigrmos o novo esboço, datado de 28.5.96 e

6. A fim de facilitar os trabalhos da COmi$sclO, apreciamos as

distribui do à Comissão.

novasaugestoes.

5. Na reuntão da Comtssão, de 4.6, propusemos as
segurntes alteraçOes no texto apresentado:

Quanto

exig6ncia

éS

de nr a

do nobre Senador AntOnio Cartas Valadares, a

medida prcvis6ria acompanhada de exposição da

a) acrescentar ao § 2Q. do art. 62 que a medida

motivos, já consta do Projeto~ do art. 62). Também • proibiç!o de

provrsória não aprec1ada no prazo de 60 dias, e a

lilr l"Mdftàda a tnedlcta já haviamos proposto, e assim a acertamos.

ser convertida em proJeto de lei, perde a eficácia

Nlo convém, ernret.anto, adotãr a tudaça.o; por ele proposta, de vedar,

desde S:@ edicão • a fim de evitar dúvidas:

•_wn qual~er hipótese·,

b} no § 4° , aditado tamb8m ao art. 62, suprimir a

a reedição. no todo ou em parte de medida

provisória•. Se se mantém essa forma de ato legislativo, apesar de

clàusula ·na mesma sessão leg1statrva· • visto

auu inconveniências, a vedação de reedição

que, reJeitada. a medida prov1sória não deverá ser

Qtl.betocida em caráter dMnBSI&do rigido. irripróprio para o estilo das

~

normas ctJn.ltilUC!onais e impeditivo de interpretação flex.í'/el. que

na

mesma

ou

em

outra

sessão

nAo

deve

s«
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à realidade extremamente diversificada. Também não se afigura

conveniente estabelecer que o prazo para deliberação do

Con9resso

sobra a medida prov1s6ria se conte a parur de sua publicação no Diário
Oficial da Uniao. E se for retardada a remessa ao Congresso? Não
podena ser redUZido, de fato. o prazo de deliberação do Congresso? O

importante é que a remessa seja acomp.anhada de exposição de
motivos, e que, no prazo de 60 dias. rejeitada a medida provis0ii3, d~
se a conversão em proJeto de lei, com regime especial ds· ~itação.
A$

ponderações

trazidas

pelo

ilustra

Presidente

71

apresemado peta Cormssão Especial (relator· Senador Josaphat Marinho),
para as Propostas de Emenda a Consnrmçào n"s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995,
que versam sobre a questão do estatuto e da pr.itica das medidas
prOVIsónas prevJstas no an. 62~0ã.-tOnSiiniiÇã:o -f'eàeral, publicado no
--Diário do Senado Federal, de 20 de junho de 1996.
A materia vem sendo objeto de amplo debate no âmbito do
Congresso Nacional, tanto sob a forma de projetes de le1 como de
propostas de emenda a Constitutçào O teor desse debate e sua mtensa
discussão, ao longo dos Ultimas oito anos, são amplameme conhecidos.
não sendo necessàrio, pois, voltar a eles.

da

Ê o relatóno.

Comissão Mista da Orçamento do Congresso Nacional já estão
'ccnvettJdas em proibição no texto do Projeto, n~ parte em que dodara
que não serão ObJeto de medida provisória as matérias vedadas

delegada. •como previsto no § , 0 , do art. 68~ da Constituição.- to"fesie
parágrafo. no 111Ciso lU. está excluída ds delegaçao a legislação sobre
planos Plurianua1s, diretrizes orçamentárias e orçamentos·. Logo,
matéria pro1~ida também

à medida provisória, nos termos do Projeto.

Cumpre ver, porém, o § 3°. do art. 168, segundo o qual •a
abertura de crêdito extraordinário somente será admitida para atender
a despesas imprevisiveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção intema ou calamidade pUblica, ~ o ~ Ll2 i!J.

§r. O prece1to não e de elogiável clareza. De qualquBr modo, aludindo
ao •disposto no art. 62·. autoriza, limitativamente, a medida provisória

'"para atender a

despesas

imprev1siveis

e

urgentes,

como

as

decorrentes de guerra, c:omoçáo interna ou calamidade pública•.
7. Oe acordo com as idéias expostas, imprimimos ao Projeto

a forma ora apresentada.

Brasilia, 12.6.96

r)~~
ANEXO NQ 8
SENADO FEDERAL
Gabrnete dQ Sen<Jdor .SOlO foc;~aça

PARECERN"

11. Análise

à lei

,de199${

Da Comr.o;.o;ão de Conmiurçào,

Jusuça e Culadama. sobre o
.ruh.uztuttvo
ofereczdo
pela
Com1ssiio Especta{ (relator:
.Senador Jo.o;aphat Marmho) à.'i
Propostas
de
Emenda à
Com:tlturçifo n~ç- 1, -1. 11. 20 e
6j, 1995. reiatrvas a Med1das
ProwsCrza.'i

-Com respeito às escassas regras ora vigentes em decon-encla
do art. 62 da I...d Matar. o projeto da Comissão Espectai ofereceu um
avanço considerável na questão, com fundamento no qual elaborou-se um
novo subsntutivo a Proposta de Emenda â. Consutuaç.ão n" I. de 1995. Esse
texto toma como referência proposta da Comissão Especial (Emenda de
Plenat'1o no I [SubstztutivoJ á PEC n" 1/95) e 'as PECs nos I, 4, 11, 20, 65,
de 1995.
A cwa do interesse público e da govemabilidade faz da
medlda provisória wn instrumento iÇtportante, que não pode ser
subestimado nem supervalorizado. A ação de governo, em um pais da
complexidade do Brasil e requerendo que se enfrente, diutu..mamente, wna
gama considerável de questões de grande diversidade, não pode ser
$1I11plesmente privada do recurso .â medida provisória. Deve-se, isso sim,
considerar com realismo a necessidade de rever as condições e formas de
- -sua -adaÇãO bem assim os mecanismos de·su..caprectaçãonõ -coogresso
Nactonal. O papel ativo do O:mgresso no processo de tomada de decisão
complexa, em conjunto com o Poder Executivo, no caso próprio das
medidas provisónas. eXlge que se encontrem formas de atuação eficiente
pafa: o Parlamento. evirandg-se o indesej.ivel desvio em direç.ão a omissão
deliberattva ou ao absenteismo

Caracteriza-se o substitutivo pelos elementos seguintes
a) estende o prazo de Vlgência de medida provtsóna para
sessenta dias~
bj_ __igstirui _tm@_ ço_I!JIS_~Q_mistª Rerrnan~;t!e'----paJjrári~__ .:_ ~ica,
composta de dezessete Deputados e dezessete Senadores,
estrutUrada nos moldes da com1ssão mista permanente prevista para
o orçamento, em confonnidade com o art. 166, § IG, da
Constttuiçào~

d) a aprectação de med1da provisóna passa a ser feua
separadamente, em cada Casa;
e) esgotado o prazo de sessenta dias. a medida provtsóna
entra, em reg~me de ur~ncia. na ordem do dia da Câmara dos
Deputados ou do Senado, observada alternância Simples de micto de
tramnaçào,
f) fica vedada reed1ção de medida provtsóna sempre que o
Congresso Nacional aprove decreto legtslat1vo [I] declarando a
cessação de sua eficic1a e [2 J dascipiínando a garantta dos ·atos
realizados em sua \1gêncta,
g) iut6fdiz=-5e-i'gi•31mente a adoçãO de rriedida provisória
versando sobre! mmenJ. penal,
de lei delegada ou de lei
complementar

Para que haJa um sistema orgãnico de tratamento de medidas
proVJsónas no ãmbao do Congresso Nacional. cabe não apenas rever os
enunczados prescr:itivos da Constituição Federal, mas igualmente as regras
mtemas que o Congresso se deu. revendo-se a Resolução n°l, de 1989, de
fonna a adequa-la ao novo modelo. Dessarte anexa-se â conclusão deste
parecer, proposta de alteração da referida resolução.

Relator Senador Jose Fogaça
U. Voro

1. Relarório

Nos termos das ponderações acima, enuncto meu voto

E submet1do ao exame da Corrussão de Constituição, Jusuça e
Cidada.ma, nos termos do art. 101. do Remmento lntemo, o subsututlvo

a) pela aprovação da Proposta de Emenda a Consnruzçào n° 1.
de 199 5. na forma do subsrirutivo abaixo constante, bem
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assim pela preJudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição n<> 4, 11, 20 e 65, de 1995, e do substitutivo
da Comissão Especial. por estarem todos sufícieme e

adequadamente contemplados, quando e onde coube, no
Sllbsmuuvo pelo qual ora se conclui;
b) pela apresentação de projeto de resolução do Congresso
NacJonal, regulando a nova sistemática de apreciaÇão de
medidas proVJsorias e revogando a Resolução n° l , de

1989-CN
·-:~--

1•1

EMENDA
À
PROPOSTA
DE
EMENDA
CONSTITUIÇÃO N" I, (SliBSTlTL'TlVOI ,J:)E _1995- CCJ

À

Altera o parágrafrJ únu:o r:
acreJ;cema pardgrajn.ç an on. 62
da C()n.\'tt!UIÇÕO

Art. 1° Renum<:re·sc: corno pnmeiro e dê-se _<to pará!:,'r.lfo
Umco do ar1 62 d:~ Consmmço3o da RepUblica Federanva do Brn.sll. a
:><!;;mm!! redaç.ào

/

~

''An 62
§ I<> As mt::Jtdas proVJsOna.s p<::rdcr5o efic::~cta, desde a
edição, se n5.o forem convemdas em lei, no pr:no de sessenta dm~.
contados da sua publiC:J.ç..i.O, devendo o Congresso NaCIOnal dtSciplinar as
relações juridicas delas decorrentes.··

Art. 2• Acrescentem-se os set-'llmtes par.i.grnfos ao an_ 62 da
Constituição:

"An.62 ..................................................... .
§ 1" .. ·······························
§ 2"' O Presidente da RepUblica comunicar.i ao Pre:s1dente do
Congresso Nacional a adoç.ão de med.ida,provisóna pelo menos quarenta e
oito horas antes de sua publicação

que o

stg:~lo

§ 3o Excetuam-se i regra do parâgrafo anterior os casos em
ou a reserva, devidamente fi.mdamentados na exposição de

mOhvos, forem impresc.md.iveis á preservação do mteresse público,
QUADRO

oÃs MEDIDAS

PROVISOR-lÃ$ pQR GOytRNO

§ 4° As medidas provísonas terão sua votaçã.o iniciada na
Cãmara dos Deputados ou no S~o Federal. observado o cmC:no de
aJtc:mància. stmples,

S 5o Caberá a uma comissão mista pennanente Uruca de
Senadores e Deputados_ex,ami® 'lS med1das proVISÓ!J.as_e _em_t~lr_pare_cer
antes de serem votadas, na fonna regtmental, pelo plenário de cadã -uiili
das Casas Legislativas
S 6" Se não for aprec1ada no prazo de sessenta dias de seu
recebimento no Congresso Nacional, a medida proVIsória serã colocada.
em regime de urgêncta. na ordem do dia da Casa Legislaliva em que se
encontrar em tr.unaação, observada a alternãncia estabelecida no § 4°

§ 7"' É vedada a reedição de medida prov1sória, no todo ou em
pane. sempre que o Congresso Nactonal, por proposição da comissão
mista, aprovar decre1o legislauVo que declare a cessação de sua efic:ic1a e
discipline a garantia dos ates JUrídicos realizados dur::mle sua vigênc1a
§ 8" Não serão objeto de medida proVIsória as matén~s

I -vedadas i le1 delegada. como previsto no an: 68.
II - reLlüvas ao dire110 penaL
lll- rcscrv.1da!> a lei complcmcut:~r,"

SAla da ComJ.saão, e111. OS de deutmbro de 199·

147

GoYcmo oo Presdente J~ samey-(de 15 ~:l,85 a 15 03.'JO) ..

Gavemo ao Presldentefemal'lda canarae Mella {~ 15.03 90 :a 02.10.92) . 159
Gcvcmodo PresldeMe n::unar Fr;mc;:) (de 29 12.92 a 0.0 95) ....

Total de ed1çõe$ e ~IÇÕd- de rnechdas pro viSO nas

.. t563

- caoosccmp~ladCis atê 30.01,97

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -

V. Ex-

. será àlendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador R.Jmeu
Tuma, para uma comunicação inadiável. De acordo
com o art. 14, VII, do Regimento Interno, V. Ex- dispõe ele 5 minutos par o seu pronunciamento.
O SR. ROMEU TUMA (PSL·SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orado~.) - Sr.
Presiden..,, s..-s e Srs. Senadores, eu me havia inscrito para falar como orador. Em razão de um pedido
especial da Senadora, abri mão da prerrogativa,
mas nao põ(leria-deixar de abordar, pelo menos por
cinco minutos, assunto que acho de alta relevância.
é a escolha do tema da Campanha da Fraternidade
ele 1997 pela CNBB.
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
vem de emitir vigoroso brado de alerta para a necessidade de o País mitigar, com urgência, pelo menos
os efeitos de uma das chagas sociais que estão a
enodoar nossa imagem como Nação e que mais pesam em nossa consciência nacional. Uma chaga
que precisamos extirpar imediatamente, se quisermos nos livrar, no futuro, da pecha de geração que,
em pleno portal do terceiro milênio, condescendia
com práticas dignas dos mais negros períodos da
História.
Ao escolher ·A Fraternidade e os Encarcerados· como tema para a Campanha de Fraternidade
de 1997, a CNBB adota mais uma vez postura coerente com a linha de ação pastoral à qual se devota
desde que foi fundada. E dá novas e insofismáveis
provas de destemor na abordagem de temas controversos, colocando-os em discussão pela sociedade.
Ao mesmo tempo, põe ao alcance de todos os brasileiros dados e análises da caótica, inumana e explosiva situação do sistema carcerário, sobre os quais
especialmente nós, que possuímos parcelas de liderança no campo político e de responsabilidade na
gestão do Estado devemos refletir.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço,
por intermédio deste discurso, análise do documento
da CNBB. A confirmação desse estado caótico vem
do texto-base. A CNBB fez pesquisas e apresenta
resultados. Dados reais nos mostram que a agonia
dos presos em nossos cárceres nada mais é do que
uma escola de especialização na prática do crime.
O que me trouxe a esta tribuna foi o desejo de
que esta Casa possa estudar e definir penas alternativas que não sejam só a de reclusão e da perda da
liberdade. Essas deveriam realmente ser destinadas
àqueles que põem em risco a integridade física e o
património dos cidadãos brasileiros.
Recentemente, meu filho, Delegado Seccional
de São Paulo, inaugurou a nova sede da sua Seccional. Tinha a esperança de poder proporcionar ao
cidadão, ao contribuinte, um local digno para que I&
vasse as suas queixas e os seus anseios no que se
refere à segurança. Pois, no dia seguinte, na delegacia que funciona no mesmo prédio da Seccional,
onde provavelmente podem ser alojados dez ou
quinze presos, sessenta presos destruíram praticamente todo o presídio. E só não alcançaram a rua
porque um portão recém;::olocado impediu que se
desse a fuga.
Isto é uma constante: todos os dias temos conhecimento, não só em São Paulo, mas em outros
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lugares do País, de revolta de presos contra o estado de penúria em que se encontram.. Há aqueles
que têm que pagar suas penas. ati-áS. das grades,
com pena privativa de-liberdade? Há. Muitos? Muitos. Mas há muitas pessoas que poderiam cumprir
penas alternativas, de serviço à sociedade.
Por que não podemos nos dedicar ao assunto,
quando há tantos especialistas em matéria penal?
Por que não elaborarmos um projeto que dê um
pouco mais de dignidade àqueles que têm que cumprir e pagar pelo preÇO dos crimes praticados? Penso que chegou essa hora.
A CNBB lançou, este ano, a Campanha da Fraternidade com o tema "Cristo Liberta de Todas as
Prisões", com um texto-base, que eu pediria à Mesa
que desse como lido, bem como o meu próprio pronunciamento, a fim de chamar a atenção para esse
problema. Acredito que os Srs. Senadores poderão
estudar a matéria conosco e assim tentaremos alcançar algo que dê maior respeitabilidade ao Brasil.
Calcula-se que haja cerca de cento e vinte mil
presos onde caberiam sessenta mil, numa proporção de dois por uma vaga, mas essa não é a realidade brasileira. Se V. Br's forem aos grandes centros, deverão encontrar dez ou quinze pessoas por
uma vaga. Em São Paulo, afirmo que há seis, no mínimo, por uma vaga.
Ainda ontem, nessas diligências que a Polícia
Militar de São Paulo está fazendo para tentar restabelecer a ordem pública, constatou-se que não havia
lugar para prender uma traficante de drogas. Os presos não queriam deixá-la entrar porque estavam
dormindo em pé.
Assim, essa proporção de dois presos por uma
vaga não corresponde à realidade. São números estatísticos que não representam a realidade dos gran-- des centros.
Era isso o que queria expor, chamando a atenção dos nossos companheiros do Senado para a
matéria e pedindo-lhes que se dediquem a ela, pois
tem muito importância, principalmente no que diz
respeito ao sistema de segurança.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Campanha da Fraternidade·_ -1997

AFRATERNIDADE EOS ENCARCERADOS

ORAÇÃO DA CF - 97

CRISTO LIBERTA

DE
Pai. ac:eitai nosso loiJvQr
por vossa infinita demência e misericócdia.

TODAS AS PRISÕES

Canfiantes.
capaz de

VQS

ped1mos: daJ-oos CO!'õ)ÇOO novo.

amar. de perdoar1

Vossc Filho bendito e ncl$$0 Lrmâo Jesus
esteve preso, foi torturado e morto, t1"'m ressuscitou
para nos dar vida.

TEXTO-BASE

Ele nos liberta de todas as prisóesl

Olhai para nossos irmãos enc:arcerados,
pwa suas :amihas!
Enwgai as 1<\grimas.
sarai as fendas

das uúneras vitimas das violências I

CNBB

Livrat-nos de todo ~imento dEI ódio a de VIngança
Envol~ef..nos

em vossa misenc:ôroia

e transformai tantas ~ sofrimentos,

APRESENTAÇÃO

&m

semeadura. '!e ~~da nova.

de vida fraterna para tOdoS!
Nós vos pedimos por Jesus Ressuscitado.
no amor do Espirito Santo. Amém.

!Jwmdo-"'-•<fuido~="'""'"""'· •oda•ll?'jarof~

~VI-iarle>rodel977)

1'\a Quaresma., memos o tempo laurg1co da prepançio pan. a cdch~ do mi:llerio
pasc:a.l de Cristo· 5U2 pnugem da morte pana Vida nova atDveS & Cruz.

Neste p<:nodo do ca.lenc:brio Unirg~co, a Igreja no Brasi! rea.liz1. hâ mais de trint1 anos.
~ Carnp2nha. da Fr.ucnudade par.~. nos aJudar a f.a.z.er !lO~ :r. Pascoa de Cristo
Com :r. Campaniul da Frat~dade. ne5:~C tempo de gn.ça e de convenio. a lgrfJa oo
Bra.stl quer mterpclar noss.J. ~nsCiàtctll sobre urn .upeao concreto da frnternidulc para nos; fazer
progro:br 110 c:.vrutlho de Jt:só5-cmunho do pctdio. do a.."'Or, da bonW.dc, da justiça e do serviço

aos outros

wn

rttCDIW'O ~ hlr/ldltllt e râ qw toda puuxz lnurtana t;otn::ponl/e a
"pcnsaMOilO" de Dna. O mol folia deve dar.- pma. ~ nlkJ potk ur
Po.:kts ~-o/tora ~for/r o ~mo tk Dali, fo.:kú

V.
Jll!OI

~ 001110 klrla.faUúi.datk.
JCI'jélb:t!J de M\10,

PDUa CIO pn:Wo. conoo tcda:t ar o:umz do .Bnzll .e do

!!lO

~Fraternidade e os Enarcendos" c o klua: ·'"Cristo

~=:~~~~~~e: ~o::m o Projeto de E'4tlgdiDç&o c!& Igrqa no
O lena recorda a rcflc:xio sobre:~ Jesus Cristo. Unico Stivador do mundo, ontem. hoje. e
sempre'', proposa pelo Papa Joio P31Jio 11 ru. sua CMta Apostólica. ~T~ Mitkmtio
A~veructlle" . .a ser dc;envo!Vlda neste UIO de 1997 ~U. a.tequcse e na liturgia Esta rc:flexlo wi:Jrc
Cnsto cko.te l~:Var ao aueresse :enovado peb Biblia e ao empenho de aru.a.l~o uaamc:m.a1.. l1l
~wa do Objetl'vo pnonano ÔO Jubi.Ja:r O rC'VIg<lDmemo ~ f(; c do lest=wnbo dos

diur cm

O t~ rdorN a promi)Çio dos Direitos CIVIS. msc:ridos r.o Proje~o
serviçO,

Rumo ao Novo

sobretudo acs nws pobres, UtM das quauo c:cigêncUs da

~eliz.açjo A proposta se ~Q na fc em Jesus C'nsto que nu~ libert.l de: todas u prisões e
nos. •guala a 1od0:1. rg mesma d.•s.rudade c voaç,io d.,..m,a.

#JMZ

potqav; .W c

~-""
FGÇXJ

,Jair

pnm~J~U llptlo ir ~ ril:r .hattya' parA qw

D lfstf1rtQ

cwanmo MjD ;c~~pre rnpetJOSo d:l CIO.'IdJçdo do

#to~ ma I. ~ u pi'O/'ft0Yf.1JII.
JW:SJe ~ not rktttuls CD~tros poutendQnos. et:JNhç/JQ de vida .a:~ CINrf oQ
dJ~ hu-.,a: qur u f.:rvonça a~ r fol"'tJJfllQ dos dttuJos r )IJlM/S Sl'
rons.ti'IUZm ~ IK'm (1'a[QmnfiOSduwrtantn
(Jolo~ll-~9d!:fc.ocratodc:1?96)

cnstõios

Y'.d.:nio. na lltlha do

~

/i~m ..-uda: NAO DO ikunM>r, 6 violinda.,GO -1: SIM IJD CIRII:W,

O tc:ma da Campanha d~e

I

·--·

·····

-iJMt drvcpcc da

~
.u~ dr pttet:Ido. nrrgt par por1~ da [gTJ:;a o tkwr &k ~.
Jfn' CÕjtflKJ. dmodotJa ~ ~pl11;a. q1W tJ1Jo lnt~ oont:knar. llti%J Sllfl
Jolvol- <J Ql/pDdo r 4 víti11111

-

(1"'ddb 1.169)

A duioraçOO dor din:/JQSf,uidomurtaU da pasoa ~ ho~ e
uni ptJr1e tndupensirvel da lllla& t:Vang4!1lmdNu.

aiifimlio, ~é e

A tod= m ~noas ojlitM e aorque :w.frerrt paraaJD da~ lk .saiS dinlr-,
mos chq:ar ncsm palavro de et~mprttnsilo e dnilffO, ~ or rupcnsáwú
pt/o ~ comum a que pcnh:Jm todt:t o U1l e~. co. \IClf'U'Ü nmJula. panl
r~:lfiUiiar cs carmz:r que geram nuu ~. 8 crlvrl os ~ ~
pan1 zuna CCI'I'IIt1o'tnc~a tmJenlu:omt:lfle lrwnana.
(PDct:U 129))

Com urgi-neto tkw111 ser R«XXtfkoda:JI .u

cna:JT«rrJtiM.

,S.., ~

impon~lt'tt.rlue.aT

e
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pro.fuJJdas no

~m,.

os

~

dr-t.ll.-nu e11f

q~

viYtlllf m

111k:aD pt.'nUUJCiaf'IO, kJnn4C

detr~H0;4 ~pe~c fl:t llli(Jl.t JIJWIU

qw.cuc

c noorlal"

ocommaa d< uiN:ú&z. rrpnu/Jo vro/QtJQ c lft011cs.

12} Os fAlos violentOs mexem c;Oin ::ew:mentos·proronàos- à o -ser humano, como o medo ou õ
dcsrjo de vingança. e despc:nam atitU<k:s carregadas de emotividade. que rio da indiferença. ou da
rcjciçi.o até a misericórdia e a OJmpa!Xào. E muito ücil ceder ao medo ou deixar-se levar por
Pii:iXMK:arO'S. E tJaJ contuac!u' JUSllç.a. com dureza ou com a cr::cessam. proteç.lo da soac:d.a.cle.
13} Algumas rdigiões e filosofias de vida afumam que o pec.ado B!o exisl:e, nem a eulpa., e, com
isso, Dio há nocessidade de perdão Tenwn explicar que a violê:nci;r. se deve i infiudlcia de
espiritos e de astrOS ou a condicionamentos psicológicos ou sociais. atC o ponlO de negzr a

h141 O nroblc:ma levanta muitas per)l;Uatas sobre os c:ncareendos Não fonm des próPrios que
ocnsmnrarne:stã ·sitwiÇ.I.'õ"' POr que com:pãOecer-se ddes, se eles não llveram compaoeilil Por que
interessar-se: por seus direitos, se des não respe~tanm os direitos dos outros? Outras perguntas
que:suo.wn a adm1rUSttaÇàO de JUstiça· Lomo e iíplid4aTPor que ha tanta lmpunid.a.de? Sio essasu Wticu pessoas que merecem esur na prislc? QuaJs os direitos dos presos e das presas? Hi
tambCm muitos questionamentos sobre a atuaçio de: pobciais, o aJc:ndi.mc:rtto aos presos e ü
presas. o trabalho dos agences pc:nitcnciirios Sio perguntas que todos podem levamar. Mu cada
um e toda a sociedade deve questionar-se freme à real1dade dos enc.aro:tados

~dal4"Azcabb.acbCNB8.1996)

Porque a Igreja entra nesse assunto?

INTRODUÇÃO

l5) Por muitas razões Uma prirneu'a e que c:xiszc:m
í!uminadoscom a luz elo Evangelho ----

a1

muitos conflitos que precisam ser

-

161 A lgrej;r. quer colocar-se a SCI'VlÇO da SOGJ.o::b.de c: ajudar a apnmor.ll' • conviv.:ncia huawu
1} A Camj:wdul da Fraternidade (CF) C uma íaici.uiva da CNBB reahzada dun:Dle a Quucsma.
tempo de convmlo ao P.a.í e aos inn1os. por Cristo, no Espirito A panir da mediuçio sobre a
vi.da de Cristo e da celebraçio dos ~ mist.Crios. a Igrcp convoca os caJÓÜcos a rdleti:r. a
converter-se e a compromc:ler~ a levar .i. pritica u.c:oascqui:nc:iu da vida cristL

2} Cada ano C escolhido um as:swuo rdevank dt. eonvivêocia humam. qtJe inlcrpd.a a
conscir:ncia du pessoas e cage conversio profunda e I"C:Sf'OSlU conjosu da sociedade. Em
algwu: cuos. a Campanha ciA FraJC:nUdade rewltoo 110 ronalc:cimcato de esuucuru pennaocnlcs
de serviço, em aivd. nacional ou klcal. como ê o cuo du Pastorais da SaiJde. do Meooc, da

Criança, do Mlgr&ate. do Nesro e da Politica.
TCIIUI

e Lema

3) Com o uma "Fratemkiade c M ~H e o km:a "Crisso hbHta de IOdas as
pnsijesH, a Igreja do Brasil se volta "'dvicnrnence para uma du mais graves fc:ridu da llOSS&

sociedade· os problemas dos eocan:c:rados e tudo qtWilO a eles eSlá rci&cioudo. Os encuo:mias
sio simbolo, resuJudo e ageates de uma sociedade carrepda de "'prii{a'" e ..cadeias"

4} O usunto e:stl em seqúência com as CFs anteriores. Os eoarcc:nr.dol üo exduidol (CF '95)
~ eles têm grande influcoci.l as csuutua.s jwidicas. pobciais.. pofuK:as e soc:Ws dG DOSSO
Pais (CF '96). Faz ji algum tempo, em 1983, a CF uuoo da violêocia com um '-=ma. inspiP.do
c

"FmemicW!c SIM. Vtolência NÃO'',
5)

-crlS!o /i/xrta tk todas as pnsiks" É .ss:im que Je:sus emende a sua misdo. Segundo
pua realizar o "ano jubilar", o ''ano WllOY, o ano da "em&Dcipaçio". lb

Lucas. Jesus vem

libcrtaçio dos cativos:

-o E:tpinro doSmh:w~rc .w~sn .-u~~r..
~- CQnjimll a wrçdcJ
para ~a boa lt<M7DCU ~
brvr~ pam pnxk/11141'ao.t ~a JJMrtDçdo
~DM ~·a nc~pergpladamsa.

pora der~ r os opr~llfldos ne UMI'dadt.
parti pnxJ.t:msor ll/11 ~ qw agroda aD Snlbor- {Lc 4,/ 8-19).

São mwtas u prisões que nas oprimem e das quais Cristo nos Jibc:rta._ O cvangclist&. ao longo
de 5U& ob~ mosto. que cst~~liberuçio campana o "perdia dos pecados." por putedc Dcm(cí
6)

Le

t.

n. 3,3; 24.47: A1 5. 31; 10,43. 13,38, 26,18). Todos precisamos de libcnaçlo, dccua. de

recoGciliaçio

os~

e as vitim:&s,. IS pessou indMóJ.ais e a sociedade toda. (ai". Rm 5,10-11; 2

eor s.11-2o. a 1.22).
7) Por isso. a Ignja se posiciona frau a todas as adciu e prUõcs que oprimem e c:a.tsam
sofri.mentos aos setC$lunanos (a doença. & miscria. a pobren. a &lu. de cspennr;:~. a~ da
sc:walidade. o egOIStnO. a &vate:Z;l. .a mentira. a IDju:wça. a conupçio, o dc:srespáto pcü: wida.. os
preconccitosc:trucose rxws).

O assunte est1 wnbem cm tintoru. cerno Pro;c:co Rumo ao Novo Milênio, apcovado pdos. 8ilpos
durante • 34• Assemblcia Geral da CNBB, rc:ahz.ada cm lt&lr.>lndaWub.SP, em abril de 1996.
~o convite do Papa Joio Paulo 11 n1 lUa e11t1. "Advento do Terceiro MilC:Do" O oijcriYo é
prcpuar a c:debc'açlo do Jubileu do .ano 2000, Esse Pmjc:to escolheu pm. 1997 os '"lliR2fos Civis"
(direito à vida, i. integridade pessoal. à libcn:lade. à pr~ e i. íguddlde pcnnte a ki) axno eixos
do serviço a set' prestado peb cistios à ~ da sociedade. Slo dirt:it01. inviolãwG,.
i.'Ubeniveis e Wll~ ~de todo:s: das vilim&s. da sociedade, dos pn::sot. e du pm;:as.

l7) Ê pro:iso aJUdar as vitimas de: ql.l2lquc:r tipo de VIOiênca. Elas precis.a.m sentir que :s.io
acolhidas pela comunidade e ac.cmpanb;adas ~os seus sofrimentos. senur 11. solidariedade eles
umlos: recupc:rai-se dos uaumas e fe.'Í<ia.S que tenham sofnCo; recuperar a alegria c, c:m suma.
rc:tonw o caminho da convetsio. da rea.lização pessoa.! e da felicidade: Para tanto. e preaso o
nwor esforço posswel nes1e sen11do e, com mtJrtO ]CitO e ternura, AJudar as vttinas, e seus
familiares. a perdoar. C()mO Slna.l da renovação do propno coração. e a perceber as poSSI.bilidades
que das tem pela freme

•u.a

11) Quanto aos presos. pensamos que: todA pessoa é maior que
c:ulpa e que todos sJo
rccuperaveis Cremo~ com Jesus, que não se corrige: a VJO!ênaa. com outra vtol.:ncu e cremos
tambem que de:t:cszu o peado nio iodui aba.r.dOlW' o pecador Cremos. que se supera a V!o!Cnoa

com o amor, abond&dee o

perdl.o.

1'} A Igreja sempre acompanhou os presos. nas cadeias. se preocupou com sua siruat;:io.
oriemou os cristios sobre seus compromiSSOS. vtu nascet no seu interior cansmas. congregações,
paslorais, grupos c movimentos que se dodac:am .a ajudar aos encarcerados

lO) A Igreja prccis&, tamb6n, reconhecer sua culpa e pedir perdão. porque. as vezes • .aceitou os
prcconceitos e. di reta ou incfuewnettte, Justificou a.ções desmo:bdas de órgios de n:pressio
2Il Na =te c no coraçlo de ~os cristios ba fal_ta_de dar~_. N!o e di.ficil encontrar
afirmações, aútudes.. prccono:itos, •ç.õeúx.1 cmis.sõc:s qu-e co~ 1. propos:t.l evangdiQI do
pcrdlc. De fato, não e ticiJ equacionar e:awnentc: a miscricordi.a e c pc:tdio, .a Justiça e c

<=go
211 A razio mais forte é que: • IgreJa continua a !nlssâc de Jesus Ele veio para perdoar. cun.r,
ttCODCiliar e nio para acusar. julgar ou condenar (d' Jo J, 17) Ee veio para libertar- ~ Envioume pan. anunciar aos presos a libc:ruçio." (ef Lc 4, IB-l9) Ele se idcnrifi.ea com os
encarcerados: "Estive Pf'CSO e me visi:taste'" (MI 25,36), Nos ma..'lda· "&m.lU vossos inimigos e onu
pdos que vos perseguem" ('Mt 5,43-24). Antes de morrer, Ele pediu perdia para os sc:us
~res. Diante da violêrlcia e de todo pocado, a resposta de Deus é o perdia
23)

O

amor perdoa sempn: e,

IIICSIDC diante de smmçõc::s ltmites, IIla!W!m

viva: a utopu. de wm.

sociedade rec:ooci.Jada e fiatcma. Os aistios quacm VIver esse padic de rnmcira a.bscWt&, ate o
c:xmmo Os pcuos e pn::sas, quando rc:conb::ccm 11. sua culpa e pc:óem perdia is pc:ssoa.s que:
machJcanm e à soeic:dade que agpxia'am. a,judam a n::c:onstnur e a reeupc:rar o clima de IRtc:rmdarlc:
m sociedade. Isto aconteCe mais c:lanme:me quando as vil1mas se dispõem a conceder-lhes o seu
pcrdio, O qoe coastrói a frsteruicbde é o pc:niio.
24) A hisl:ôri.a dos aisr!cs começou com pet>egWções e c.arccres. Os presos não sao eruznnos
para aós. forut~nossos companheiros de ~pris.!o'' cm nwitas Slwaçàe:s históricas

Rc:a:nu:meme. 01. Conferêoc:ia. de Santo Domingo, a Igreja renovou a c:v.angdica opçlo
prdCrencial pdos pobres, entre os qtWS se incluem os encarcerados (DSD I 80)

25)

&)

Fntemidade ~os Eaarcendos
9) Dlariamernc: nos deparamos com nouciu dos mais dtvenos tipos de aimcs e ddilos,. cujos
a.uJOfC; slo pessou de eame e osso e CUJU vmmu igualmente o do. F~ cbocadoc com as
denUncias sobre superiouçlc de cadau e pris6es. nuus rmos infligidos aos presos., tocturas.

musacres.. fugu, chacmas, excessos de guardik:s da ordem. revoltas nas pris.ões., diticuld&des de
reiruc:graçio ao «::nvMO social dos que .R Ltam ,
10) Na s.ocicdade. existem inúmc:tos preconc:c:itos wa.i~ c ~ com respeito awo
encarcc::aém e aos egressos das pri:õÕC:S MultaS vez.es, pubbcamcnle ou cm puticul.u, j.ulga-se
eom doiS pesos e duas medidas
III As vezes, os mesmos Meios de Comurucaç.lo Social (MCS) que veieulam ampWncntc a
violencia (filmes., novc:!.u. rcporugens poliCiais no ~io, na tdevido ou na imp«ma... ). oàbem
as reaçõcs de vitimas c de ~ íamil.iarcs e f&zcm apdos. ~ aos ~ diDalkando
a~ ncecs.Wia paa rdletir e perdoar.

Objctivos da CF sobre os encarcerados
Despertar a sensibilidade e solidariedade elos enstãos, e de todos os homens e mulheres
de boa vocw:!e. paa com as vitimas e para com cs encarccn.dos, ajudando-os a
perceber"em a realidade a.rcc:riria do Br.!Sll e a se compromc:term1 na real.izaç:io das
mudanças neeessirias
Acompanhar IS vitimas e ajudoi:-las a enirc:nw os seus problemas e a perdoar
AJudar os presos e presas a se tomuem SUJotos auvos no seu processo de eonvenio e
de reinserçio na socied:a.de
Ccta.boru com as .ll.ltoridades Jegislativas. judiciãrias. policiili., perutenc:iirias aa sua
tarefa de fazer as reformas e as leis necessanas
Panicipar a.tiV2mente DO processo de: mudaflça da SOGJ.edade toda para supcnr os
preconceito~

aprimoru a edueaçio, e fiscahur a apbcação das leis.

Colaborar com os Meios de Comunicação Social e os formadores de opmiio no
desempenho da_ suas wef~ ____ _
_ ___ ___ _
Cri:ar estruturas de .atendimento e ajuda aos presos e seus familiares
lncamvar a bu$C.I. de formas allem.mvas a pena de pnsJ.o e de lmp!eme:nar a wa

reala.aç.io.
Ajudar os educadores e eduWoras a reaUzar a educaçio pau :. fratc:nud.a.de
rccoaa!J.açio e a respcnsa.bilidade pelo bem de todos
'

&

EsuheJocer patcerias. com as._~grc:jas e organazaç.ões da sociedade avU que tnbalh&m

nestes campos
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Agora ~.titl!rJ mf! /.t:w;lflio.

B~os ~soei~ e~ e segua. pan todos, wna sociedade sem pre<:os e sem

mlUJáitard.:,"

or:m awes que possam provocar sofrimentos. medos ou desejos

pn~. Muno nws. sem V!. amas

de vmgança. Uma sooeclade que, vivendo a fruernidadc, vej3 eliminada a viold:lcia

2y> Quer~ que não haJa vitim3s_ E ~· infcli:2mente.._ ac:.omcccrcm agn::s:sões, quer~
ajudar as wunas com gestOS ccncrelos de ~ e Ú"atl::midade para que consigam apagar cbs
· suas vidas, ~ medida do pos:síYd, todas as ~ d:ts ag:res:sõc:s. t'CCUpC'Cm o caminho da
própria realização e fdicidade: voltem a pa:rticipu pknamo:ttc: da vida coinllJ1itária,. c, talllb6n,

~~ce~~o Ultn:no

tr.!ÇO da &greSSão.

Não sejam mani~ os

2.S_) Propomos o penl.!o cfetivo Quem fez o mal ii. sociedade ou is pessoas deve paG&f seu
come, Mas que p.abruem todos os que Wem o mal, Que sc;am traW!os <hgnamentc:, sem excessos

nem ntaus uatos, todos õ~qudes que tem que cumprir penas JUSW Mais. que sejam criadas
comhções reazs de rocupc:raçio E que s.qam devolvidos, de fato, todos os dircilos aos que ja
pagaram. em ambiente dtgno, a.s suas culpas
29} Todos somos convidados a p&n1e1par desc.a wefa· os crist!os c as Igrejas, os educadores e
educadorns. os que trabalham oos Mo os de Comurucaçio Social, todos os homens e mui~ de
~ vontade. a soacdade em gen.l, e, espoaalmentc:, os bomens c mulheres qLJC estão ou
tr:ilialham nas pnsõe:s, na adrrurustn.çic de Just1ça. na Pobcia.. no Governo c no Leglsizuvo

30~ ~.

mu110 especialmente, somos COrlVI<Wlos a mudar nossa mane:a"a de pensar c &.gir com
rcbçio aos noSSQs II'Tnios presos c as nessas trmis presas Assim, .acolheremos a benç.io do
Sc:n.~or Jcsus "Ent~ no gozo do leu Senhor"' porque ~esuve preso e me visiustew (di' Mt
25,34.36)

O DESCASO PELA VIDA
Jl) O lema ~Cristo libctu. de todas as prisões" nos remete 10 eeme do Jubileu. a propria figura
de Jesus Cristo e à sua miss1o redemora Nio se U1ta aqui de dencar uma infinidade de situações
que reslringem a liberdade humana nem de fazer menção das prisões que homens c mulheres
constroem pan. si me:snt00 ao longo ela histOria. Na confiança que nos infunde o lema da
CampAnb.a da. Fra!emidade de 1997, vamos aboC'dar o tema '"Frateraidalk e os Encarcerados",
percebeodo que 3. questão não atinge 'apenas as pessoas que se encontram anis das grades, mas
ta.mbém diz respeito a IOdcls e a cada. um de nôs. Ainda mais· ouuos tipos de prisio eom os quais
convivemos sem nos aperceber concorrem para perperuar o problema
33) Os encaro:ndos.. na reflexão que se inicia, são tomados como símbolo do desGaSO
gcncnlizldo pda vida bunana que constatamOs na sociedade "ruzl No entanto, Jesus Cristo deu
sUa vida pan. qUe todos a teã~Wn em abundância. Nós, seus seguidores, sentimo-nos
compn:lmdldos a defendet e a. promóvet a vida sempre: e em qualquer lugar, mesmo quando ela se
enco~ enc:arccnda. Assun. c VER nos confrontll com a realidade das prisões no Brasil
mostrando que & privaçio da libetdacie impo:su. is presas- e aos presos atinge umbem o direito a
igualdade de todos petar~te alei e o proprio direito a vicb.

Nesu. Quaresma. lembrando a p:ux.lo e mone de Cristo, vtttma de Ul;!l julgamento e de: uma.
sc...,tença. mJUSU. vamos anuncar e Vlveno:at a esperança que, radtcad.a na ressum::~ç.ão, renov:~~ a
hurrurudade, e vamos tes~emunhar o pcrd.io gratuitO de: Deus diante da Vlo!êncta ESte scn. 0
mdhor smal da nossa pemtÕ'IC12. quaresmal e 1 melhor preparação para celebrar a VIda nova na
Pi=al
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I- COMO A SOCIEDADE CONSIDERA AS PESSOAS
PRESAS
34) lU muitas idd.l.s, hip6teses, sentimentos envolvendo nossos corações e mentes que nem
sempre temos a opot1Unidade de c:xammar de peno. Vamos procurar fazer tsso, buscando ver
alnda onde aos sttuamos

1 - Alguns j.i nncem bandidos

VER

e

35) "'Pau que nasce tono, não tem jeito. morre tono" Não apenas um dito popula.r, mas urnbêm
uma~ dabor:&da pdo criminailsta :t2limc Cesar Lombroso (ISJS-1909) Diza de que. por
ewsa rle :Wores bioiOgic:os.. 2lguns ji vem ao m..tndo como ddínqueates cm pctenci.a.l PMZ de a
nanJreZi. l1cndititu de mwlAS anomalias. aietlJ&VIt. .a ~ do ddtnqucnte Embon nio tenha
conseguido provv ~ teom.. bote compkt.lmcme uiU2paSSa.d!. nos lllCIOS ciemificos. a Kiêa. .ainda.
col"'b.ru& a arcul2r em vanos ambientes., co:m se bouvcsse wnl ~pr-cdc:srin.a..ç" de algumas pessoas
;ooauoo

POR DETRÁS DAS GRADES

2 - Eles c:s.calben.m esse caminho

Pobre não C bandido
O ~tlJo do Palktc Mtbtcr th S:Jo Pa>OO, Edson ck J~114 Scrdcno, fc:.
eorc;cno túpomwrrro 1I(J rc~ Ponro lk VutD do rcvura Yc;o.
a fon~ pt'Cr:J:Jnallo de cla:ur que cpns,1ona a roaedatk
brm,lcm:r t' r~ ~dnx:JQ
M~i0$dc Corrnuucaç.bo Sc.clcl

lk~landa

=

-.n.c iiPD;:;m

.. " Suspoto:r de p<qu.U.O:r ikltroi- -rtm -D t!MokibiJJdDii,c._(k
frstmJa de .wuoc:ionalwao. ~ t pobre ~ft:a. i csaodlotir:J um dO
Mlrf tmti.:rk riC Aqut Agot'D. & i MM :ttlt4do I'ÓQo.econo~nlc, o ;uposto
kJdriJo wro mroçlJo do F=Wnco."

36) Os presos tenam sido plenamente livres para optar pelo "mundo do cnme" Estio na cadeia
porque b e o lugar de quem faz esse ttpo de escolta e agnde os outros E como se os pres~dtarios
não fossem gente como 1 ~te e como Se as opanurodades ttvessem Sido sempre tgulls para
lodos Esquocemos com murta. facilidade as trlgie&S bistória.s que cstlo por tn.s de muttas dess1S

~""'
3 - Se foram presos C porque nio prestam mesmo

~pcll.xiD ~m

... "& somannos os pnjllf:.xn .:c:aadrn

pa IOda a popJDç1Jo

O preso estaria •colhendo o que pbn!ou• N!o fatia inclusive quem cite passagem bibliC&S
pua justificar a violê!lcia sobre os presos. eomo faz o capello numa cena do filme ·os ü!umos
passos de um homem• No fundo, aiste um.t cren;a de que a ordem esu.bdecida no ITlWldO .atual
é jusu,. e cada um tem a vida que mctece
31)

do Canmdirv

crwolvuiJ::z cM cnmu IXJt1tTQ o patntrt6rrio. IW ~ " 1~ .® lftOIIU1tUe
~ CM wn Ünlco dos n:anus c:r~ filti:IIIICdrtJ$, a~p awon:r ar&
pt"CllfltlS ptVC1. 11 ~r ,II'!OmnllO, ~ qt=tr quer tpU: tUII~ t11"'fW!ht:n-.Jbes D

38) De fato, somos seres respons~.veis. isso nos tmrwUza. PorC:m somos wnbCm. em oane, o
que a .sodedule faz de c;ada. um de nós Nossa liberdade pe$$0al nio ê ecmp!etameme auiôcoma,
ITliS depende de muitos fatores, como 1 educaçlo da consQência, o ambiente &milia.r, a
convivencia. social. as condições de mondia. alimctuç.io, :wlde, emprego, insuuç.lo escolar e~~;

rtpuraçikJ. Por .eue- lrJOm'O, /tM $IIQ OUD e nw lrNa:f;Gtrr r=peiÇadm O Bra:ril
OOI'Iflm~~~rQ Ct)ntlnlendo t;()nl cs~ duplo t7'tl11:mrnlo (Z'ft qw tocJGr ~flfmdDm ~ pob~
nlJc i ~docriQWC.a..Wtarestothdc-idorttJdi.:ltk~ (Vcp,_ 1616'199f.,p.l$8).

4- V'wem melhor do que merecem

A íudifercnç.a
.A :rrdlf~rtnçQ t U/01<3 pn:ilo a que no:r ecndcnomo.t, eomo l~mbra o
drcJ""'rurgo &rtnld Bw:ht (1898-1956). quc VIW"U ds.u:zs gn:mde:r
pura1. rnd:mvc o pcr!Ddo na:wa da AltMarlht:l

39) Num p&is onde chefes de f.amilia cawn lixo pa::a sobreviver, onde: famílias mown sem
rn.inimas condições cm banacos e palafitas., ocde criaDçu ficam cxposu.s ao sol. ao frio e a chtrn
vendeodo balas nos sc:miforos ou cortando aca desde os qumo anos de idule, süo é dificil
enteocie' que alguns ad:lml que o ESQdo n1o é tio eu!pado se a comida dos presos Yem e:strag;ada.. :se
a cda onde deveriam est.ar seis tem. mllS de 30, :se as condições de higiene do~ do desumanas,
E assUn,. em DOme dos din::itos dos •~NRs• que n1o sio atendidos. pessou ficam iDdiferem:cs ou aU:
adwn que P'l:SO já tem "mon!omia: ckmzis", E IZim nio se~ os probkmlsDm~ de uns DCm
de cxnros. e vzmos donr.r.r dcsc:lnsados, achando que os prciidi.irios vivan melhor do que mao:cm
--cm~COOlgrw:le~dapopulaçW

·Prlwteiro ~ OJ.:::o-.ucr.

ma:r-eu ~me IMpOrteJ CO!II llso.
EJ.t.n/Jo t'OUICCII>IWU$Ul.
EM s.tguldD ~ afgum o;xrdrios,
Ido me Importa .cam t:r:w.
.& tmnbhrl nfk1 m:r opudrlo.

.liii:Zf

~_pot1 prt:nt:iertn#os :s::mdt.colista.r.
mtz:S ,.S0, 111CII1lpor1C C0111 ~.

~ ltiJo SQft s:ndioab:r:ta

Dtpm.r ~ (1:1' .tot:VdDt#,
10!0300MOI'f6a.Jollrc/Jg;tno,
tambtlll .nlJo -

larpt:N10

-40)

Por outro bdo. a questlo de SJ.ber quem "merece:• mais (o mito do mérito) no mundo em

que- vMroos pode ser muito mal colocada. Diz--se, por exemplo, que l1guCm "tem meril:o" porque
esiUdou. tem munes diplonw.. eu:rc:e um cargo irnponame. Enquanl:o isso, ficam "SC'Q r:nêrito" as
milhares de aWlças que tr.Jb31ham desde ado pan ajudu ro susa:ento atC óos adultos da. cas1. E;,cistc
também a t~ de traasfonnar em càs:sificaçlo moral (boa. mi. preguiçosa. ~ .. ) u:na
situaçio de cxdusio social Não se pc:rccbe que o que dcnorr.inamos "merito" i, na. maloriA das wzcs.
fruto de condições fa.a1iadas de vida desde o cotnCÇ(l
-41} O mcrito toma-se um mito porque explica a ;·éalidade de uma fonna simplista, ni.o raro
ilusória, e., ~ purir dai, pessoas e grupos. sem se apera:ber. a.ssumem formas de comporwnento
injustas e discriminatóriti que violam c direito á 1gualdsde fuod.a.mc:ctal de todos os seres

'"""""''
S- Direito é para qiiCm é direito
- ~---· .------------"2\_ A cc:rceocio QUe o DOVO tem de direi! os humanos e muito confusa. Com ~uâx:ia pessoas

--------------------~--------------
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de origem popular. q~.~e tem seus (\LrCltoS desrespaudos chanamente, em vez de se organizarem e
cobrarem da SOCiedade o que lhes e devidQ, dmgcrn. seu ressentlmeJltO aos cha.mados "marguws",
sentindo-Se um u.nto '"vmsadas" quando ~ses perdem todos os dircitos O mesmo .acontece com
pessoas das elas= med1~ que tambem VJvem .lSSUSt<tdas em VlTtude da falta de segurança que
dcvena ser gal'iUluda a todo cidadão Dizem, então, que direi! o 6 para quern anda direito
431 A SOCiedade VIOlenta díficulta a pereepç.io de que, para ser titular de um direito humano, a
uruca e>;.~gênaa e ser humano Também nào se percebe eom clareza que quando se desrespeita o
díreno de ql1alquer pessoa a m111olabthdade da Vlda humana de todos e posu em perigo

44) Mu1tas dessas atttudcs Dão ati11gern so 11s presas c os presos; d1ngem-se tambem aos
merunos e menmas de rua, drogados. prosuundos. de-sempregados, VJctados de todo upo,
mendJ~'('IS e aos pobres em geral, todos de cena fonna lllstos como culpados da situação cm que
se encontram

45) Em cenas pessoas hi ate um aliVIo quando aparece um ..justic:e~ro~ disposto a executar uma
pena de mane que nio o:J.ste na lei, mas funciona pela mio de algumas "poücias p.ut.icu!ates~
Vibram secretamente quando "incidentes que fogem ao controle" eliminam "dementes

noovos~

Esses sentimentos rdetem o desamparo de uma população sem apoio, sem segurança, aposta. a lei
do mais fone, que acaba se tomando. umban da. barbar.l. como cosc.una acorn= com quem vive
mml pc:m:lilnC:rue estado de guerra

6- O criminoso ê fruto do meio
46) Por ouuo la.do, ha lambem, por pane de alguns, unu. amude que -.e Situa no extremo
oposto. a.finr.ando que o cnaunoso e Simples vmma, mero produto da soc1edade Faz-se uma
assoaação mecinica entre a dehnquênaa e o empobrectmento da populaçio, Havena uma relaçào
direu de eausa-creno quanto m<us pobre e, portanto, InJUstiçado, mass poSS~;bilidade de preasar
roubar para comer e cons.equentemente, infnngll' as !ets estabelecidas desta. soacdade desigual.

47) Tal autude o)loca.. mesmo sem querer, todos os pobres sob suspou. Essa suspeita ji foi
aludida. e comprova-se quando .. ?Qr excrnt~lo, _açõc;s pobe~a.is vj:c?lenta.s são desencadeadas em
favdas ou outros IOCll$ de moradta das. classes populares. sem qtJe ltaj:a qualquer reaç.ã.o em
ccmrario, qu:sndo se tortura. impuncmeme. pohres cas delcga.ozs de pobca, quando execuções
surn.i.rias e cfla=s se su~em nas pentenas, tomando-se apenas mass uma nouci.a nas pag~nas
pobci:us
7- Quem ê de b.co

culp::~do?

48) Podemos afirmar que a cnmuu.l1dade llâo se redu.t a uma qu~1ão de economia, embora
esteja .m.3-a do que provado que, dtmlnumdo a ftUserta, d1mmu1 muno () numero de pessoas
envohndas em ocorrÕ1a4 cnnuna!S. Isso sagnúica que a estrutura oconônuca e um dos fatores
condicionantes. mas nio esgou a complex.tdade do fcnõmcno da delinquCnca, que 1nclui ainda
fatores a.tllllr'a.IS. farruhare:s, psico!6g1cos, morats, e!C

77

SCI" definitivo. constituindo-s.e em desvio iegar de grande gravidade, mas de tal modo ge~eralizado
que se tomou banal e consentido. Em 1994, no Brasil cerca de 4&% dos condenados cumpriam
irregulannente suas penas em csubeleCimc:mos de tria~ ou destinados somente a presos
transitórios

571 No Estado de São Paulo, onde se c:ncom:ra mais de 113 da populaçio CllGatcetada do Pais,
em no~ r~? de l~S. nas 93 cadeias dos_~tos policiais da Capi~ (7.068 presos), cada preso
ocupava maiOS c:le um metro quadrado~-A Lei õe ~l>enal detemúna, em seu artigo Ss,
que cada condenado disponha. de :seis ml, oo minimo. Na mesma êpoca. em 8aruen (SP), havia
130 presos cm trCs cdas coletivas, quando cada wna deveria abrigar normalmente oito presos
Em alguns distritos policiais paulistanos, bi Wltos presos que O'U.li!o.s dc:le$ são obrigados a se
a.nuunT is gridcs· para 'dormir i OOítt-:-SiOõSclwiWiõs-preSOs·•morcc:gõs''
Além do espaço, deve-se considerar as C(lndições 6sicas dos prédios. que frequentemente se
encontram bastante det:erioadas. As precirias condiç&s devc:ttilação e !umioosidade preJUdicam
a sWdc c provocam virias doenÇas. A.'filta. de espaço vital acaba -.iOiando tambêm outros direitos
___d;s PJ:=S e..P!esos. como, por exemplo, o direito de tr::lbalhar e esrudar.
59) Até a arquitetura c:la prisio leva o preso a. nio se sentir ~: rudo é feito par.a qtJe não haja
nenhuma privacidade e se instale um clima de intimidaçio. ou seja. o prôprio prbiio fâz o preso se
-SC:iitír·Eiriiilhado·e ~Cjiie-c:Sii toUimc:nl:e i II'IO'ti de: outros, sern podc:c rc:ivindic.ar um minimo
S8)

de mtim:ida.de Considcr.tndo que a separação attrc presos primuios c: rc:inadentes, embc;,ra
determinada por lei., lnCX1StC na ma.iona dos ~ a. siDJação e mais grave c:lo que pode
pam:er Se tmU. presa ou w:n preso lllO se oomponz ~ as normas e vzlores: da "massa", «~rre
ate nsco de vida.

2- A aisistêizCia

estibele<:id::~-

põr lei"-

A Lei de &ecuçio Penal assim dispõe· ..ao condenado ser.i.o assegurados todos os direitos
nio atingidos pela sentc:nç::~H (.ut.J). Erubc:lcce a assistCncia bàslca a ser prestada wmo dever do
Esu.do, wobJetivando preo.oc:nir o crime e orientar o relemo à COIMVêDcia c:la .soocdadeM (an lO)
A!. modahdades dessa asslSlC:ncia correspondem a occesStâaâes-~ fUnôai:nenta~s· (an I ! )

- --60)

611 Consiste no" fornecimento de alimentação, vestuário e instalac;ões higiCnicas~ (ar. 12). bl::m
como na disposiçJ.o de "instalações c serviçOs que atendam os presos nas suas neecssi<ladcs
pc:s.soa.is-, aletn ck locais destuw:ios à vcod1. de produtos permitidos e não fomc:cidos pela
Adm.tnisuação (.an. 13 ).
Privado da liberdade. o prcs.o nio p<xle gercnciar sua própria VIda, nem ao menos
proVldenciu o ne:ee:s:;;Uio para a sua sobrC'II'!.vênoa Est.a sob a custódia do Estado A pena
restnnge o dtrcno de ir e vi.r, não C0!1S!StC em passar fome, filo, sofrer maus tratos c vi~·er c:m
condu;:õcs msalubrcs.

62)

49) Petnw1ece um enigma para o conhocHnCIItO hllmano eJO>pl!car os motwos que levam pessoas
proc.ed01tes do mesmo segmcmo poputacton.al. da mes.rn.a famtlta, vJYendo aparCIItemente nas

=d::t::ora.~~~~~~to outros pemunocem na

tra)CIOna sofnda de
Prese Junl<.> com outros rJCW-Mm-lu;a. sob a~ de for~o de balulo <
q:UJdnlha, ]IKml.'l< Tornn 'ju:ou uzs meus tr011Dtl,'iada 'la dd~gacta d< Dourados.
MS So-nnlw em uma "la $em ;a-Ja e com a Mmpgda queu71Dda. pnYinl a noçclo do
dw <da TJQII;(, SJ oft:pol~ dt: IÚJI$ triC)~S C lm"IO. dt:lranltn-no SC:Ir' par'a W'r' a i= do
sol. ·.u, cm"'a as gruas dr: ~sroas sendo tor'fllrodas < sc~na meti<) •• recorda ·· (Zero
Hor.l. PonoA!eg.re. 13/S/%. p 4:2).

50) O fato de acrcd1tilllnOS nesse rrusteno Ido nos pode tsc:ntar da luta pela Igualdade de
oponurudades para todos A1ualmane o propno dtscurso oficia.J. do Governo brasileiro rco:mhece
qtJe o problema não e tamo a pobreza.. mas a inJUStiça soctaf

'

II- COMO SÁO AS PRfSÕES NO BRASil:
Ouvmtos cm progn.ma.s de ridio e .lSStsumos pela tclev1s.io alguns reporteres poüoais
que cadea e hotd de cinco estreias, que la se tem casa, conud.J e roup.i! lav.uia, alem
de outras afirmações do gênero Poucos de oos uvemos oporturudadc de conhoc.er de peno uma
pnsio para. "cnticar. de fato. como la se vwc Vamos descrC\'er a Situação das pnsões em gera!.
embor:a. os csubdecunemos pena.!S :>eJam dlvcrsaficados Por exemplo, cacicas pubhc.a.s são bc::m
ddêrentes de pe:rutenaana.s. e ha amda :as d1ferenças regJOllal.S, po:.s o s:.stcma pnsaonal e de
.ímbtto estadual Porem não se tr.l.ta aqui de C'l:plicar distinções de ordem tecnica,. ma.s apenas de
traç:u um panorama. global das pnsões no Brasd para nos aproxmwmos das irmãs e trmlio& que ta
51)

COillellUtCIIl

se encontram
52)

Mulheres e homens s.io recolhidos a uma pnsão com alSIJns objcuvos Segundo a le:gisla;ão

penal. sio trCs as fmal1dades da pena pnvatlva da liberdade

• " puruç!o retributiva pelo mal c.wsado,
• :a prevcnç.io de fiOYõlS tnfr.lções auaves da mturudação.
• " ~enenç.io do condenado

53) Esu. Ultima finalidade e oúatiuda pd.a lei 72l0194, a~ de Exoeução Penal (LEP), cuja
vai. no scnttdo de "proporctonar ccmdv;õcs para. a harmOntca rdnt~açio
socal do condenado" (:an ! ) O que se vcniica.. na realidade. c que , le~ nio vem sendo cumprida

ir.sp!CaÇio fimdamc:ntai

63)
A eatCnC!a de: produtos b.1sicos favorece a corrupção e funciona como instrumento de
poder. havendo dificuldades fica fiei! vender facilidades H:i. familias de prc:sos que procuram
proY!dcnc:tar rrtatc:rial de bigic:ne c outros anigos neeessãrios Algumas CQntam lúsr:orias de
extorsão. de desvio de agasalhos, remedias ou owros objetos (: de ameaç:as cm caso de denUncia
Embon rdo se deva gcneBliz:u, é poss1VCi que isso aconteça. Em muius cadew, falu comida c
mesmo cm pl"l$ÕC:S de gr:ande porte hi problemas referentes i alimentação

2. 2- A. assistência cdacacionaJ
Compreende & instruç::io escolar ( IG grau obrigatorio) c a fomuç.ão pwtissional adequada .a
homens c mulheres Cada esubeleomc:nto penal dC"Ve ser dotado de biblioteca (an.17-21)
&4)

&5) Portanto o sist~_dC\'eria proP:Orcio?AI" escola para os que: nunca~ c os que nio
tcnninaam o eiclo bisico (8~~ do~ presos não tem-o primeiro grau compfeto, segtmdo o censo
penitc:ociirio JU.cional/94) Hi professores e salas de aula oa ma.iori& das penitcnciirias, mas llão
na proporçio e forma adequa~ is necessidades e no Interesse dos .alunos

Os presos teriam tempo e vonu.dc d(: estudar Nem sempre conseguem. Quando hã
ccndições, muiw vezes slo impedidos por •raz3es: de sc:gurança e disciplina". Em distritos
policiais. ddcga.cias e na maioria das cadeias pUblicas C impossivd pensar em asststência.
c:clucu:ional: o.io ha espaço cem prcvisio par.liSSO, ji que coorieamence sio lugares de passagem
para presos temponnos.
6(;)

I - Superlouçlo
54) Temos 129 169 presos no PaJ.S. conforme os dados do censo penitenciaria nac:iorW
putilicado pelo Mm!steno da Jusnç:a em 1994 SW 124403 homens (96,31'%) e 4 766 lllUlhc:re:s
(3,69"~). OOJpando uma reae de esubelocunentos que lena vagas para 54 954 pes:soa.s. o que stgnifica.
cmmO:ila, 2,15 presos por vaga.
55) Apeno pu& atender a esta popula~o pnswnal, dcauo do anal *-stcma, seria preciso nws
que o dobro de Va!P-5 E.tum.~.-se o cucto da criaç.io de eada nova vaga cm RS 15.600 00 (n.lo
pela construÇ&o da cela cm SI, mas por todu as medidu. adicion&ia dos scviçot peni1~1
segtumç1. pessoal nocesstno, etc)

~) . Quando algucm vat preso, em B~ C colocado tn.nlitori.amC2lte na. c:arecn.gem de um
disl:ruo po!J<:al ou ddegaaa de pollca., CUJOS alojamcm:os minUIW.Ios costwtwn estar
superlotados. c?.mo n1o bi lugar nos c:sW>decimentos apropriados do sistema pcnitenciãrio,
~ ouando 1.1 sern.e:acia.do. o preso penn&nc:ee ncsxa cárceres. Assim. o transitório oassa a

2 • 3- A. a.sistêacb. à s.tUde

p~~:o

e curativo, abrange .1tcndimeruo medico, farmacêutico c
67) De canter
odontológico Caso o c:su.belecimc:nto penal não esteja ap::ltdh&do pua prestar a ass:i.stSacia.
môdica neccswia., esta deveti. ~ proporcionada em outro locaJ (art. 14)

61) A assistCncia. i. ~de. como para. a maio!U àos dd4dios brasileiros, é preciria. Faltam
mcdicos e remedias As m.esmu àoenç:as que llliogem os bome:ns e mulhc:res livres se nurufestam
também entre os presos c presas. mu. por uma scrie de ú.torcs, a. possibilidade: de supc:nr •
eaferm.idacie é menor nos cárceres As molestiu de pele, por exemplo, sio constMtcS e niO se
curam cm razio da irnposstbilidadc dos cuidados bigiênicos r.oc=Wios com as roupas e o
unbtc:nte
ti9)

Mencionaremos tres problemas c:spocificos na irea de saúde

2. 3.1 ~ Doeness mentais

--------------------
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701 Alguns sentc:nctados 1a ap~cavam d.suubios mentais ~tes da sentença, outros vêm a
ficar doent~ n.a pr1sào. Não ha estaustiC3S llU:IOnil.IS, mas, cm !99S, a amostragem de cinco

Estados (RS, SC, PR. SP c PI) indica 3,39% dos presos com esse problema
71) Os doenzes mentais não recebem sentença eondena1ona por um tempo deternunado, fiW.
ficam sujeitos a ~medida de segurança", det1dos por certo penodo de traumeruo pSJquiatrico,
findo o qi.J3.l dc-.te ser avaliada a perscnalidade do IndiViduo c a cessaçio ou n!o de sua
pericu!OSJd.ade Porem 11\!Jttas vezes o atendimento precario faz com que pemw1oçam
indcfirudamcnte nos maruc:ônuos JUdtciarios ou casas de custodia.. sem uawncnto adequado,
ocupando v.~gas por dczc:tWi de L'IOS ou mesmo :uc a mon:e Com ISSO, não se abrem novas '.11gas
e uma. boa quanud.ade de doentes mcnws pemaanece Junto a c.oadenad.os nas penitencianas e
detenções, onde não ha poss1bihdade de atendimento pstqutatnco. Entre os presos, ge:aimeote.
CXI.ste wna certa comp.uxão em rel:.ç.ão ao doente mental_ Ajudam-no e soo tratam ma! :.o; .:k se
apropnar do que c dos ouuos, penurba.r .u VJs11as ou ficar violento.

2 • 3 . 2- Tu.bcn:ulosc
72)

Freq1.1cnte nas prisões do ~o. hava Sido bem controlada Agor.t, com a superpopulação

c.at~;.C:QIU e

a Q.lta de conser.'aÇio e nunute:\Ção dos predros, a tuberculose volta a vmmar presas

<J'=O'
Na falta de estattsticas de àmb11o naooml podemos aval~M a SLtuaç.io a pan:ir dos dados de
1995 do Estado de São Paulo, onde la nwor q=d.td.e de pres~dianos'

73)
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Assim sendo, h.i presos que jâ deveriam estai' em liberdade, ou poderiam receber beneficies,
tais COtn9 regime semi-a.bc:no ou li\lr.lmCn[O coaciicional, c: no enunto pcrmanc;ccm c:m regime
fechado por Edu. de quem dC andamento ao processo.

83)

" O preso Mon:c-/o Alktklros Cu:.·tadlo, ck 2S ""~· jc1 ctln/knadc f'O" forte, mr
2J do: (I!'IICN:JTC .:k Jt)95. a um =tk pnstlc. r:orn Wnito a .fJU'SIS. FtCOfl em liberr:/!:Jck
por oito dWJ', Pr~so para ~ngu.oç&s.jot nrolhido n(}\II(Jme~ 4 prnllo. .( P'm1:1 das
~s ntW havw mfo1171Ddo à PoJmtu sobn: o n:r:ls ~ ~ic- fXGbcu por CIDIIpi'U'
Ieda a rua pena cm rrg1mc _frchQdo thrrvo de IURO' dtJs alt:u da J4• {Ltb/oo'). A pma
tk Morcela eu;abou t-lll 23 tk je~JC«rro passtJdo, M:lS' ott hoj~ o #ai oJwu6 dl.sobvnr
n/JQ chcKOil" (0 Globo,l:l/4!1996. Rlo-13)

84) Como isso nio .aeomece com quem tem recursos para se defender• .a falta de asslstiucia.
juridic:.a toma a pena. privativa da liberdade uma cspecie de: castigo sdetivo para pobres. Apc::w
da prcswnivel probidade da maiciria dos profis:sío-rWs da ire:- do Direito, lodos os dias DOS
deparamos. com sinais de uma Injusta apliC.J.Çio da lei, que tende a proteger os mais poderosos e
neg.ar os direitos. .aos indefesos
Â difiruldade de defesa legal se acrcsccnt.a .a morosid.!dc: da Justiça., un:animema:uc
rec:onhecida. O Judiciário .alega falta de tcctliSOS nweriais. excesso de formalidades DO$
proco::limentos, nUmero insuficiente de juízes e de vuas. Jegislaçlo Wtrapass&da. elevado nUmero
de litigios, etc. No entanto, apenas uma pequenA parcd.& da populaçlo basilein - JJY. das
&5)

~~~enyoJ~~-~ ~~___!l:t!()dc~~'º---: r~m;~#~Judl.~

Presos com o b:acilo da 1Ubcr-et~lose:
SO% dos home:1s ~ 23:!
90-1~ das mulheres l 539
Total 45 771

Prospcaiva:
Fu:arão doc:ues com rube:"CUIOS.C: dentro de 3 a 5 anos
5% dosqt~e timo bacllo .:! 11:! homens c 77 mulheres
Total 2 28:Q

F1carão doentes com wberrulos.c: apos 5 .J.nOs outros 2 289, na mesma
proporção
Lcilos pa.ra pnsos doentes (Lcduslve tub-c:rculosos)
Disponlvcis 320. neces.sznos 1 120 (coOSldctandou.mbcm os presos DOS
Dtstntos. Pohcws e Ca.da.u Publicas), ddio1 800 lotos
~1odt:

S.ooc/SAP-COESPE. tS/!2.195)

7.4) Se 10% do total de en~os portadores do bae~lo vio desenvolver & doença. oaS~e o
pengo de mu1tos, depo1s de llbenados. comagwan outras pc:ssoo.s. con.figu~do um real
problema. de :>ai:de publica

86) Em 1990. ~ndo o Banco de Dados do Judiciârjo, ha.~ somcm:e 5 164 juizes no Brzsil, o
que significa.. cm media. um juiz para cada 29.542 Mbiwues N.1. Alc:m.anba. por exemplo, a
r~ e d~ w:n jl!iz para 3 448 llabitantes e n.a Itilia, um para 7 692. Entre JlÕS, nos Estados onde
ll impunidade parece ser mais flagrante. a. relação ame o nUmero de juizes e a populaçio é menoc:
em A~:õJgoas., um jUiz p~.a 44 090 ~as. _em P~~eo. um_~ c:ad.t ~-228; oo ~-- um par.1 39.3SJ (1\EVIUSP. Os Du·Cile:S Hum..= no Bnwl-i. p !2-13} O Bispo da Prchzi.a. de
Crisalindi.a informa que no Toe.anuns ha 39 comarcas, 23 d.Js qwus desprovidas de juizes; c
ainda il desprovidas. de p~omctores de justiça e 19 sem defensores pUblieos, .JJCm da insuficieocia
de rcctJrsos mdtspcns..iveis

2. 5 ·As:siscêucia Soc.UI
Tem çomo principal finalidade amparar o preso e prcpu.i-lo para a
~.e amparar sua famili.Jea.dasvitimas (an. 22-23).

87)

liberdade, bem como

Vivendo cm col!d!çõcs que o impedem de admio.istr.u" sua prõpm vida, o preso pro:isa de
quem o ajude a fazer u.ma pome C/Jm ~ f.unilia e C/Jm o mundo cxtenor. Muius vces sua. própria
hmilia va.i precisar de USJ:iiCncia socW exawnente porque esta privada dos mews de subslsr:CDo.a.
que o presO fornecia. lmpor-..a !embru que .a fami.li.J, llio tendo comdid.o delito, nio tem por que
88)

ser~.

Z.J.J-Aids
75) Os presos porudores de v111.1S HIV que desenvolvem AIOS dependem de outr:u pessoas
(poh031S, agentes peutenC!anos, e:c ) para t e r = a um c.eruro de uendu:neruc ou hospiUI A
burocraGJa mtema e as oa~~aas de segu~ cnam ll1Umcros entl'õ!ves e frequa~temente o preso
.1caba se11d0 atend1dc apcrus qua11do se e~contr<t em estagio tennm.1.l

89) A as:sislenci.a socW teria que suprir .algumas llCCCSSidades como, por exemplo: docwneotos,
óculos, c:.adcira de rodas, etc Al6u de rudo. em colmo~ C/Jm o P:ttroaata, previsto cm lei, ou
outras entidades comwuunas.. proporcionar uma condição fundamental da ptcpar:a.çio â
liberdade, o encaminhamento .1. um emp~o ou ocupação _renav~

Como acontece com outros direitos do preso, u.mbem :. assistCnc:iB. soci&l é precina e
illsufiaente Muitas vezes sio os agentes das IgrCJas q~ visl.tam os presos que acabam fazendo,

90)

76) Nio hi dados estaiLsucos preasos em ruvd NOona.l, mas foram fe~tliS proJeçôes .1. pan:1r dos
éados obtidos em São Pallio, que .1pontam a segumtc Sltu<~ç..io cm 1993/1 cn4

como podem e s.abc:m. a asslstCncia soctal presenta em lei

2. 6- A a.ssisté;nci2 religiosa

Númrro de casos HlV soropos1UVO:S:
N.a popul.a.ção do P3.1S 42~ 000 (!;C!"e& di" I

par;~

cada 364

habiWltCS)

Na popui&ç.ic carcerzna 20 000 (cera de I para c:ad.a 6 presos)
Núr:aeru de c.a.sos de- Aids·.
Na popub.çio do ?.ais. 29 000 {cera de l em e1da 5.344 habitantes)
Na popul.aç.io c.uccruu. 2 no (cera de l em cada 52 presos)
l~!l_o:!c~-COES.J'_f).

A m.:uor pane dos port.Jdores de HIV J& C:SUVl!. mfectad..l :mtcs de íngrcssar na. prisão,
contamllWios pnnopabnente devido ao uso co~\lwio de $CI1llg3S para drogas mJetivos
77)

91) Pemute-se aos. presos .1. participação nos serviços rehgtosos organiudos no esu.bc:ltcimcnto
pen.U, em loca.~s apropnados. ga.rarmdaa !iberd.Jcle de culto(an 24)

'2) En!re ou1ros problemas esta a falta de .agenr:es volurn.Jtios pata a assistCneia rcligi.~ am
presos Agentes de pastoral carcerW de rinu ~ reW.am que os presos catoliC:OS ~
resscnlcm da pouca uençâo que recebem de sua lgre;a A presença du lgrt;U evangc:ücu e
marcante e hã muitos presos que nelas encontr.lm motivação psico-religKisa p.an a reoconsuuçlo
da própria personalidade

9.H Ern diversos lugares sã.o co~os OOstio.ll~ 3 pre:sa.ção da asstStCna& rei.ISIOS:. e o
rdaoona.mento com agen1es penitenciarios e autondades toma-se censo c: co~edor. No
entanto, sempre hi um pequeno grupo d~ voluntinos qu~ persme e faz prc:senle a lgrep entre u
irmis c: irmãos com os qu3.1S Jesus cxplJotamentc se 1dc:ntlfica

2.3.4-Drogas:
Em Sio Paulo, cera de 30o/. dos presos respondem por delitos rdaciorw:los à venda. uso
ou atos comccidos soO o cfetto de drogas Alem dos presos e presas que uS.Jm droga por já serem
vioados. ouuos sio constr.mg1dos por cotnp.Jnheuos de cela ou comc:ç.Jma drogu-se em virtude
das frustnções e tensões dJ. VlvCnc:i.t priSIOnal

3 • O direilo ao tnbalho

78)

.,.,, Impõe--se uma pergu.nu Quem coloa. a dro~ dentro d4 prisio? Aos visitantes é i.mposta
rigorosa ( e as vezes vo:.uõra.) revi.st.J Lcvmdo cm canta que os presos podem ser basuntc
eri:ativos c burLar a Vlgi.!ineia, mesmo ASSim, em muitos casos pode haver cwnplicic!adc de
fimcionirios dos serviços pennencianos. ciVIS c mliiwes
30) A droga não afeta ~ a saUdc do preso Ela se torna causa de violência. .mneaças,
cxtorslo. Muitos presos nio conseguem pagar .1. droga que consomem e preasarn ser ttansferidos
de prisio para não correr nsco de Vlda, nem sempre o conseguem O tr.ifieo de drogas tem um
espaço privilegiado dentro c foa d.JS prisõc:s, cercado de segredos e desconhc:ado pua a nworia
di.pcpula.çio

2- 4 • A usis:têaci.. jurichca
SI) Destina-se aos presos sem recursos fuancclros pat.1. constituir advogado, dc>lcldo as
unidades da Fo::len.çio mmter este servtCO oos c::stabdeamentos penais (an. 15-16)

A Lei de ExcctJçio Penal considera que "o tnb.alho do condenado, como dc:ver social e
condição de dignidade humana, teri finalid.de eduatiw. e produtiva" (ut. 28)
9<4)

Dentro da prisão, como fon~ dela. o trabalho é imperante insl:rumcm:o de soci:ali2zç:io da
pesso.l Tansformar o preso que lnbalh& em lnbã!hador preso, com direitos c deveres que o
aproximem do lnlba.lhador livre: é um ca:millho que começot.L a ser trilhado. m.u prc:c:i:sa ser
ampliado.
95)

A lei possibilita .a rcmasslo de 1 (um) dia de pena por 3 (três) di.as de tnbalho, isr:o ê, a ada
3 (trCs) dias de tmbalho o preso .abate 1 (um) di.a. do total de sua pc::na. A remisslo di. pcm (ut
26) ê uma grande CO!\quista. porim não ainda efdivada ra; pritica. A titulo de txc:mplo: em Sio
Paulo, 1. Fundaçio de: Amparo .1.0 Ti71ballw:for Preso (FUNAP) assegura uzbalbo remunerado
pua. DO nWcimo, 20"/a dos internos regulares do sistema: no Rio de Janeiro, .a mCdi.a de ocupaçio
atinge de 16 a 20 %, cons:idcrzndo .ai iodukio o lr2b.albo intcmo na própria i'risio: c:ozinba.
serviços gcnis. tarefas butocrilicu. !=1-C A m:aiori.a dos presos do Bnsil. do têm coadiç:6es de
cxcrcc:r o direito .ao trabalho
?6)

Hi unilêm possibilidade de traba1bo n::sli.zado pu.a rmpresas cacraas. modiado por
otgll1Ü22çõe$ misu.s de presos e .adnUn.istr.a.dores (purcxwos), que sio objcto de co~
pdo risco de exploraçio indevida do ttabalhador.

97)

82} Consid=ndo que 85% dos presos DO Pais nio tCm dinheiro par.s c.on!l"li.W" advogado.
dependera totalmente dos servtços de .JSSlStênca jtldieiâria fornecida pelos Estados. como manda
& Consuwiç.io e a Lo de Execuçio Penal Contudo, o nUmero de defensores púbhcos c mwto

93} O tnba1ho .art~ é liberado, m.as, &km de sofrer ceru.slimit.&ções legais (art. 31, 11
encomr.a wna sêrie de: resuiçóes cOmo a falta de esp.1ÇO fisico, de incentivos e comerci&!iz:aç1

reduzido e nem sempre se: DOta grande mteresse pelos cl.temes. diferenr:eme:nte do que ~observa
com os advogados bem p.agcs

99)

Em vãrios Estados. há esubc:kcimenlos de regunc scmH.bc:rto em zona runL,
proporciorwxio tBba1ho 1.21'0cC:CiW10 aos intcnwfcis. No em&mõ. o nUmero de beoeficiúlos
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desse regime e pouco sisrufiativo, mesmo tendo em conta algumas ouua.s prisões urbanas semiw
abertas que pemtitcm aos presos trabalhar for.t dw;wc o dia. voltaDdo apenas .i noite
tOO)

O preso que trabalha.!liio coma com os beneficies previdenci.uios, ernbora haja previsão no

Cõdigo Penal c ririas c:iiscussões a esse respaco
101) A l"':mtlnC::"a do U21Whador preso fica muito a.quem da conferida ao msbalhador livre, c
n1o hi remuneraçi..o efctiva em alguns Estados. Emrctanlo, a remuneração r.io d.cvcria ser
inferior a ~ do saluic minimo (art 29) Pori:m. a própria lei prevê, no mesmo artigo, tantaS
apliczçõc:s a este dinheiro que chega a ser objeto de ironia: indeni:zaçã:o dos danos causados pelo
crime. ~cia i êuni1ia. pequenas despesas pessoais, ressucimento ao Estado das d~
n::aliz1das com a mznutençio do condeaado. A parte restante (!) deveri. sc:r depositada em
cadcmet.a. de poupança .1. $e! entregue qtwldo da saida em liberdade
102) Apesar da bUu. rcmuflC'nÇio, os presos chegam a disputar entre -si postos de ~ e
urc:fils intenw. Além de obter a rem1ssão da pena. desejam realmente ~ocupar, dizendo que

ueabcç.a vazia

e oficina do di.&bo"

4 - As relações afetivu
~Ql)

O dia. de visitas é e:rumwnentc: imponame O contato com a fam.i!Ia e com os amigos é
mdispensavd i. co~ ela saUde mentzl de quem Se enoomra enc;ucetado Em gnndes
wUdades penais, o numetO de V~sitamcs autonuCos é multO linutado, restnngindo as relações dos
presos a poucas pessoas Tambem em munes casos as familus mor.un no interior e t6m
d!liculd.ades para manter \.1sn.as regulares Outras vão. aos poucos. rareando as vtsitas. sobr~udc
quando se tn.ta de sal!e:t\CI4dos a longas penas M mulheres presas rea:bem. em midia. 1rCsvezes mc:JlOs VISI.tu do que os homens

ao . . . ~""""~

"'Mmha nU foiou qw" tltJ mornr t: nt t:Sll~r aqw ,..,o quer qllt:- C! -;_g~enterro. pt:!U lena "t'rgonha'. dr: Lmmlt:tc. JOanos. ~cnada a 13 /X)rstqüestro"
(Vcjz. 7!<.19~.1). 93).

UW) A m.anutençio dos l.tç.os afeuvos c indispens3-ve!, lanlo para o equihbrio emocional dos
presos e presas como pan 1mpedir a descsuutura.ç.io do nuc!eo famihar As chamadas "viSlW

ialim.u• são anstrumcntos pana conserva.ç.à.o desses laços
Nem sempre hâ um. tnlumcnto respeitoso aos familiares dos pr-esos M aUioridades
ef~uando uma revista corporal muttaS vezes humilhante e
vc:a!Ória.. espco.almc:o1e para as mulheres Sub!immarrnerue atua a ideia. de que pessoas que
visitam presos sio "genle que nio presta•.

lOS)

suspeitam de quem visita presos,

"'Qottm já ~ a I'Ol1tta tk rirar a roupa ( .. ) antecipá o .:cruãimpr.ímtO.
QlwJr Wll't JXII:z pn~MJrtt -..a c tJbtJ fo1 alerllMic. tnrra cm t:hoqut:. 'Mnt IX=. Cl.! niJo
wbUz qw era as:timF, baliroJ.da ul'fttt stnhtJra tk tdode que wua wr a filha c o totta
IIQ ~ da prt:rl&o (Ta/avtra Br.a-JU). E:Jlá aterrada. mas rerrm-st tlltt!s
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famiJiares com outros mais nec:e;.sttados. Ha regns feitas por eles mesmos que 11io podem SCt"
violadas. não dc:latar, cio DlC'lter eom. as visitas do companheiro, ~tara propriedade do outro,
cumprir a paia.'VI'3 dada, não faltar com a higiene quando os Ol.ltl'Os estão comendo ... Porém.
também ê preciso sabct defender-se sozmho porque, se a desavença for pessoal. os outros rüo
interferem. Não há regulamento escrito que registre essas regras, mas cias sio rcspciudas atê
porque se coOSiitucm cm estralégia bisica de sobrevi.vencia
lll) Muitos nunultos c até CODleÇOS de rebelii() têm sua origem na. solidariedade de presos c
presas diante de um compmhciro ou COQlPanbW"a doente que não cocscguc atendimento mêdico

7 - Rebeliões que n.io settsibiliz2m a opinião públic.1.
Os Meios de Comwllcaç.Ao Social noticiam indistintamctltc fugas, rcbcliõc:s e mOllnS
Fugas. sempre se: podem esperar de quem se encontra preso. A rcbdi!o geralmente é protesto
maus tratos c injustiças, pés.s!mas condições de vida. corrupç.io, falta de a.ssisl:ência medica
Ou juridica Pode ser também um modo de fazer prc:s.sio pan obter tr.msferC:nr:U' .pua outro
estabelccimcr.to em casos de violencia interna.
114)

C:Ontr.l

115) O preso. mesmo reconho:endo sua allpa.. deseja SCl' tratado como gente. Indigna. -se eom a
falta de atendunento as suas necessidades mais bâsicas. c muitas vezes extravasa SOJ scrnim.eruo
de revol:a: csci PresO pof tér "fotibõldo poücõ-~ Chquãrucf grandes ladrões permanecem impunes
Normalmente a rebelrão c o Ulumo recurso dos presos para defcn<l:er seus direitos, poiS correm o
risco de perder tudo a vida. .a p<>ssibt.lidadc de progressão de regune., benefícios judicWs Mas
hi situações em que não aguentam mais. c tentam dizer a socit:dadc "Somos gente e queremos
IIUVi~

116} No entanlr>, como tudo ISSO e feito com violênci.a... úllico meio que considcnm passivei. a
SOciedade. em "el de se senSibill.Z.ai, assusta-se. cheganáo ai:CaCC:Se:!ar Wrii- rq,res..tlii-p.oiiGW que
c:smague qualquer reststcncla.-mB'iflOa~Oi:Ciifettos humanos Assun, em vez de sercmOuvtdos, os er.carccrados acabam obten~<?: wna rCjeu;:ão a.mda m.llO_! _por pane dos odadios lilll'es

8- Funcionários e policülis
Os agentes peru1enc:Wios tàn imponância c!clt::rnllnante nos servtços pcnitencwlos Ficam
em contalo dJrcto com os presos nos paVIlhões. nos locais de trabalho e espane. nos corredores..
nos pon6cs, na hora de f.u.er a conu.gem e abrir os alojamcltos de: manhi e foch.i-los a noite A
maioria dos funcionarias provem dos mesmos bairros c tem a mesma condiç.ão socW dos presos
São o elo nws forte e constante entre os presos e a sociedade da qual for1m tempOrariamente
Wstados. O ageme penitcru:iirio, au:a....-és de suas atitudes c aç&es cona-ew: em mil coi=
pricica.s do dia a dia,_~ no qual os_prcsos identificam o que_ a sociedade pensa e scme a
respeito deles
~-~ -~-------~-----~
117)

106) E minimaa proporção de mulheres na população prisional (3,69"/o) Coaseque:ttc:me:nte, os
.scrviçcs perutenciarios. são ger;llmente pensados em rcla.çào aos homens

118) Ê urgenlc: ...-a.!oriz;u' o lnbalho desses funcionl.nos, prepma-los c dar-lhd condiçóes
humanas de exercer seu oficio Eles correm nscos de contrall' doenças infocto-c.onugiosu. e, se
n!o tivc:rem acompmlumcrn:o e apoio, acabam sofrmclo o mesmo processo de margma.lw:ç.io
que .atinge os presos.. A remunc:QÇ:io ilio C coDdi.u:nte com t. responsabilidade da tuc:fL A
-carcgom-profiSSioiia.l nio conta sc:sr.pre com o apõ.io-dc-stC$-SUJl'Cfiores;· que entram e :saem
penodicamentc com a U"OCa dos governos cswlttais. Hi funciooarios que, depois de anos e anos
~o em .a:nbie:nu: de tensio conswne.. apresentam problemM emoaoc.a.t.S c pSICO!f:lg!COs,
procuram o ak.ooJ ou droglts. e amcia. se awolve:ai com corrupç3o e vio!Cocia Ncc.e:ssiurc de
solidariedade e apoio para reslstu- as prcs.sõc:s. conservar c desenvolver suas qual.idades de ser

Hã mulheres grivtdas em delegacas c cadetas pUblicas sem nen.lwma 3SSI.Sl.ência Muius
são as coleg:u que tem que fazer muno barulho para consegtur que elas se.Jam 111cndidas
qi.WK!o pas.s.am mal ou quando estio para d.lr a !1.1Z Ex.tstem prisões fenunina.s com ~sumas
ccntcms <!e presas sem assi:slencia de gmecolog~sta Ouuas têm o medico nas não tem

119) A respeito dos direitos humanos. sejam os direitos ddes mesmos como agentes do Estado
precisando de boas condições de tr.Jballio, s.ejan:a os direttos funcbmenWs. dos presos a serem
tratados como seres humanos, pouco se ensina nas cu~s de prc:panção ou reciclagem.

lldlanu. 'MtlrtltaJ'"am
d4filha.~(Vey:a_7d.:

~m<tto

/Km To&ls
19'n.plO·H

Of

gw:.n:ias

~l!o

(!nmcn'. garante. na frmtt

S- A situa~ especifica das mulhues

107)

\IUeS

equip.amcnto A menstruação 1oma-se um problema. em condtções higi~cas prceàrUs Nas
delcga.cus e distritos p:~licW.s, a.s presas so conseguem absorventes qi.Wldo brniliares ou
voluntãrio$ os fomo::em
108) O depoimento de Sa!ma Sunas., em Aiwn:.ra-PA.. .alC:Sta o sofrimemo de mulheres prt::SU cm
circeres )UlttO .11. ddegaaas de pobaa ou pequeo.as adcw pUblicas
~Me cc/tJaJJ"QQb JWIIO com

JJ hotrr~nú no jina{i:k scmmtÕ ~gõVa à.it 50 pi-=s.
CDm .nses ha~ns. sofrendo rodo 11po dt

Fiq:a1 '?(seu) mees presa. r-"'to

inumlhoç6ts c vroU:rw;uJS jis1cas c moraJS PcdJa socorro o lod.M. DIPzs semanas ap<h
a minha pnsdo. a proma~ora Oar111Ya passcu ~r cc.a:so na frcntt! dl:1 portl!o. da ccL:r.
& pui1 ada qll-t! ltlt! llr=t de ;unto dos homens.( ) EJa su,.pksrMnte tbs:st: que se
1 ~ era ~m<fhtr.:k homc.m alt. cu 1rn1 unrrr sa.sdD<it!s doqwlc lugar porqut ((IUlr>do l!ltJ
I fouc me mandar condt:MUID ~ra &Um, lá t11 w ur rrrulh<r de sapallJQ c que la Cl:l'
tr.ulhur:t moram a.r GUitas presa: 10 pra""' ca1r c o qut n. rrnha /tifO frn ~man,:k,
qt:t: CD~na codl:r.a j estrelas para rmm ' lTro:bo Oc c::aru de 28Jl.l%. ~ pdo
Mao.'lmCIUOGo:: Muibl:ra óo: All.lltnml

109! A C"onsututçio federal dtz, cm seu am!;;O s", L ~3S presacitl.nas serão asseguradas
cond1çôcs para que possam permanecer com seu:: filhos dur.a.nze o penado d<: amameruaçio"
Vanas cuc:unstàllciu cos1umam tmped~r que essa dtspostçào consutuoonal :s.ejõll posta em pratiCl.
II~J M pcnltmetinu feminin.as rtUntêrn um regtmeruo disciphiW' muno 011.1do M VISiw
1n1mw pemu11das aos homens não são pr<>p<m:1o11adas
mulheres na n-..a.tcr pa:õe das unidades
perws. scb diferentes preteJaos Mutl~s mu!tleres são abandonadas pelos maridos ou
comp.anhctros ,apos os pnmetros meses. de pru..!.o. sendo bc:m maiS raro 1.a.l com~rtamenlo por
pane das esposas ou c.ompanheu'as dos presos

as

IIII ~o RJo <!e Jane~ro. segundo !evanzamenlo do IBGE de S anos atras, 40,3% das presas
r.unca uvcram cartCU':ot de tdcnw:iade ou utulo de eleuor (4.2.1%). uma em cada culC.O não sabu
escte-vet. c quase a totalidade unha filhos

6 ~ A solida.ried:1de dos que perderam tudo
1!2) Sep.arados do reszo da SOCiedade. os presos têm que buscar normas. e modos de conviver
erttte SI._ Se N vio!ênel:rl entre os propnos presos, mclwndo nsco de 'Vlda., nasce tamb6n uma certa
solidancdade na dc:sm.;.a. Assím. mwtas vezes ha parulha do Q~ um preso consegue UJ'I.VC:S dos

hununo

120) A violência cxeroda sobte os internos por _pane dos agerues penitenc:i.i..-1os e policiais.
militares e rararncme dcnuncwia. Porém, alguns fatos se evidenciam sem sombra de düvida,
como a morte: de III presos na Casa de" Detenção Ciõ c..&Wuiiru. em 2 de outubro de 199"2. OUvese falar cm .algumas avcnguaçóes, mas não cm puruções-

-.'P<USiiiúiiOgOi'a ira~ Wi&. -Üm procc.i.w iq'](j '"'liÍiiic: m;.da u amuJa

pela Just•ÇQ M1filar, l'lCI bust:u de- cu/~ cntrr as J50 dc:a~Wt'QOO$ po/laai: ([".Jt!
ttn'Ollm:m a Casa de Dctmç4c rm S/Jc PmdD t ~m 1 i J pruos. Por
mwons que rit'Wlm ttr os cuuiodo:s procuSUttlt. nada JUSIJ/it:rl - da.cJa a
dramatiC:dot:/t! do cnrTJC • ~ ar;pula htstlmcla jUdu:Jána r.Llo dirponjta de um
part!CCt nummamtnte eondusrvo qu..c _p<nmla umcz ldcl!fl/iooçlio lfllc.;a/ dt:=~•1i.t~~t
das d.cvtdas pcttalkkukr ~ (Follla &: SJo ~·

apllcofbo

121) No tratado sobre as Regras Min.imas panr. o Tratamento de Reclusos e Recomendaç&:s
...--PcnUicntes.TONU insiste q~ o pessoal pcnitenciirio deve rcr cariter civiL No cawuo. muitos,
~one.ameate. CQstumam se considerar uma especte de ~policia :otUril.i&r•. Em muitos Estados, a
dircç.io da. administraçio penitencwia esta oficialmente entregue a polic.Ws miliwcs, cuja funç.ào,
todavia. dcvcna ser apenas a vigilància e,;tcma dos c:stabclecimcnlos penais.
122) Nas penitenciárias cxlste a .irca de rabilitação, onde geralmente ~ psicOiogos,
psiqui.õlltras, assistentes soaais c eventualmente outros profissionais. como tcnpcuas
()(;Upacaona.ts. Todavia, o nUmc:ro desses té:c:nicos é i:'lsuticic:ou::, o boririo de trnba!ho muito
restnto e sua ocupaçio prioritiri:l é .uuu na Comissão T6c:nict. de Chs.sifiCI!fio Esta ebbon.
laudos para. subsidiar as auzoridades competentes quanto iJs progressões e regressõc:s de rc:gtme c
c:oncessã.o de benefictos judiciais aos presos que os requerem
9- Peu2s que ultrap2ssam a s.eateuça judic:ial
123) Do ja exposto, fica bastan1e claro que, na maioria das vezes, o que acontece c:om mulberes.
e homens presos extrapola muito .aquilo que a soacd.ade. a.travcs de seus arwS- legais.,
detemunou que sena a pena corrc:spondcntc ao debto cometido. Da.s uês finalidades da pena
pnv.3ttva de hbe:rdade 1.a aludtdas no ,.,~ 52. apenõ~~S o castigo C efcttvo Os <:ondcnadO$ sio
duramente pumdas e os presos jlfovtSõO-os tambem. sendo que esses: n.io tcndó pena a o.Jnlpnr,
pr~-se mocentes c como t:US ~evc:m ser tratados. A d~p:a m.us ~ para. contutuarmos
des.prcoa.JpadoS
rc!açio a essa SlruiÇW de ínjustiça c a ~de qtJC hi tnuita geme que
rumca infringru a !et e que passa fome, ,nio tem escola nem trabalho. dorme em baixo da ponte,

em
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morre sem ~ia mêdiCa O descaso generalizado pela vida hurnana. serve de justificativa ao
descaso pela dignid3de humana das presas e presos

Essa questão s.e coloca também em outros paises. do mundo. como analisa o C:scritor

124)

espanhol ]aVIer bl!arias
AS FALHASATUAIS DA JUSTIÇA

..Quando um individuo ho~ Ingre= ~m ~ pr1:Uio, nbo c;tiz ;~arda ~
para pas$Qr wn tempo oj.ztado da ~naa e para scjr~t-r o !ÕtiQJ' c.zrtgo de snr
enC(;tTtl~mo. mas ama de cstir .undo ~ g ~ aruu wol~s e
viollnctas \.Odr1a.1, taiW!:: à un!~ dt! drogas, ntw.to pcsst!l<l~ a ctJntru/r
mfor1111~-

sobrt:nuio llRia rnorttJl, a A!Ds.

Estas t;QntknDÇ&s 1mp!lclta.s. mm- r:fr:tr'o1C1, r<:ms, com t:Z$ quaJs mngvtm par~ .tr:
csctllllial=r amda qur: S<Jam tMnlfcsta.r. sdo /)(Jd(.Cidm da mnma [arma por
qualquer preso, ll'ldt:ptmkmr:mr,tc riD ?,rav:dadr: dr: Sal
Iks:a [onrr4. a lr:t
nao Jrslln~c dr: fato. mcn somr:nrr: r:m tr:ono.

cri-.

A nru~·l'lu d.J.f
tlr:gmma

<1

prt)·/k;: • .. paff« ;:..,.-;:;,; prOólcrlw -iiliNJiãi ·:t-sr~~
JuJ:.I<YlJ ~·. ,:vrm:qurnt••mcntr:, :tW oplleot;il<J, & o &todo - cuntkna a

uma ;xna d,•rcrmm.:JJa tem a ~Jbrl,::_a.;;dc r:k garannr q~ .n. C~Smpra ata pt:/'ld e ndo
autra matar. & nr:Jo JXXk ~OrDnlf-fQ r: rr: por n<a tke~SI!JQ me lA<J acrrs«ntadiJ$
casugas llto prrvmos nem r:sltpA/.:Jdoj m~ a prdprtamcrtc, m/40 C tJ Eswdo qiK'-{!Qr
:nw w: <:sul ddtllljl+tndo ·fia. lnct~paarQQQ para rximJm:srrara Jumço c pçrdc toda a
l.:gwmttJ.Jdc

Gcrahnentc se castiga os que assaltam bancos. mas não os que administram mal o patrimônio
particular c pUblico, prejudicando C> povo c buscando privilégios pessoais. Prendc..se os sem-terra
que ocupam uma propriedade, mas tc:m·sc uma grande tolccincia com os que usam de violdlcia e
astúcia para ;e tornarem grandes prOpriccirios. Os que exploram abusiv.unentc o trabalho do
pobre, os re5ponsãveis por sistemas de scmi~vidão que de YC:Z em quando vêm a pUblico, os
que raem a preYld5ãã's:6'CW e~o·-ti'3Õa!ha.dor, os que i:npcdem o dinheiro pUblico de ser
empregado p3J3 gãtaritir a vida do 'povo - esses não eostumam ser vistos nas nossas prisões
134) Os pobres são em gcr.d o alvo mais frcque1.tc das açõcs policiais e são os constantes
prejudicados ao longo de iodo o proceSso

US) Aa•cs de: cometer CjUi1lqucr dcltto ou de se provar que são culpados.. os pobres são os primeiros
suspdtcs. metidos de qualquer jeito nos anos da polícia. sem advogado par.L!ivri-los de uma prisão
provisória ilcg:a!. m'isudos de forma humilhante, tr.W.dos desde logo como gente que não merece

~
l.ló)

e

foi ainda tipificada como crime. embOra desde 1988
inafiançivd c imprescritivd (an.S". ~rrn

l

=

125) }h poueos estudos sobre o perfil de nossas presas e presos, mas existem muitas
vulg.anz;açlks de: cancterist1cas dos chamados "'bandidos"' como ~ fossem p.uticubres, próprias
de certo ttpo de ;;ente, c não gcr.Us. <:amuns a dcternunados grupos socuis As. caracceristicas da
população cnc.LI'Cer.lda acompanham._ em grandes linhas, a.s earactcnsticas d&s classes populares
das divc-sa:; regiões brasi!e:r.tS. não aperu.s quanto aos tndicadores soc:Ws. mas tambCm em
tcm~os de costumes. mentabdade. rdi8Josrdulc. etc
I - Um:& maioria esc:ancblou de pobres
1261 Nossas pnsões, como mos:~ram a.s csuttsucas, são povo&das por mulheres e homens
serndhar.:es a mulheres c homens pobres que estão do lado de fora e frequentemente têm seus
<hre:tos basrcos YIOlados

A imprensa noticia que a tortura continua sendo mdodo

de arrancar co~. A revista

~ITLD79·s-rem-eoril'Ocâp.ã-cl'c:íi0rtagdtl c.c:tltr.ll· "Tortura, o metodo
l_ny,c:;ttiga@_;:~_pº)igal". Tudo isso feito na eene:U. de que não baver:i. pum~. poiS

& a
Jn:sfiÇtl nd<:> c fldta. :sr: nda rupeua ar próp,.,o:s prcutr~ nrm (lf aplica
arntamcntc • m:m mt'IIO:s ,..m tampcuco mtlt:S • cnr/Jo nda tem dtrrtl<:> de ~llCr a
r»nKUmt, A coua c tiJQ ~raw que ndo cnrrrtdo a}fJI(J pode alar oconrrr:.:ndo sem qra
n•lhcd~· :..m rim urn:drato" (foUu.de SJo P:lu.lQ, 26!511?96. C.a&:tnoMau'. p I~)

III- QUEM SÃO OS r-;oSSOS ENCARCERADOS

Fevereiro de 1997

brastlciro de
a tortura nao

a COiisútu\ÇãO Fcileril a COnSidere Crime

cn~;;;;

d:s · pMtaS d~s IXlS dedinhc:s dos mmha:s rn&ls, Um tkk:::
cncc:rrcYa os fios di:: rcrr.ada do ehuvnro para mt! dar r:hcquc:s de ]lO YOlts. ~~

duaftarr~rc;.'c~':rM~.•:.:.g::~~-. m:.'..;:;~s';.mm. =.'.;;~:."•.s:!.~;""'a!;

=.noz..

Fi.

L comq-cJqtUC, bl!1onc, lcrr"f1TJ.rh /'IQ quarta·(dro pt;#Qda (lS OflfllhiTI /9'}5) cm SilO
cm:.:t.juntoecmamu!hrr, Ou'Ct, poi'P!:/ld<S4õPuulô (Vcp..1&~oó: 1995,
p. 2'))

137) ~Govcmo admite que ha tortura de p!C$0S", c:ii.z manchei e da Folha de Sio Pwlo de
412/1995 Trata-se de um rdatorio divulgado pelo lta.rrw-acy que, segundo a nouaa, cons~dc:ra
que menos de: 10% dos casos de torwra se tomam pi:tblicos. "pots geralmente as VlttmaS sio de
origem humilde. desconhecem seu$ direitos c temem reprcsilias" (FSP, 4f2195. 1"10)
133) Duranle o cumprimento da pc:lU. os pobres pomnmeccm c:m prisão corrwm. enquanto a
outros, de Moei uni'v=Wio. e conocd.ida a chamada prisio espc:ciai, sem condições paa pagar
__ ad"º!ado, mui~_ vezes_ acabam eump~ ~ pena maior do que: aquela a quo; fcmun
-condezUdos. sem rc:Cd:oer-OS -OenaiOõs previStOs pela ~. eatregUc:s i morosidade da
Justiça. sem ter quem lhes traga bens essenciais (alimcnta.ção, ob)ctos de higiene, agasalhos e
outrOS arugos), passam pnvaçóc:s que não fazem pane de sua sentença. submetidos a rdaçõc:s de
violênoa e a.rtitrio
139) DepoU de cumpddil. ·a penll,- Sio c:X·presiiliâriO~<:om-dificuldade de consc_gutr =p~~ c ?e
recuoerar a confiança da comWúdaâc--o Estado prnuc;uneme nada fuz para evttar a reiocidencta
~audes que não rcrnctdcm e -~em reconSUWt-:::sua-vida. _o_
graças ao apoío afeuvo
recebido de alguem e a opOrtillllaidé" ae'miiâ""õdTp~--gua:nw-- a -sobrcvivênaa. cm geral
oblida auavcs de amigos ou cnudadcs comunitirias

filz:em

Cor;

Popul..aç.io prision~:

56%
tw:groso;rnon:DO::S 43%
ClUIC'OS J%
-,...

129 169para.S9954 ~t2.1!õp=ospot"'"'J:!Il
Honxn:;; %.31%ousq:r 12.:403
Mulheres 3.69%oo seJa 4 766

brmo:;os·

__ -

Sihuç.lo ,oo~nõmi~;
95% siopobresemu1to pobres'
.!Cs<'.4üe> podo;m a:ontnW" ~ pot' fala de dmheuo
(M;ru.s:_eno d:l. JUSbQ ·C= Pena~ tQo~-~..:,_?9')

127) Constatamos uma. grande qua:rudade de sente ;ovem, que tena uma vrda mt1:1ra peta rrcm•
c preasar.a ser integrada ao conYivio SOCI~ A duração medta. de suas penas beira-os ) inos. f
são pessoas que ja tentaram o canunho do trabalho. Uma pesquisa fciu na Casa de Detenção d1
Caram:mu-SP. em !9SS, demonstrou q~e 99% dos p_resos ha.via trabalhado no campo. na indústri
ou na econor.ua mformai Apenas 1% nünl:.l haYia cxcrc;rdo uma. ocupação pro<:tuuva

118) E bastame provil.vcl que rnuttos ddcs to;nham vtvido no campo, rrugraram para os eeatros
urbanos e ar se \/Iram dcsqu.ahfr~dos. desempregados. culturalmente desenraizados
Encontrarnm 11a crmurul:dade uma a!temanva do; sobrevivênaa e o sco "lugar" na. c.tdade
Que upo de cnme tometeriUTl esses presos c presas?

129}

3 ~ Prisão, ..escol:& do cdme.,.,.
Embora a VIda nas pennen~ c Lnst.ttutos penais ~Ja ~ferente das cadeias p~blicas c
circercs policiais.. podemos condutr que a execução penal não :wngc a reabilitação .ilinCJa.da pd.a
lei. Pelo contrario. muitos presos., sem ter o que t":attr, trocam ideias sobre as nune:u-as rrnus

140)

~-dicieotc:s de burlar_~ Lei_ O ambtcntc de .,;oltncia provoca compon_aa:c:nt_o~ agressivos c ~n?utas
mentirosas A con'llVCnaa entre-presos pHmuiôS c:- tí:!nefd~tes:._--c.om certos ·fimeionanos e
-potíCí:iJs-con:u-ptõ-s-catõtrrãriós'.. eftfim:tudo na prisão eontnbui para piorar, cm~ de melhorar, a
condição moral c: humana das mulhct'e5 e homens presos Essas co~stataÇOC:S levam a se
consídc:rar as prisões vcrdadc:tra.s escolas c mesmo uruverstdades do cnmc:. Podemos ate nos
surprc:c:nâer-quando alguns se- reabilitam. apesar de tct"em passado pela pnsão

e

141} Ahas, conuano aos princtpiOS ffiais elementares da psicologia achar que se pode r.oeduca.r
3l,SU6n piml. um coliViYio-s«iaa S:aaio- justamente mantendo a pessoa longe de wn ambtcmc de

'rdicionamento hu!lW1o saudivd
142) ~o sistema atual, estima-se urna taxa de teincidên~ia muito dev.~da,. c:rnbo1<1 nào haja dad~s
ex.Jtos li. respeito e os ind1= repassados a op~o pUblica não sejam confuiveis Diz a sabcdona
:P-QP.!!Iar_,_ entretanto. que o ststem.a pêrutenctano esta ""falido" e que ""cadeia não recupo;ra
ningu6n'

143) ~ ·A$fm:poaetmf~c-ooduir que prisões deste tipo não deveriam exiStir Os B:astos feitos COm
~Sõ"CS-deVc:m ·ser <hrec!O"nados pata ?CJla:> alto;mauvas c outras formas de reeducação que se

1301 O trafico de droga:s tem truldo para as pnsões brUJ.ICir» um nUmero
e
homens do; outros pa•scs. sobrc:rudo launo-americanos c africanos São, em geral, pobres cm seus
p~ de ongcm Sofrem arnda tnalS com a dificuldade: de !ingua e costu~. ~.. faniilia e
arrugos O Bra!UI tem hesltado em firmar tr.uadc:ls mtemaoorws para -tÍ'ansfettr 0t1 iri!efeãmbW
prC$0S

2

w

lgU2~

per:mte a lei?

131) Nem todos os que comecem delitos estio presos A propria compos1ção da população
pnslOml indica que ha. uma dCSigu.aldade na consrderaç.ão dos delitos e dos tnfratorcs. Se o crime
não e pnvt!Cglo de classe. a punição JWo;ce sC·lo
1321 O SIStema aphc.a pwuç.io Justamente aqueles que sto •os suspertos de sempre~· os pobres,
os que desde o começo entra.~ na Yida como •pe:rd_ed?res·_ A_ _pop_ulaJ?o -~rs:~e perplexa._ mas
J.:l. um tantO anes:tcsuda. ao desfile impWIC de escindaloS eflYO!YenàO i)S-~SoSâc
col.annho branco''. mwtos ddes boj.:; I.SSOCIZdos. a empresaS- ficucias organizadas panl servirôe
fachada a ..lavagem" do dmhcuoobtido em atividades iliciw e cnmesde toda e:speac

133) Parece haver uma cena sekçio de crimes: merocodores de puruçio Condutas que atingem
e trazem s.ofnmcnto a todo uw grupo soctal. que ro:iuzc:m parcd2s da poPJiação a nuscria.. a
d~

an descmpregc. a cxclusio, essas ficam fora da e:s.fera da açlo purutiva do Estado

in-oS'fretrnnüs: dlWB Neste·sentido. retom.llrcmos o õlS!>lllltO no AGIR

-IV- A IGREJA E OS PRESOS
I~) Ao !on~-o desses 2 000 AI'IOS. a [grc:~a proeurou viver o mandamento de: Cris:ro· ~estive preso e
me \lSius:to;~ Sabemos., pelo relato dos Ates dos ApostQIOS., que a Igreja ora~ pelo d=tpulos presos
-- e era em wdo solidaria com d~ Isso se: accn1ua na cpoca da.~ grandes persc:gutçõc:s moY!das corura os
cnstãos nos pnmoros sc:culos

145) Na 1<1adc MC<ioa. surgiram con~o;~açõçs rc:ligio$.:!.S masculi~ dedicadas a !ibenação dQs
cnstãos pm1onettOS ee guerra A finalidade c:;";! redmu-los mediante pagamento de resg;.1e
-:\1u1t~s Iehgwsos.der.un.a YJda pelo~ cam'Os, reaJlZalldo ass1m a grande tm1111.Ção de Cristo
l~) ~Algumas con~c:gações femmínas dedu::rram·k ao trabalho com mulheres presas, outras
rc:cebram c:\-prcSidiirías sem que iün-b'U6:n lamaiS-sos·pc::tas"Se de $1.1.:! co·ndiç1o_ numa radt~l
tnlemidade

147) Hoje as crcunstâno.as são diferentes. mas muitas cristãs e enstios contmuam VIVendo a
rruss.io de Vlsttat e hbc:nar mulbcres c homens orivados de hberdade Mesmo onde não h& ~c
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orsaniuçâo pastoral sempre caste um pequeno gnJpo que pc:riodic:amente e anonimamente visita
as prisões movu:lo por solid.uico;!ade e miseticordi.a
148) Entretantc. como a Históf'13. Cfeita dt: lw::.es e sombras, houve tam.b(:m grandes erros, como

formação de uma pessoa honesta. .,;erdadc:ira, ütil a seus semdlwltes. comprometida com o bem
comum, o sisteC'La. soa.&! tem uma grande cota de responsabilidade na conclui.& daqueles que
passam dos limites acc:iti.veis. Numa sociedade moralmente d«ntc não é de se espamar que

muitos individualmente se pctc.am, Muiu. "gente, de bem" contribui. coruociente ou
TrieõilSãcllteiiX:zite, para genT e-I!Wlt'=' eoud~ que são motivo de queda pan. os que mais

a a~o da !nquisição ou., cm outros campos, mt. amposíçáo da religião pela força das Mm» e

ameaça de prisão. O Catecismo da lgrCJa Çatoli_ca. reconhece essas f.alw e indica. a no::essidade de

~-sawpuniaos

um outro caminho .

que

"'lál) f~_c:mos rcfer~ a -~guns. ~~s ~-o _mundo c:trt
vivo:oos e sua rdaç:io com as
tentações que ofercccm pua infringir a lei e trilhar ciminhos que: vâo Prcãsar d~ corroç!o.

•&r lcnp<n pcssodos. p,t.ticas Ct11iis f<Jir:m iài!liiiikiOXir ~rriõs"""ligii mÔ"s
;xuo mamer a l~r e o onkm. lfJWfQS ~Um o prousto drn {Jalore> M Jsrcja, os
<pJQt:r odotcfPPI. e!~ mesmos, em :rew p:óprlDS tnbrma!s. presçn~ do dlreuo
f'f.II>IQtVJ tobre a rortura. A. o Jado dute.r fatrn JomentãwJs. o lgrejo u.mpr~t emlnou o
dl('>}tr da ckmtrJCUJ e m!SU~t:órdur: pt'Qibu.t .aos dtngcs tkrramarem Uzn~- Em
rempor re«mes ficou c.qfkntt queusrrs práNC43 aviu tsJo eram ~ce.rulnas para <1
tm:knr pl(/Jllca, Piltm t:JtO\I(Jm rk acordt.l .:tJm os dlmttn legUtmos- dtJ pusqa humana.
Ao conrrana. u= pnW.:as c::md=am o ptoru .tkgrodaçiks. É precfso tn:Mlhor
til sua obclrç.'o. E ~CISo orar !tu vinmw: e ~ai
•.':.(QC !298)

1 ~Coll!umUmo
Hi2) Assistimos a uma escalada. cada vez maior, da ganãncia de possui.r coi3as. Os objetos
deixam de ter sua fUnção utilitiri.a e passam t ser sinais indicativcls de swu.s de seu proprietirio.
Na publicidw:ie.. que se apóia naqullo que o e;onsumiàor cm polenci.al. valorin, vemo$ como isso
se processa: muitos produtos são lDIJ.l'ICiados, não pd.u suas qualidades, mas peLa imagem que
"""êlêiVãõ~êiilprestãt'il qiidn-ó'rt"d(jUiYc, 'N~ sentido, o ter passa a ddenninar o !e$', ou. como
diz o povo· "vale quem tem". E.!;.se ter nio se reswne a bens solides de pr:mtia. para o futuro, mas
se estende I\ lodos os des.caruve:is c pUSBgeiros wpC:riluos da l'llOda.. N!o ter-, nessa situação. nio
c privação de ~go neces:wio, e humilbaçáa Soci:.l.

1- A. Igreja no Brasil em tempos dificcis
149) Pouco apos a ~ do regnne Jllilrw, ao tomar conhecimemo ·de gr.rves viclaçõc$ aos
di.rcitos hununos.. vozes profdiW se elev.u21'11. e r~ p#l alem das fron:.eins nacionais. Dia.ru:e
daS restnç.ões. ;;~ íibcdade de o:pressão e da repressio ás dif~es formas de associaçã,o, os espaços
Wesws totnanm-~ tmpOC'Wil~ teSt!f\'aS de bbcfduie e fermento de ~ A CNBB inu:;rvco
c;on.Josamcn~e e publicou tmpOrtanteS dorumemos.. de ampla rcpcrcussio

lól)

A nc:ees5ldadc: de auto-:afumaçW---; c.Uacteristica da adolescência c como;.o da JUVentude.

tem muito ;r. ver com o:i roubos de tênis Êm?Qnados, de bl:lnc::s e outros artigos tipioos de jovens
da.s dassCS alw. O infruor br.ISQ a.i algo Cfl.le a ~c: lbt: ensina toà.Q dia ~ ~o exibir
para mosuv que a pessoa é "A.isuêm"
164)

1$0) F1gura sunb6lica des:e penodo 0: Dom Hclda Cimaa, mas murtos outros bispos e militantes
cns:tios se deslacararn c a históna llie:s tem. agora. feito IUSUÇL O papel da IBfc:ia no pro<::csso de
r~~ do ?ais e pufllicamcnt~ reconhecido, cotúerindo a instiD.!ição boa parte da

A5 esutisucas mostran1 que ha predominio de jovens entre os presos c de crimes colltn. o

pa:rimõnio. entre os mOll.vilS que levam i prisão Embora a maioria dos jovens empobrecidos se
marlteniu dcmro d2 faixa da legalidade, pode-se compreender c;Ue alguti$ sej.un lcvad~:~s a mosuar
ao-triun·do-quc-"podem ;er "alguém" usando os Unic.os me~os qtlC enxergam A sa.t alcano:: e

aed!bilidade que goz.a atualmcme

-eorrenao õ risco-de entrv na margul3lidade Correr nscos. nessa :Idade, frc:quentcmc:nte e
valorizado como algo poSitivo, como prov.a de coragem. correspondendo ao desejo de se: ddUcar
e ser adt111rado.

rda~ ~os presos. D Paulo Evansto Arm criou a Comiss.ão de
Justiça e Pu pan. atenda\ num prilneiro momento, as &milias de presos polmcos e de desaparltlcidos
As ret~n~õc:s. cc.un fciw com toda a cautela <;,ue a SltUll.l;.ãGl oagia..)Witando rrúormações. dc:pounouos.
fotOO das ~ <io regtme Gnças a. esse uabalho. rr.wtas VKbs foram _salvas 1\0 ~.tempo. o
peso c a n::spcnabílidade da Igrt;~a fazi.lm da Comissão de Jusuça c Paz um caNI difc:s-enciado. e ~
vct:s o imK.o J)'MSI.vd, de coroomea.çio com as awondsdcs- Houve mwtos obsuados. Quando D.
Paulo e os mtmbros da Comiss.ão forun unp:didos de ter qualqtl.::r conwo direto com os prc:sos,
~ a dc:s uma babta como sinal de que niQ esravam so2lnhos na sua incomunicabilidade
Pessoas anõnimas colaboravam. tc:lc{onando e fomcccndo l.tú'orma.ç&:s. dcixando bilhetes num banco
de igrqa com os~ de que os aDvogados ()CCCSSitavaJJl pan ilgtf Cer~tJ:naS de farnillil:es de prCS()S
pa.s:samn pda C'Uri3 de São Paulo em busca de uúormações.. ajuda e proteção

!51) Espociíiamcnte, com

165) O consumismo vem assQciado a uma desvalorizaçio do trab11lho O collSllmidor ideal,
que ar:aba sendo apresentado «lmo modelo na midta. esta genlmentc: em ativicladc:s de lz%o:' Sua
_imagem_viswl não costuma combinar com o Jeito de ser da classe tabalhadora Acaba ~o
log~-t:o associar o trabalho. princpafmente o mais ~o. ao ~não ter" O sahno qtze o
trabalhador consegue ganlur compra (q~o compra') apenas a sobrevivCncia. Par.~ consumu no
paér.io Jul(uoso que e corutnuamente sugendo, o trabalho ao alcance !hs classes populares é c:
sera sempre 1nsufic:.ac:nte

2 - f•bri~çi~ dt: empobrecidos_
166) o empobrccimcno nio acontece por ;u:aso, nem-o·s~p:õbres~s r.:S~veis pcU. sua
anal situa.çio E facil diz.ct que "pobre é pobre porque c prcguiçow", mas o trabalho nws ~
que constfOiuma. c:Jdadc: e produz alimento no campo feito pelos pobres

sãO-

152) Os presos politicos earn.. cm grande p;m:e, das clasus mCdW. Foi atravC:s deles que tnuitaS
familias toJDMlllll c.onhocanento da c.onclzçio calanmosa das pnsões Or~~se mUitipb.S

e

entidades de defesa. dos Dircitos Humanos. que começaram a den\n\GU.r as condiçõe$ subhunanas das pnsõcs Mas houve tatnbem mwto esforço do outro lado p<tta desmoroilizar esse
tr.lbalho. clifunómdo a 1dCta de que as o~ de Du-ertos Humanos ct"am "defensoras de
b.tndidos"- Todava. essas enndades ~ hoJe. JIWS de 280 ~ coaunwun o trabalho c se forta!ecc:tn
muna org.a.'UZ&Çio naaon;d. o Movunento Nacional dos Direitos Humanos. cOm sede dl1 Braszlia

167) Esta em ClHSO um violento processo de concefltr.tç.io de renda, que d.â facilidades.
subsidies. ?OSStbil•dadc:s de progresso, crcdnos cada vez maJo~es a. quem Jil tem e aige sacnfic:os
sempre de quem possui menos meios de se defender O mno do mente, ja menaonado, W esse
processo par«et Jegaumo mesmo aos olhos de: muuos cnsz.ãos Cabe contudo, mez:>cionar que a
qucd.& cb infl.açio, nos ultimos anos, tem atenuado o sofrimento dos mc::aos favorecidos

2 ~ Palavra de cristios comprometidos com • justiÇII e a paz

168} Os canais nomws atravis dos qlWS os. pobres poderiam bus.car saida estio mais ou menos
fc:d!ados ou multo cboos de obsticulos a educaç!o pUblica Wl mal, esta dificil cuidar da :wJde, o
acesso ao poder pohtico fica n.a dependé:ncia do poder tconômico, o Judiciario não consegue
gan~.ntir os direitos dos mais fracos, a cidadarua do pobre é nws teonca. do que pranq, Onde f.Uu
a espc:nnça, o desespero aponta canúnbos o:rremos c de dúicit retomo

JSJ) Nos tempos mode:mos, um fàrnoso segwdor de Jesus, o pastor Martin Lulhcr King. que
ocpenmc:ns:ou ra sua própria. \lida o odw e a pcr:;eguiçio por caua da justiça. cxp!lcou como
entendza o pr«cto C'VIlf18elico de~ os inimigos
'"O amor r c Unrcc força copa:: dt rransjcrmDr um rmmJgo ~m amtgo
~.f irvrcmcs ~ unt lntmrgc rnpor!drndo cc cd1c cem odra,
f1Vrcmr1<nor do lrrllnlí?O. dando fim C rriJr>Jt:cdt .. A 'lltolincra rra:

h'W!Cd

3- Falta de fonn.açia par.a s liberdade e a hanc:stidsde

apenas 'IITtcnc.f remporancr: ~ vtoilncu:, ao cnor rmmo malS probil!.tn.:n
S«::cl$ rio q~<t a(/l'titt que tt.f~. nU!ICO l'l'"a;:
pua UDJr • Hupcr CoUans ~ ·l..cnclra)

paz prrmane1m:" (Forç:a

169) Como se educa par.r. a honestidade nc:z p:us do "jeitinho"? É s.Wido que existe ca culrura
~:W ~ma~ tolc::rincia para. .alguiMS "espcrt~~. Ol'!de .se: ~ntomam regulamc:ttos, leis,
pagamc:n~os, c::c Em pute, pode: ser unu esuategu de sobrevtvêncu. e una forma de rea.;ão .a
pouca opottumdade de participação nas decisões que afctam 3 vida de eada um. As"""r.úzes desse
comportamc:nto estão no propno processo 1-u~onco da colonaação. or1de o Pais não en VIsto
como um lar a ser cortSttUido. mas como lug;u- pMJ. se explorar e retirar h.zcro

154) Um exemplo na mesma direÇão nos deu o Papa João Paulo JJ quamlo foi ã pnsão levar
palavras de ~o c: aCCilhtmento ao homem que havia tentado mata-lo
155) Em vi.siw ao BM c ã. Venauda.. Joio Paulo U duigiu-sc: aos. presos com pa.lavru que
revdam um 0.11dado ~oral fraterno com nossos 1nnios encarc:er.a;dos
156)

t70) O povo pobre ac.osrumou~se a agrãdecc:r co~ favor~ que: oSg.r"'?des ~e davam. uaurulo
oomo-c:smol.a. o que era muitas vezes legitimo dtrCltO E o Slstenla de ~td.ismo que vigorl! ale
- hoje: O povo quer sez--"protc:gidoft sem mu1ta percepção c:tiéa das meioS usados pelo •protetor"
Quando se ouve dlUf, referindo-se: a um ~o·~de rooba. mas faz•. isso não chega a ser uma
acusação. principalmente se o q~o~e o dtto poliuco "fa.z" for visto como beneficio de quem é "arrugo
do povo" Aos poucos ISSO esta mudando Existem boJe trabalhadores mais conscit:ntcs de seus
direitos. ors~ões- populares que aJudam na consoellll:tação Mas esse espr.rito de dependC:ncra

Antes. J~hava o Papa afirmado fll1 eru::iclica Dives in Misericord!a '"A wolb~euz .w poderD

s.:r hanuit: pdll Wl>i:ncla r.adlcal da muurcordw qrtc. lit: certo modo,

t

a

essi~a

mesma d4

rclaçE:afrmema"roM t.S)
157) Em 1994. D Aloisio Lorschcider, enquanto Arcebispo de Fortaleu., apos ter sido
~uesuado e ameaçado de morte pelos presos que VISitava, voltou a. pns.io na sem.ano1 segumtc.
p<U"il.lavar.thes os pes na. missa de qumta~fc:ira santa Em nenhum momento se arr~eu ~ tet
estado corn eles nem deixou de defender "Os encatcen.dos por causa dessa expc:nb'lcta traumattca

pemu.necc mA)Ontano
1711 ror outro lado. há consuntemc:n'e exemplos notórios de comportamento das classes
dirigentes q~c não aJudam na cciuc:açio da juve:•tude Os escirldalos vão sendo considerado~
naturaiS c nunando a mtegndadc da formação para o respeLto c:uco ao b-em C.()munt. a verdade. a
neccsstdadc: de transparCncia e honcsttcbde nas relações human.a.s

V- PRISÕES QUE ESTÃO POR TRAS DAS PRISÕES

~i~as?~:: ~:~~~~:~!ar~O:~ast~ :.~":q~em~~a~~~~ ~~~ec; :~:

158) Lernbraroc:zs que a afmnaçio de fe. "Crislo liberta de todas as pmõcs~ COM1nLL.a "' s-er
verd3de hoje:, quando nos enconu;w.mos rumo ao tercoro nuliruo. Por que, então, tat~tas prisões
rcststern e coiOQJn obS(icu!os..a conSJruçAo do Rc:mo de Dc:us?

159) A16n cbs resistencias pessoais de cada ser hommo a abnr..-se a graça., os peca.dos
acumuhdos ao lonJ!O de tcxb. a tustona da_buma:ucbde pesam fJa5 c:stru~uras SOC\al,t e tnfluem_ de
tal m.anc:zra a cultura VISCfltC: que nem nos dm~os conta dtsso Adotamos, -~m. ~riõ~ !TiOdõs ~
vc:r a rcalu:iade, dc:tcmurw::los c.omportamc:n~os. sem petttbcr que esumos .;om~o Vdoi.e:;
humanos e cnstãos Procuraremos ana!Jsar algumas prisões que nos VlUmam e Impedem de: vivc:r a
hber&dc: para a. qu11 Cnsto nos bbettou
160) Vamos que os delinquentes niQ ~do nada Eles. se:tituam deruro de: um modo de vida
que vnlonu e mede: as pc:sso.as por detenrunadc:.s padrões Se esses p4drões nio favorecem a

em muttos casos a sobdaricciade. o respctro aos dirCftos tem CClmo brnite o ponão da casa e o

-

cirCUlo dos Anugos ma~s cbcgados Pa1s que são capazes de ar a escola reclamar porque seu filho
foL lesado cm algum dm::1t0 nem sempre se preoc:.upam qu.a:~do o fi!bo fc:re o Wreito de ouua
cnança 1\~o tomam qW~lqucr proVIdência quanCo os filhos dc:srespeL!atn o bem comum. passando
a frente dos ou1ros na tilil. darufia.ndo equapamcruos da comunzciiac. -wjaiiaõ·-a N.i,.metltfnãõ
para levar v.anrag,cm falta-nos. 1nfdwnerue, mdtgnaçio euca quando a
um dm:::sto n.io nos aungc pessoaimeme

LnJu~uç.a,

a

~tuldç.ao

ae-

!7J) A indifc::enç.a diante: do sofnmcmo alheto con1nbua par'~! cnu um tecado soe1al pouco
__ sa~vd., onde _pu~ fo1._9L11, inCQ~uente en~ ~- ~tro. •mpo_rt,a~ ~penas "se dar bem e
levar vama~c:m em tudo''
ir.:il~~
a~o-a 110'4 i'N:hOti de ol'ga:Utal' a

o

exu-eroo.-
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produção capiuhsu. legitimado pdl Kloologla. neobbc:ra! e :..Oculado pelos Meios de Com.micaçio
Socnl vaí diluindo os valores cnsüos e deteriorando .as rdaçõc:s sclldan.as ate nas pequenas cidades e
oo iruc:not do P.aJS.

polic:Ws, de 6J~ e atê de ccnos dcscnbos animados.~ impotentes. o;-poUCC'S"
proteslos c:ncontnm uma resposta simpjes; ~o povo gosta" ou .. é a. lioguagcm que .uni os

jovens...
137)

4 ~ Desamparo i família
174) Quem trabalha com ll'IQUnos de rua conhece, e as comissões que i11VC:Sligam a prostituiçio
infanto-Juvenil tC:m tustorias mutto tnstes ot contar a respe~to de desamparo e violência familiar. O
mesmo aeomece com 'luem se: liga a jovens drogados ou psu:ologl:came:n~e dcscstruturados nu
classes ma.JS privút;gladas. onde o desamparo famdiar não passa pela. carêiJcia matc:rial, mas se
nwufesta de ouuas forma.s
175) Jovens iafntores frcqúc:mementc: dizem que aprenderam z:nuito cedo .a ~se vitar :10zinhos•.
Nlo é que nJ.o tcnlw:n f.amilia..: na SI.Ll _nui9ri.a tem,_ ~_. E que. antes de serem eles os
Wrtdonados. os adultos que os ~ wnbC:m nio tivCrm ~- aoces:sidades huoww.
atCDdida:s A f.unlli.a. se esúccJ.I. pd.t migraç.io, pelo ak:oolismo do pai que bebe pua.~ que

n1o esti conseguindo desempenhar o esptn.do pa:pd de provedor, pela gnvidcz de adolcsccrues
sem condições de serem mies, pelo desemprego, pela düi.&o de ....!ores que não e:wmul.am llffi!l
uniio estavcl., por &lu de edua.ç.ão pan o amor, por ausCnciA de con.diçõc:s para. cducu
d.isrwncue os filhos

17') A fanu.lta deveru ser o lugar <1<1 pc:ssc.a se recompor, eunr feridas, sentir-se &rnpand&.
I;Onstnm uma personalui.lde bem tbnnacb e solid.iria Se Pio existe uma f.arnib assim, (3;.;1.
~uma OOmba que aab.t o:plodmdo de um jcsto ou de outro contra apropria soacd&de.

5- Impunidade
A impurudade StS:cmauca ~ algl.lns eausa revolta. da mau exemplo e põe tropeços a u:na
de cnanças e JOYCru que pre1ent;ia ser compromeudr. com a verdade., a honr:sudade e a
!ev:~do a Julg&rneruo em Tribwws ltnerTI.aCIOnais nio pelos cnmc:s
t.ontr: os d!rcuO$ humanos. m:u em vtmJde da falta de providênc:i= quanto i sua ~ e
julgamento E.m vanos Estados. os policiais m1ht.ues comam com um tnbuo.a.l também militar paa
Julgá-los q~do praticam cnmes de dlrato comum. lh eowvdlaa de servidores pUb!icos com o
~:nme orgaruUdo, envolvendo trafico de drogas, seque:tros. grandes roubos. e .até mesmo com
qu&drilhas de marad~es profissionatS
177)

edu~

]usuç.a O B!'MII esta sendo

l'nl} Mu .a unptm.Jdade n!o começa q..ando os &SSaSSu\Os ele Chi~ Meodcs fogem d& prisio
pda porta da. frente, quando Llufimd!anos nla t&n rcc:cio de usassiiw lr.ndores sem letra ou
quando um dustre tlgurão que desvta rcc:ursos publicos continua SCJdo chanwlo de "Excdência •,
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Como reagir e &zer frente a esu. alkun da violência?
..Hó IUIIO ~parti a paz ('Of110 hd wna edu&tJçdo para a culll4ra
do vtoihJaa Os f:TÚ/lhn IIJc chamDtiM a contnbu/r C()nJ otltros /}QrtJ
cruv lmiQ Ql/.nu::rfU po:z. .. Hó 1m1a wrdadclrtl ~da rr4o wolincw
qtH!i ooniwc e#f ~r a ~0 f'eaglr com vfoUnda Q IDJI' QfD Violctro.
Ubutm m pr!Ut:llU da prdprkl v;olénci4 nrd wna 110110 dncfto.
tlltpf'CVf:no. mm iMvffJNel" (J. CtxabWt. Cnslb. nuno .ao sô:Uio XXI. p.
~~-

_,_ J.W.),

Sentimos. mail. -que

DI.JDQ, a urgê11cia da missio evangdizadora. O papa .Joio Paulo ll
um apdo, rdomado pelos Bispos do Brasil DO projeto R.mn<J oo Novo Mi!inJo. O
JULGAR vai ncn raac:s:cr i radic:alidade de. mc:nsagan evangéiica a. .ser vivida por nOs,
mcrguliudos nessa 'sociedaee injluta e desigual. confronw::los com uma aútun de violência c
morte. Que o Scrlbor nos libcne de todas as pris&s que nos impedem de julgar a realidade i luz
dare c de ~lhet efetivamen~e as odgCncia:s de seu c.amiMo de Justiça e paz.
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JULGAR
DIZEM ÕS EVANGELHOS SOBRE O ENSINAMENTO
E A PRÁTICA LIBERTADORA DE JESUS

I

-o. ....... ,__.-..,-M"'{<~,--. dtalflloVtu/JatM../

-.as~"

(1&2./7)

A unputudade co~ com uma cciuaçio que n1o esubc:!ece -os devidos lirnicc::s. Começ.a
qw.ndo se edu~ puõ! o precooeetto corun os pobres, qumdo nio se cnsiM is crianças. por
palavras e ações, os dirc:itos 1guaís e sagrados de todas as pessoas. NlO se forma a co~
lpcn.u cem wn ~vaso ou esmolas cs.po~ E visivd. a arrogincia de jovens c
ate mesmo de cnanças quando slo c:ducada:s: sem limltcs e não aprendem a arar com a
rc:sponsabiliclade de seus atas, tcpanndo cbnos que cveruuaimente ausem a qualqu~ pessoa ou i
ccmurudade I:;.so nio .ac.or:~tece só nas classes m6:iiz e alta. mas
mesmo entre os
empob«ados, que IJIUIW vezes .C.c:.ahum o "dowor•. o bem falante., e. •pessoa importante:" c nlo
l7'J)

ate

descobrem o seu propno v.alor
180) Impurudadc não se faz só peb. força do poder e do dmhc:iro, e nocess.i.rio haver uma çeru.
dose de couscntunn~to im.pücito cmbutado na cultun. Somos he:rde:~ros de wm soQcdade
patnareal .autonwu c d1scnmuwona. que: ameia n1o superou a mem&lidadc: eokmW ele Mcua
pnde c senzala'. apcw- de esur forntalmerue democnw:ada. O fato r c:u1wn1 .acentu1 a rlMsio
de clas.ses propna do S1Slema cap!t.abSU., provocadont. ele exclusio social. boje sempre nui..s

""""""
6 - Violência como a-esposa i violência
A falta de co~ nas instnwçõ.cs leva cada uzn a procuru se proteger como pode
"Salve-se quem pudc:r•H E essa falta de eonfianç;J.. por exemplo, que oo Rio etc Janeiro transfcrm.~
os tr.a..ficantes em protetores da. comumd.ade ezrente E cl.a que lev:~ o povo a fechar os olhos p.ua
os gntpo$ de tctermimo qu~ fiz.enm uma pcn:l. de morte por conu. prépna, dunin&ndo os "~ZWIS
demcmos" Eu.a descrença se expnme n.a rarva com que alguns d!U:m que "pM:tc bom C pm:te
morto" c cm cenos eptSOdios de bnc.hamen!o levados a efoto por pesso&S ~cntcmente
181)

-Ekfo>,_""""m""""m"'"""P""''«""""''foL>r«"""""'I
(Mo1.37)

~-------------------------------------~--·-~~

182) Vê-se, porem. que ISSO faz_ progr«ilr a csp&Bl da violência, mtduplicando as nccessi.dadc:s
de defesa Campo onde n!o ha O"'se de emprego hoje C a indusma de segunnça. Finna.s e pessoas
contratam guudu. put.~cularcs. nem sempre prepandos paa saber o que fazer, mas quase sempre
çom uma arma na mão Pamcu.lares tambem se .artrJam. e de \"C:Z em_~~d.Q ~-~~~ moncs ou
actdentes stmplesmentc porque a :arma. estava por perto c o tnc:do foi mau conselheuo.
183) Mantn Luther King dizia que "a lei de: tomar olho por olbo e Jci que no fun deiu todo
mundo cego• Parece que 1s:;.o combtn.a COm o que vemos os pobres sio rnass&endos. c &.!guru,
não cta1do cm outros IIICIOS. tonwn·se tAmbem VIOlentos Para repnmir essa Vlolencia faz-~e
m:us V!.olência A Vlo!CnCI.I "de eoJarinho bnnco• de alguns cria condições de mone para awilos
Mulupllcam-se as lcts.. fomuis c tnlOmu.is. c a.s policias, oficiais ou particulares, E. no clim:a da ki
do mais fone que então se instala.. o resultado e sempre mais violência.

-..,.,ipo<lv,_oR<i-.....
.

1!:5) Em c:enos agrupamentos hurtwtos, as cri3Jlças j;l s10 socializad.as cm padrões violentos,
nem fucm a expe:nência de outro modo de conVÍV!êncta A viol&cia perpassa as relações
familiues. as relações ele gênero, os ambac:m.cs c rela~ de mbalbo, o atendimento dos scniços
pUbllcos. o trãnsito Não eugcramos .1.0 dizer que. de uma fama cu de outra. a violência e o
medo marcam o ccttcliano de DOSSI.S Vldu.
IS6) A c:ult:lh da vio!ê:rxá se divulga. lmpha c reproduz através dos Meios de Comunicaç;lo
Social Entr.t dentro de noss.a..s casas e sentimo-nos como seus reféns. Diante das rw::ponagens

I

potsan~puo•"a--~- 25,14.)6).
·
' (la

7- Cultur.a de violênc:il. e de vingança
184) Às vespens do 3• milênio da era Cnsti, deparamo-nos com o que se poderia dwnar de
uma a..tltura ~- vio~. Vivemos num rnundo confl.agm:!o; Oriente Mêdio, BOscia, as antigas
repúblicas. SOVIeric.u. a Afric.a negra esquanqact. intc:mamen~e, paQ. fahr só do que nw.s ocupa a
1m~ ociden!al. Suced~se gcaocidios, m.usacres. açócs tc::rTOJistas. rc::ssurgimcmo de
!JIOVlmcntos cssencialmcnte disaim.uworios.. como o neQnaZUmO,

I

-~ ~a....-llln'l•tdooor,._~pt:»"lfW~~~

"HQ~~<tf'lt IIWJIOf' fiJNio nõ ~ por ilm .10 proaJc.l' 'PIIC ji#r puuJinda do qw por
99 jlmot ~ ,.00 nc«n~klM tkorrt~o"

(l.e":'J

"Convfrlha. ~ fcrnr-n fo:tta, /'OU ~
nPfita..u par:JJdo c P achqdq

1nt kwtiJo Clllil:noO' """"" ~

I'Yl"twx.

M

(Lt

I5.J2J.

A REALIDADE DESAFIA A FRATERNIDADE
119) Qu~s ~ ~61U da fraternidade sobre a YJOlê:ncia que se insula como c:onseqOêoci.a do
na. Camp&nba da Fruc:nUd.ade de 1983
~olênca. ~ todas as fonna.s de vio1açlo do corpo, da. consciincia c di vida: todas as

~do. ~sa ~~~se apresenta de ....nados mod~ Jí.
diziamo~

formas de VJO!açio de direitos humanos" (CF 83- nUmero 4).
190~ DepoJ.S que o pecado deixou sua. ~ nas rda.ções buma.au, essa vitôria alo pode ser
obtJd.l sem o pecdio, fnao ela míscricôr&a. "O pmliio aresta tplt! no mundo C!S3'á pnm~u-o
amor, bem maiS podermo qw o pecodo" (Joio Paulo II- D1vcs m misencon:fia 14).

191} _Esse perd!o em momento algum significa complacência com o mr.L..Coma dizia Sanco
Agostznho. temos que anw o peculorc odiar opcado.
. .. ~ .
192) A anihse da reoilid.ulc levanta numct'OSOS e graves problemas. Por Cxetnpio: Como o.Uc;br
do~ direitos dos condenados e de outros que causam pr~ ao próximo a si mc:smos. levando
.a
o mal ~r ~es c.wsa.do e o sofrimc:ato du \'!.tunas? Que sigaifica. de 'Fiel, a inviol&bilicbde
.~e dos d~rctos bununos? Que ~ores prt'.CISU'Wn ser culti.vados pari'pOdc:nnos ...tvcr num
mundo de P~? ~nde fica. o limite da JUSU rcaçio hurlaN dimte de uma agrcsüo'i' Camo se
edua. a conscacncu da socicda.de e dos agressores em potencial ?

e

se::o

193) ~e out~ questões devem ser n:flc:tidu no borixome cristio para bu,.;u rcmC:dio"
WIW feriW de vmmas c agressores e pua nos tonwmos. todos., c:ad.r. dia. aws txunanos

1 -O transgressor e os direitos das vitimas
19-4) As vttimu necessitam de atenç:lo e a~io JW"' superar os cb.nos e soúimc::atos que lhes
foram causados. Solichricdade com das é c:x~gência bUica da justiça e do amor aist1o Hi ai
fendas fiSJcas. menus e espmnws que prCo.szriam ser multo bem ucndidu pda c:omunidadc pua
que o perdão pos:.!bii\Cc a rc:conc:iliaçlo que l.tbcn.a c produz a p.az.

195) Se algu6n violou um principio justo de convivincia social c com is:so causou cbnos a
outros. c necessano que se tome a.!gu~ providencu. pJ.t:~ reparar o mal caauado ou impedir a sua
conun~çào Tal provtdetlcu n.io so contempla os dualos das vitimas, j.i attngidu ou em
potencia.!, como tambcm d~econtnbu1r F• cduc.u moralmente os pouavcis uansgrcssorcs A
impuru<W!e c fator de znsens.bzliuç.io mor~
·

O Rciao que Jesus anuncia indica o wninhc para refazer esse projeto depois que ClS mos
humanos dcsuuin.m OS principieS da boa COIMV~ da justiça. da harmonia com OS innios,
com a naturcu e com Deus.
209) A Nova JeniSalém aaunci.a a rcconcili.aç1o toul. quaado todo bem for restaurado. Na
Nova len.tsaiCm, as portas nunca se fo;ham.: nio é preciso porque não haveria mais perigos~ no
meio da aveoida oenual, a irvore da vida. dati frutos o :ano todo c suas folhas rurario as feridas
du nações: "nlo havera a.i nada de cxecrivcl" (Ap 22, 2·3)
ZlO) O profeta Isaias fala desse mundo rcoonciliado, recomposto de acon:lo com o projeto de
Deus, que depois scri; reuuado naNovaJe:rusalCm. Ele diz. "O lobo c o cordeiro pasUtio jwttos.
Nenhum mal nem desordem alguma sera comerida, em rodo o meu monte santo, diz o Senhor" (Is
lOIS)

65,15).-

2111 Todas essas imagens bíblicas siowm.espêcie de •maqucte" do mtmdo novo c convite pat1
venha da do aiminctso ou daqudes

coosuuir a vida de uma determinada maneina A violênca.
que pretendem corrigi-lo, é sinal de disâxia dessa me"~

~-

Deus nos quer livres
O falo fimcb.rnc:ntal da fé de Jsrnd é alibcrtaçio da. esaawlio do Egi:lo Deus vem liba'w o
povo, n1o porque .as pessoas ali fossem JUSU.S c ~ nus porque o Senhor ouve o d.amcr

2111

-que""""'
Deus nio

Mas
quer apenas que o p<>VO s.ua. da tem da esc:ravidio. O povo übc:rudo é
convidado.& ser smal de um novo jeito de viva, onde o fruto daJusziça seca.& pa.z (Is 32,17) Pu
supõe que .u pessoas nio I crio medo umu das outras.. mas a justiça é condiçlo para criar o dUns.
propiào, que de:szrna os potenciais agressores

lJJ)

6 ·Os profetas lembram que Deus. quer o Direito e a Justiça
21") Se a paz é fruto da justiÇ&. enquanto não rc:aliumos a paz perfeita. perrnaneccni a utopia.
de um mundo sem 11gr~ imune .a vioos e desvios. A justiça llio costuma ser cega çomo
retratam as csWuas dos tribunais. eb frequentemente enxerga de forma distin:t.a as ~u de
difCJ"CDtes condições. A respeito disso, o melhor é ouvir o que disseram os profetas:
"A, doqzukJ q~. por zuna diid!lltl, ubstJJvcm o CJJ.lpado
t: ~JI'ItiÇQu~ic~ lt:mcdlrr~~cauu/mJo" (h 5.21)

··.suar

m<f(U u~c pro11UU para o lftQ/:
o pnnci~ =~ tllft pnur.u,

1961, . N.a concbç;lo lnznwa. é .zncvitavcl .a o;igC:nci.a de algum tipo de puniçlo que limite .a
&udicia de quem.d~~ a Vlda c os denws diratO'J do outro c garanta segurança para todos.
E prcaso, sem duVld.a. comgu o .agressoc
177} Por p~or que tenha sido .o crime, o .autor continua ~o um ser humano, O Evangelho
rc'VCia c e:age uma c.1an c aneqUtVoc. tomada de ,posiçio cm termos de: coafiaoç.a nas
pocib~dades de regc:ncaç.io d7 toda pessoa. por nws dc:sprcZJvc:l que tc:nh& se tomado em
dc:coac:na.a de vzobç.io da conse~ênc:z.a mor.J

:Z - A

respon~bilidade
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pdo erro

c ;wz cobra JJ:as :ummçm.

o rn-k 1r10111jata o:Wcrtamcu~ :nuu cobsças · (Mq 7.3).
"A ld n odwz llut:Jt;ruhtoda

nW~e vt-.:=afliSnça" (Hcbcatc 1,4)

215) Por outro Lado, mesmo denunciando malvados e injustos, Deus quer que aqueles que
crnnm descubram um ouninho melhor E isso que nos diz; o profeta Ezc:quid'
"Ttt'f:l ~ pr-a:ur com a mon~ du maNado • ol'lic:slo do Snrhor ..J.avé?
Nt!JcdCUJC eM. mrta. qu~ ~~~ mud< de p~r ~ vrva? Nl!o Jlnto pr«l!Cr

l~l

Nem sc::mprc um ato OÓ}QI~tc mau provem de pessoa que consciente c
optou pelo erro Existe. .tlem do .ato pntiado, a propria situaçio concrcu do
tansgr:SSOr, com tod.u .a:s su.as.circunstinci.u. c.a:inciu. margin.aliz.açlo, dcscmprcgo, tipo de
cduc.açao, abandono, etc, O üvr_e ubztrio é ccndzçl.o indispens&vd c incg.ivd de nosso
co~lo humano,. mesmo se reconhecemos que de se exerce dentro de uma faixa !imitada
pcl.a SJW.tç.io e os corwiloon.amcntos que cadA um vwe A &.ixa cb livre dccisio varia bastante de

comamorrt:rklf'"m lf'"il[t:e tejllH(a. E.z U,2l.32)

d~tc:

pc:s.soapar~pc:s.soa

1'191 Nlc obstw~:; ~ccber-~ ru!p.ado, respoosavd pelo erro corncodo e caminho DCOC:SSirio
de~ c reco~ conggo mesmo e çom os outros. O tnnsgressor que mau prl)btemu
para ..a.s Vlll!naS e a socied.Lde tem. de mesmo, um problema hllmmo qtJC preci:sa xr ~do.
200) , ~~

~

e outros untos problemas, buscaremos a luz cb Palavra de Deus e da
o:pc:nc:na.a dos cnst1os ao Jocao da histOria

iluminar

7 - Deus perdoa p:~ra retomu o seu projeto
216) Apesar de amado. orienado c: socorrido por Deus, o povo infid lr.li C011S14!ltc:mcru.e o
projeto do Senhor. A história conuda na Bíblia. traz uma sucessão ime:rminavel de qued..a.s.
pecados, ofensas do povo a seu Líbcnador Desgraça.s acontecem como consequencia. mas Dcw;
está sempre mantendo aberto o c.arninho do perdio, do recomeço, Deus reconhece que o povo C
culpado. desgosu.·sc, m:lama, mas perdoa porque não dr:sist:e de ajudi-lo a retomu a. cstnda. da

AlW>ÇO.
217) Sem es.sc pcrdlo de Deus. o povo peca.dor, de ontem c: de hoje, esuria perdido e, com de,
os sonhos de um dia podcrmos chcg:ar a cidade perfota rctrau.da na Nov:a JctuKiém.
214) ApoiAdo nessa. experiência o povo

~nhor. quem pccürD $Uhsrsurdtanr~ ck ...0:~7
Mas em Kl$ Jt: ei!COntro o pcrdllc doJ ~codos.
P(Utlquc, uwrcnta.ll'lnsrrvom<n"(SJ IJO. J-1)

lOI) C~nsu~cs que a B~lia rcg1sm uma lenta cvoluçlo da consciência do povo cn dircç1o a

uma praueaJIWS tnlSCilCOcdicsa e fraterna
A~ do crime: c da~ aparcc:c logo ro começo da Bi;iia. no cpOOdio de Caim Deus n1o
quer essa vmgança e pa zsso p!le cm Caim a ~ mara. para que rmguCm o mate (Gn 4,15)

2IJ2)

219) E os que noc:essitam de qualquer hpo de libcnaçio, confian1es na miscncocdl.l "!vadora de
Senhor, podcnt V1:l' sua Slltlaçio reflctida no Salmo 142 (141)
"'Mrnha 1-'0it /Olii,."Q um grondt: ht'Ddo tW St!rlhor,

20.3) Nattuda. ~Wlõl,. ~ resposta ao cnme comendo costumava ser muito uWs violenta do que o
dA.oo ~· Diante disso, o famoso pnnQpio ·olho por olho, dcnr:e por dente• cn. uma forma
de lunitar o unpulso de ving:ança Nio cn. o ideal. mas. naquclu circwtstincias. ji. se tratava de
um pequd\0 passo para controlar excessos

Em l.OfDltu 1mp/crc oo S.:nhor,
POI!ho diDnlt: tklt: a nunha lnqtllttoç&l.
& lJw uponhc todD a rmnhll an~tw.
Na horo rm qur ISIL'M o::sprnto <k:sjlllcco:.
,a,: DOilh.!e<ts o""'"' a:mmhc_
Na :s,;,.Ja cm iplt' n• t.lrldD.

204) O ponto de chegzd.a dessa evolução rqpstn.da na Biblia sio os en:sinuncntos e a pririca de
Jesus. que ITl4ndl amar .ate o inimigo e vencer o nu.l com o bem (Lc 6,27), Mas es:se foi wn Jonso
canunho com mwtas etapas, marcadas pela hnuuções hwntna.s e culturais.

lO:SJ

reza

"& r:~rtkJ em coma nonc:~ pccmio:~. &nhcr,

3- O rosto bumsno ns Bíblia

OCJlltDrom·n!C um~.
OlhcJX1"f1adtntto c ~JC
Nilo h/1 mngucom qu~ cm:k de mun
N!Io t::t:IJft pcra mzm um "fog1o
Nmgtdm que sr mren:src pt'la mmha "'do
Eu w.r chamo. &nhcr, vos sou m= "fiigto.
Sou nu:u qutnhdo M lt:rra dos vrvoJ.

Dcsli.~o cer:os textos d~ pano _de fundo do

projeto de Deus, a Biblia fui uuda tl'ali'lu
vezes para JUStlficu vzngança e 'llolênci.a E que da é wn mmo duplo. revda o plano de Dctu,
mostra umbém a rc:abcl;&dc homatu Li nos vemos como num cspdbo, com .u virtudes e
vzczos que marcaram a hlstona humana Se a hzstoria hutnam. tem assassinat0:11, tr.aições. violência
c 'llngança._ tudo ISSO v.u ap.arc:ccr n.a Bíblia, pc:lrque Dais se rc:vda dentro da cultun1 c da.s

a;.u

Arc!llkr o mt:u dtlrnor,

lirrur.açõcs humanu do povo escolbldo

Porqu~ ~sUJu

numa c:JrNnD mt,rét'ID

i..rvrtzl-~I~squt:~

4- O projdo de Deus e seus sinats

Tsrar~ a~na pnttlc.

n;'

lG6) A Biblia..
seu ~Junto, mostra o proJetO de Deus pua a humanidade. O que Deus uer
DOS As unagcm que eqlrc:uzm o ~rojcto de Deus apontam sempre para ~
~.paz. onde, entreoutns coisas. nio hi cadeias porque nlo do neccuirias Vemos
IS.SO cm tre:s unagcns que s.io cspec:Wmcntc forres. o p.uaiso no Gêncsis, o Reino
;

:~

.&nuDCKIU.

a Boa Nova Jetusalém, no Apocalipse

para=

::l O

prr:-egu-ern,

Porque ~o 111(rll forrn da 'l'"'t a<

'

Pera que til pcssa agrodtur ao \IO,UQ ncmt:.
(h ~lOS vtl'ilc rodnu..mt:,

Qucndc mt p\lf:fTks fruo uu ~ncjklc

que csus

paníso ~.o ~.de Deus E uma cspcae de •p~.anejamcnto• do tipo de mundo
deveria \'JVel' 1ena wn mmdo cm paz, ~e n1o aparec:esse a realidade do pcado

_8_~ _O

prnjeto de Jesus

Jesus c: o sinal maior dessa :ruscricórdia de Deus que nos salva Pan isso viveu entre oós e
se entregou a missio redcnr:ora sem çondicicrw :setJ amor aos nossos possivc:i:s meritos

llO)
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~2~) Ao ~azer a lemJra, da ~scritu~a 1t.1 smagog.a de Naz:ue . Jesus ex:pli~t.a: ~ progl!lffia de
aç.ao. Para ISSO assume que: veto realiz.ar o que lsa~aS h:!.VJa anuncl.ldo sobre o__enviado de DeUS"O Espmw do &nhor ~sta sobre mim_ porqur: ~ ur.gru; ; ~~ou~~
.:2nrmacr o bca no...: DOS pobres. para sarar os ctmtnros tk
f)QfO ammc11::rr aor cal/vos c uacnçdo, aos cego :r a rnrauração
da VIsta, para per tm ilbudadc os canWis. para puJJ/Icar o =o da
fKli'O

cora~o.

Fevereiro de 1997

235} A gra.ruidadc não costuma fazer pane dos_ regulamentos d_o _nosso ~o. Mas ela C
- n~jUstamente -para- deter a marcha das fendas que se muluplicam a parur dos ~os
--liüriwioS:·~õfnessa-gr:nuidade que fomos sal\IO.s porque "Cnsto morreu por nos quando :unda
eramos pecadores" (Rem 5.8). Esuriamos perdtdos. se a l08Jca de Deus iossc tgual ao nosso
SCJlSO comum.

grtlÇtHio&rrhcr"(U4,1ll-1~)

13- Critérios de salvaçio

222) ~ente ~m esse pro~ Jesus manifes1ara o cannho CULdaàoso de Dc:us com os
e;o;UaYJaaos. Ele e o pastor que deixa 99 ovelhas no abrigo e sai em busca daquela que se perdeu
(Mt IS, 12), declara que lw<era nws alegna no cCu por um pecador que faça penitência do que
por99 JUstOs que nio prectsam de pennênCla (Lc 15,7)

ll(j) Mas. Jesus roi m.ai.s longe. colocou justamente o socorro a esse tipo óe pessoa como criterio
para a sa!vação Na paribola do juizo final de: faz. a lisa das obras que abrem a pona do ceu e
possibilitam entrar na alegria da pr~nça de Deus dar de comer a quem tem fome, dar de beber a
quem tem se-de. acolher os desabngados.. ves~ir os n~s., socorrer os doentes, ~-sitar os preses íMt
25. 31· 46) N~ proposta. não entram cm consideração os possi,.o.s mentes ou culpas do~
innãos a serem socorridos: eles devem Sd" atendidos porque prCCisam. nio porque SCJam bons. Se
ficumos medindo o mc:recimeato de CMia um para oferecer nossa mão fhttema, nio açoruec.ct"a a
reconciliação. a cura deste mundo ferido pelo peçado

lll) Diz. que voo p.alõ' satv.lr os pecadores E assim como disse, fez. Sua insisttncia em acolher os
tmperoS. os margmaltzados. os $USpe:Hos de amduta trregular, pre;~udicou sua reputaçio junto aos que
se JWga.v.un acuna de QU-lk;•.u:r c.c:nsura enio eruenawn que um boroem santo se plJiies.s.e misnnar com
tal l!jXldC: gallC:

A!Cm di!.so, Jesus fazia qu6tió- -ae mostrar que o caminho da saivação passa
necessariamente pela mtsericórdia. peLa. gratuidade do amor qttc: rc::c.o~ha Ele dtz que para
fa:tet o bem a
quen1 nos odeta. orar por aqueles que nos maltratam (Mt 5,44)
l.l7)

9- Misericórdi:< e perdão par2. um:~ hum:~nid:~de c::.:~.p.az de ferir e ser ferida

sermos ftfilhos do nosso Pai que: esta no ceu·, temas que: anu.r os nossos tru1111gos,

22-1) Jes~~assume. dwae da h~marudade fislcz e mora.Jmente fenda. o papel do bom samantaPo
tl.c 10,25·.>1) socorr~. o:ra as tendas. pede acolluda Fez ts:;o a.m_ os pecadores que perdoou e
o:h.amou para peno, te:: ISSO <:om o~oemes ~e a soc1edade da ~:?Oca tambem a.nstderava..
tmpuros, com pc:c.adores publ1eos e pubhcano:!. que se tomaram capazes de receber a promessa d~
entnrem no ceu antes de m~mos que se Julg;~.vam 'lllr1uosos mas nS.o tmham compaiXão
Mt
21,31) Te,.e pena do povo, porque u pessoas es1avam desooenrada..s ·como ovelhas sem pastor"
(Mc6.34)

AntJncia (lue os misericordiosos alcançarão de Deus !lliSCOCOrdia Não eondu:wna essa
misencórdia· :i. simp"âúií. à 1nocincia -ou aos meritos do 1nnào Quer a rruscncordta pans ser:nos
sinal do ar:'LOr gra1u!lo de Deus c: .11gentes de: recon<:1iLação íCf Mt 5.7)

llS)

-ccr

239) Jesus 1e<:omenda atnda ações" b<:m a.o contr.trlo do dc:iqo de '<tn!;a!~Ça d<!stc mundo
,.tolento "se ah:uc:m r.e 1ua, ã tllntca, ó.:c:k-lhe tambem .. capa Si.' a.lguem ''em obngar-tc a andar
nul. pa:>SOs com-de. anda dois 1n1l~ ("Mt ~,40-41 l

O perdão gratullo e a resposta de Deus dtante da 'lllOICncta Deus resutu1 a plenitude de
dirotos a pessoa que fez o mal. mesmo sendo r;ulpad3 E ISSO que Jesus oos d12 na parabola do
"filho prod1go' o Pa1 não ac.e:tou que o fLiho anependtdo fo~ servo em s-ua casa. mas o adornou
de man1o, anel e !ianda.ha • Sl!l.aiS da sua pos:~çãc de filho E fe.z f~a porque haVIa recuperado
uma pessoa queoda. <~quem dod.ic:ln um amor mu1t0 m~uor do que c erro que: fora a.mc:udc
225}

240) Ele nos mostra que a "SalVaçãO,.em da abcnurJ a s~ça para enuu na. dmânuca da
solid.anedadc Nio esta pron1o para tr ao encontro do amor tola.! do Pat aquele que não se
<:O!f!O\'e, que não se 1mpona o:om a de5b'l"aç:a que: aunge o trm.io, q...alquer lrmio

2261 Jesus, tão çompassrvc e pactentc com os rt]etudos so tem pa.l.avras d:Jras quando .algucm
se Julga melhor do que os outros c f:u de suas 'lllnudes ou de su.1 post~o um mou,.o para negar
dirotos aos trmàos l-õa par.abola do fanseu e do publlcanc que foram ao templo para rezar, Jesus
não çondcna as vutudes do funseu n= JUStd'i~ as falhas do pubhcano í Lc IS, 10-14) O que ele
não adnutc e que l"'IS55 bom comportamento nos tOl'l'c orgulhos.os. fechados. tnsensivcis as
nc:ccssadades c ao valor humano daqudes que têm ol.'U'a h·stona de \Ilda

2-111 1.sso tncl.ui o irmão preso, c·o q~;il tlo:Staia a Cin:.i-a:Os Hebrc:Us:L.cmhrem-.S<' do.~ prexos
como se I'OCL:.\' e.l"frl'<.':i..'"''"' 110 pn* com dt:s. !.o'ntbrt!m·:~ úu.~ que Wo tornuado~·. pot.:. lo'OCt's
lam«m tl!m umwrJKJN tHb 13.3)

~

:!42} Essa soiida.nedade se es1cndc: a todas as pessoas que \llvc.m apris:~onadas pela injustiça c
dc.sigu.aldadc: socta.l c tambem iqueles que se detx:aram prender em vanos upos de prauc.as que
trãzcm prejutZo ao bom rdaoorwnento hununo

Nossa salvação est! comprometida nessa solidanc:dade Sal'4Çio não se VNc: sO depois da
mane a.mcça. aqut c: agota. com todo o amor que planta nesse mundo Ser s.tnal de salvaçio e
olhar o outro c.om o olhar da esperança de Deus. que: que:" que todos se salvem
243)

10- Abrindo aminhos p.:ua a convcrs.ào
Não podemos esquo:.er o senudo profundo do perdia Se al;uem esiLVer convenodo de
que não hi pan. clct;r.) po5S1bthdaCc ollguma de perdão, tudo no:.c:ssanarncnte "31 ficar como cS1~.
nio havcra nem mou,.o pMlll<:ntar uma roc:u~o N!o perdoar c dev:ar que o ressenllmc:nto e
a '1/lolCnaa tc.nham a ulum.a. palavra. e cons.cnur em Sd" ,.=do pelo mal A mator Vlolênca e
227)

maur a espcran~
O propno Deus prd"o:nu ourro caminho dWlte da hurTWUdade pecadora Em w:z de manCar
do ceu um casugo dcstru1dor. prefcrru & oictU do :unor total de Jesus

14 ~A pr:ític:IL misericordiosa. solidiria e

2Z8)

229) Apota.do l"l.:l. força libertadora desse amor. dtsse o Pap~ João Paulo I! aos presos ·aa perutenoana da Papuda
•lkst;o q~ o p<nodo pasw:io oqut UJD DfK:ror tk nuio. poru w1
<cmo for parg mlllft<"ro! Clll.t'()S na~ mtsmos tont:ily/íc$. um lt:mpo d~t
grl1(!D. d~t ~lt!o:~tnu~o d~t descotnrra ac !k11.s ~tm Jesus Cnsrc Swz
pataVro seJa o ""na itltw"O :WC pustnçn rrrv~srwl. C) 110slo <enjono"'
(Bn.sili.l • jU/6180)

230) O perdão de. Deus nun~ se cans.a. porque n.io se confonn.a com a perda de quem foi cnado
por amor Jesus rtWldJ. perdoar setenta vezes sete <Mt 18,::!2) Em outras pala..-ras perdoar atê
que a generoSldade ,.CIIÇJL o mzl c: nio haJa nws pecado

11 ·A justiç:a.. onde fr.a?
ZJl) Jes!!S não propõe que: se durune o que ctwnamos de: JUS1!Ç3. Mas o Evangelho nos con\.llda
a 1r alem da sunples defiruçã.o e aphc.ação de uma sentença ele quer que olbemos para a pessoa c
façamos por e\.;a algo nuu do que: aqULto que una !et pode ougtr Nossa JUStiça não pode ser
Yinganç.a ou cumpnmc:nto Coo de: lc1s Preezsa ser um2. JUSUç.a regeneradora. eunsnva ~se vossa
just:u;.a não c:xce:cier .a dos escnbasc: ianseus, não eruraros no Reino dos Ceus~ (Mt 5..20)
2.321

.t... enctchc.a D1ves m nuscncord1a. rr.au dos laços que cxtstem entre o perdão c a JUSUÇJ.
<1 ~;;•x<·nc•a d<t u~ );<"n<tro~o ~m peru'"'' ""'" umclu o' <XIg~ntrm
ti JIUIIÇtl h~m tnf<•ntWÜI ~"">Wiu por u•Sim dl..""<"f.
nn<Ji1da<lc d(> penit:.o l:."m ncnlnmw pa~sap,t•m do 1:\•m~:rlho o pcrt.W<)
..,_, m.:>ml,l o.J mrS<ti"ICorJru Crlm<l
jCnlr. 5/);rlljiD.l ttu/IJ.Ip,bU:/0 ,,ra
tl,lm o moi. a ~tJcándDla u mp.mo CDU.<ada. <1 uilrOJit feito fm lodOJ

uh1t'll....., <J..J JIL>W,a

o.J

•=

redentor:~ de Jesus

Jesus lmerrom~ a exCóiÇa.01iC urm sentença de morte Uma mulher havia sido apa.'lh.ada.
-em aduk6io Havia le:1 sobre isso unha Sldo condenada, dcvena ser apedreJada • tudo oorm.a.l.
----COmO-mandava a le:t Mas os escribas e fanscus resol'iem consultar Jesus. Armuam. para de a
mesma armadilha que ~OJC: ~ ~ ~uit?S criStãos que defendem os que: não tém defesa
quenam um pretelCio para acusarJisils de ser· ailado âc infiãtores da lei Mas Jesus responde·
~Quem de votis não twer pccado, que: atrre a pnme~ra pedra • Com tsso Jc:sus r=e~ para a
comurudadc: a responsab!lidadc: pelo que :contecc: com a mulher. faz cada um olhar para dentro de
s.t c: ver que não esta c:m coi\diÇõeSõe d.tzer que não tem nada a ver c.om o pecado .alheio Jesus
salva a mulher Mas talvez tenha tr:IL.Zido salvação amda mats sena para aqtteles que: eS1ava.-n aJ 1 de
pedn. 11.a mão c foram obngados a reconhecer sua vtol.êncta. .a lembrar suas culpas, a ficar
moralmente: ma.ts pen:o da mulher sentencada AI cnou·se um espaço para gc:munar a
SO~darl~~~ c: a r_ruscncordta E a mulher não foi conden3da. mas ioi finnemcnte convidada pc:!o
seu salvãQor a mudar de: vtda- ·vat-e-nâo )X"q_ues nws· tCf Jo S. li)
244)

:!451. Como se ve, Jesus não mterrompeu a e"ecução dessa sentença para prov;;; ;~,~;~a mulher
era 1nocemc: Ela não era mesmo Tambem niio fez pouco caso desse p«ado trata-se de coisa
seria -que- prec1sa ·ser·comSJ.da Ele prc:fcou tentar outro upc de regcnc:nção. aliãs dois. tipos de
regeneração um apelo a adultera para voll.u a tiddu:!.ack, uma chanc:c a muludio para se· tomar
ma:s humana c se reconbeccr tambem nccesstuéa de <:ompatxio

14. I· Crislo libertll de todas as prisões
246} Jesus veto para recompor a .,,da. para libertar de todo upo de mal No começo do
evangdho de: Marcos. logo apos o <:hamado dos apostoles. coma· se que Jesus liberta um homem
possu1do per um esp1:1tO mah~o Tcmun.ando a descnção do que .acontcccn naquele dta. diz
Marcos ~Ele curou rnu1tos que estavam opmrudos por di.,·ersas doenças c expulsou muitOS
dc:móntos~ (.'•1c u·4)

r<tparoçikl do ~I ~ da rJcántioio. o rcuan:rmrnto da
P"'Jil!::O '""u.Uldo c o )Offs~QÇ<Jo du o_l~mo ;ena . .ulo cond:ç4a dt ~rdao
(0LV.:SUI =ncotdlõl. ÕC Jolo P':aulo I!, 1~)
C:>U$ .. cl.)Q.l

"

247) Assim Marcos nos prepam p.ara võ- Cm ]c:stis aquele que dcrror.a o mal. espc:ctalmente u
tipo de rnai que opera dentro de nos c nos torna escravos dos nosso~ proprios poetados
Conversão c libertação. força. para cnfrentM tentações que estão sempre por peno Essa força
2J.3) No fundo. percebe-se que temos ddiculda.dc em segu1r 0 bom cam1nho sem 0 estimulo de
transformadora la mudou a vtda de criminosos, mas tambc:m de drogados. de: prostltu!dos. de
uma recompensa ou o medo de um casuso Per isso o cashgo de q1.1em CrTOll pode soar como
gente que: não sabu. COnvtVCf
Essa hbcn:açào e necessana tgualmc:ntc _para. aqueles q:.r.e.
uma çonfinnação o;ios nossos PfOpnos mentes
- - - - cometendo inJUS:.r.ças. delx.ando-se corromper e bus.cando pnvii.CJ:pos poua. etiGOS, são a\w:los as
causas que levam taPtos 1nn.ios ;ao· Sofnmc:nio ou mesmo a cnauna!Ldade
234} Nessa ouca. nio e de espa~~tar que tanta geme fique um unto desconcertada çom a
243) No texto de: Mara.s vemos JCSIJs libertando vanos tipos de doentes {Me I.JQ.Jl, Me
panhola dos traba.lh.adores da ulum.a. hora Os que tinham trabalhado o dta inteuo ficaram
l.40ss. Me 2, 1·12. Me 3.5, Me 5.25·34. Me 7.31·35. Me. S.21-2b. Me 10.40.52), a. .ação de
esper.uxlo receber tna!S, quUtdo Vlratn que: o pa1rio p.aga.Vll aos ulmnos IJ mesmo que ha"la
Jesus os cap.aciza a partiCipai" de uma Vida normal de novo Os a01tos buscavam nl.'!e essa
combtr.ado com eles r. não unham raz.ào? Senuram·se logrados. não porque o seu salâno não
l1benaçáo
"todos os que padecwn de algum mal se .a.-roJavam a c:!c pUll o tocar~ (Me 3.10) E
esuvesse JUsto. mas pcrquc se esu.va dando o mesmo a quem.. segundo scu ponto de: vtSta. n.ào
não fic.a,.am deccpooruu:ios eram a<:olh.idos c: curados, o m:ú que os apnSlonava era vencidO
mereaa tanto Não entrava em COI"LSlderaç;\o a ~ do ourro E como se o esforço de sct

12- N2 contr:ara.io do senso <:omum

·openno-padr.lo" ficasse dcsrnc:reado diante: da generosí&dc mtempestlva desse estranho patr~o
aprescmado por Jesus

249} O conjunto desses suws .aponta na dzreção do deseJO de dar aos filltos de Do.ls urna vr.da
plcfla.. recomposta depoiS de qualquer ato ou força destrutr.va, com saudc moral e fisiu.
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a necessidade de sermos. como cnstios.

14. 2- Umjufgam~:~~to vki.ldo
250) Nos quau? Ev.mgdhos, petcorTe-se com detalhes as virias etapas da pal~o de um pr~.
DO ~· o prcpno. Senhor Jesus. Rcbta-~ as ameaças. desde o inicio do D'll.nislcrio (Me 3,6), as
tcntauvas de apnSionamcnt.o dwarue a vida pubbca (cf Jo 7,32.44, 10, 39t a traição do amigo
Ju.das(Mc 14,10-11); o apnsion.uncnto com o sucessivo abandono dos ciiscipulos (Me 14,43-.52)~
ojul~-nento swnârio pemtte o SinC:drio. as f.a.ls.ts tes~:emunbas (Me 14,516-57); os mws tr&tos.,
bofcudas, cuspidas (Me 14,65); o resto da noite 11.1. pris!o, a entrega e denUncia ã aUioridzde
civil, com a àccisão jâ tomada de fazê-lo cot~denar .i morte (Me 15,1-S); a condcnaçlo sem
Wvogado de defesa. a tortur.a da flagebçio romana, seguida da zombaria com :a coro.~ de
csp~s; a VIa sacra ~m o conden3.do carregando is costas seu próprio instrumento de Sl.lpücio;
.tcrue.z6caçJ.o. a agorua c amorte(Cf. Mt 27, Me l5, Lc23, Jo 19)

a imparcialidade da justiça e a g~ dos dire;dos de todo âdadio, como c::ondtçio
par.~ impedir a desmoraliz.aç.io dos caminhos legais,
. •
.
a compaixão diante de quem sofre, seja por co~uêncUr. de seus propnos alOS.. ~
por delitos de eu1ro~.
• _
• a nece:ssiria aç.io dos cristios no sentido de prevcalr o nu!. uabalbando Da erradicaç.io
das causas. em colaboração com todas .u pessoas de boa vontade..

251) O julgamento e a execução da sentença. no caso de Jesus, como no de tamos outros presos
deszm~dos. fo= uma coleçlo de violações dos direitos humanos fundamentais

AGIR

252.) Muitos ~dores de Jesus. como 50.1 mestre, foram expostos a arbttraricdadc disfarçada
de ,JUSC,..a. Pc<lro e João for.un presos pelo crime de estarem anunciando Jesus. Estevão morreu
preso com Paulo A comlUÚdade cristl o~va por seus presos e lhe$ di, v;~

apodtej~o. Silas esteve

apo1o sotidoitio

14. J- Um sentenciado com pasSlllgCDJ di~u pua o cCu
2531 Ao ser condenado, Jesus se viu abillldonado por alguns de seus amigos nws próximos. Na
ho.r.a decmva, ~ltou-lhes conr.gem e solidariedade A defesa de Jesus. naqude m<Jmento tragico,
ve~o de um condenado como de, de um que morna. a seu lado sem que a sociedade se imponassc:.
Foi um dos ladrões cruafic.ados que falou em favor de JCSL~s. que reconhec.eu nele um justo. O
margl!lalizado se sohdarizou com seu O?mpanhc:iro de supbcio e acreditou que de leria. também
compilixio -Lembra-te de num quando t1veres entrado no teu Reino". E Jesus n.io fez discursos
mor.t!istas nem recordou que o :rolicitante não possuia mêrito:t para tanto Garantiu ao
sentenc.zado o que mu11os bons cnstãos gosunam de ter ouvido -Hoje mesmo estaras conugo no

"E NECESSÁRIO CONTINUAR LUTANDO PELA DIGNIDADE DO
HOMEM"

para~so"(Lc23,43)

0 C rtf«<l Dcm .Aio~w Lnrs.:.h<rder. qwmdc Arccbtspo de Fm1afao.
w~lf:..a r~tgtrl11nm:ntr o lnrrrturo Prrwl Paulo SorMtJie. No 11UJ/tJ tk l!!
tk mat'ÇtJ de /'19./. j01 1omado como rcfr:m. JIU!/(m!CPIU cem o-Iros
m.-m!mn da I~"JC c mrlr1011t" de Jm~tto.s hllnrano.s. Passou 19 horM
sc~strtxlo, nos """'s dos p~sos ~m fuga. No d,., scgutPIIt a suo
/sJKnoçiio. dru umQ entf'C\IJSUl cDiettva qut lmp<'eSSICIIQil o Pois. da
qual coli'.cmos alguns ertraro.s da <dlçllo de O Globo (0 GLOBO.

14. 4- Os cristãos. como Jesus. a s~rvko da cun dzs f«id:u hum.Jn:as
:Z..""') Aos que o censur.JV&m por andar em mas companhias. Jesus respondeu -os sios nio
prcasam de mc<l•co. mas os enfennos. n.io VIm ch.amar os justos. mas os pecadores· (Me 2, 17)
Foi por ISSO que Jesus veio porque a hwnarudade doente prec•s.a. curar suas fendas, Se ludo
estEvesse bem, n.io bavena IICCeSSldade de Salnç.ão.

Jesus salva pdo amor que nos mmife:scou com sua. vida e sua mone. mas deixa para nOs a
continuação dessa miss3o ruratiw A lgrej1., como Jesus. é medico que deve estar onde e:scio 01
doentes de todo tipo os dOCZltc:s fisicos, os mKiwcu!O'.Il pela vida ou pdos crimes do prOx.imo. os
moralmente extn:vwios., os esmagados pdo aOO.mkmo, pda cristez.a, pela prostituição, pd..a. droga
E quando alguCm esta doente o medico não cmn em cena para acusar o enfermo de ser o
respons;avel pda situação. A preocupaç.io a outra restituir .J saUde. em todos os senttdos.

,;nais de libertação e recollCÜi.açic,

a rdação entre os valores q1.1e uma sociedade aJ!tiva e a in.stalaçio de ma.ior ou menor
gnu de violência.
a gratuidade eomo forma privilegiada de derrotar o mal~

1'&1)19.1. p 7)

15S)

256) Os presos precisam de ajuda. de cons:dera.çio, de cspcnnç.a pua recupenrem sua saUde
moral. esp1ritual. soczal e, se for o CõLSO, fiSica As VItimas do crime pre:asam da solidanedade, do
apoio dos seguidores de Jesu5 para curarem as ferid015, as magoas, as gravtssimas perdas que
fonm colocadas em sua v.da pela ação destrutl~ de um irmio mal eacaminhaclo
Ha uma sene imensa de outros prisioneiros precisando da açio reconciliadora dos crist.ios.,
scp. por estarem pnvados de seus direítos fundamental:;, seja por estarem presos a preconceuos. a
fnquezas, a cobiça.. cumplicidade em mwt.Í co~ que estr.Jg& a vida dos Dmãos
251)

{Nota: indu ir oena ptgin.a., uma foto do Dom Aloisio)

"Para num. QUm<!PIIOU 0 o mar p;r e:r1a g.:ntt. e c nccr::;:suiadc de dul11:ar-n11: mars
amdaao:s prc.subóno$, qur são O'! <XCilliriM da :;.octcdadt ..

a

253) A roconaliaçio, dqois das consc:quêncW. de qua.Jquer tipo de violaçJ.o de dirc:il;os, tcri.
necessanamente esses doi.s peJos· recupençio do agressor e todo apoio possivd ao agredido,
par:a que ambos possam voltar a ser pacúieamam: 1nnios. tendo como honzcme o dia em que o
lobo e o cordeiro vão llnabnente pastar ;untos 1\ão sc:r.i fãcil nem de um lado nem de outro.
Trtt.~-se de VIVer o amor numa situa.ç.ão limite O pecado de toda a humamdack: que fC...oU Jc:su.s a
morte. esta presente nos mc:c:acismos da soctdade e nas escolhas pessoais de cacla um. Porém.
nwOT do que o pecado e a força d3. graça da qual todos nOs podemos ser sinal. uns pan. os

"O sentlmcnto da flbcrt!odc-:- nrnguim tlrtJ do pre::c. Eles nilo slJo a:ssmr Ido
rrtat$ no .Brtm'. cmtk pcsSODS nr!IIIO tnei:S pcngcnas esrr}o :solltu J10"

pcngcsos. cmdo

ai".

Acolher o~ que erram, dar oponurud.ulc para a convers.io, recuperar viciados. socorrer
vii:UII.IS: tudo ISSO e importante como smal de amcr cristão. Mas todas essas COisas estio muito

259)

lig.1d.zs a manetra como a sooedade se orgmu:a. aos conceitos c preconceitos que o grupo social
culriv.a Jesus dizia ~Onde esta o teu tesooro. a1 cru. o teu coração" (Lc 12,34). Os tesouros que
nossa sooedacle valoriza. nem sempre são aqudes que promO\'em o bem da pessoa humana. Se
queremos um mundo reconcili.ado. precisamo~ no~ posicionar di.ame de tudo que. direu ou
indir~ente. atinge a bannoni.a do relacionamento humano c pode lllimentar a espiral da
vio!Cncia.

Em 'IIm ta ao wn preso do PUV~!htio 9 da Casa tk Dcrcnçtlo de Cortllld!n. - SP. c
Pt:. l.uiZ Roberto Te1:r:t:1ra D1 !Asac. sa"rdctc cncmta. \IIII uma ama da qual dQ
tt::tlcmunho ··.. Obrcrvct f~Z~t cmrou uma rcnhcra dt: .s~ t,() anos. simples. cabelo
gn:salhc, rugtU fiO nntc. ontk:Jr c:a!rrw. rrte/C1 CW'WJda. rcmblante .sertme. carrtgando
uma :fQClJ{a Dtrtglu·U a~C c banr:c ondc t.SUNa .stmadc um J<IVI!m de un.s 15 anc.s.
Ek a acolh~ cem r::annho. t: ele, com u:a gtSfQS de amor metemo. Fi~t odmuudo
come aq:.ciD mik demo!Utrt.)ll o ttmpo todo COm!ho. acollu.ml!nto. oftgrta. como o
seu olhar para o rapa= era de te muro ceemo i!le se UMa altgrt:. No abraço que de:s
trocaram para se dtspufu·. Deus l!.ftawJ pru~tntc. O preso que ~ vfs/IOIIC pcrccku
qu< C'll e.ftavo admtrond<J aqmda ama < dtrre • Sabc. P.:, Úlis Rcb<rto. a~/a
:n:nhora mip 1t a mãe dei<.. mm a m:k do rapa: 'fl'e d.: matem. Ela pro~t<!ll. no d1a
do <'nf''""· qu,· da fi pcrd<~O'<i, e '1im<J 5/n.:JI Jat.: pcrd.'lu o·/<1 u U<.'Umf"lnhartu cum
mum• ""'"' , • .,,,·Jioti:nt·ra <'ll'!"nmo ,·t.· r~II~~ÇS,tc na pns<'W "

"11'"

mmho

/Jt{)rf<!

StrwJ pan:1 ::;ai~ < ,~ndc• d11:s '{u.t

FRATERNIDADE E AÇÃO
-z6l) A Bíblia oos enSina que niUitU p.-.lavus e i:iiscus.sões podem ser 1nüteis se nio resull:uci'n
em algum tipo de .-.çio Disse Jesus "Nem todo ;,quele que diZ SenhOt. Sen~r. emr.Jra no Remo
dosCCus. mas Sim aquele que pratiCa a vonllldc de meu Pa1 que esta nos ceus · (Mt 7,::!1)

15- Critérios que podem nos orientar:
2601 IX tudo que io1 VISto. clestaemlOS algumas 1deias-força. como criterios
açóes e nosso JUIZO de valor

"S,• ~ nwtan:m.
qwn:m ,.. mctar"'

par.~

inspltat nossas

a sacrabdade da vida. humana em tod.u as Situações e em todos os :upectos... mduindo ~
os d1re:1tos de vmma.s c a!:liressores.

262) __ Na,__~rla ~c;,.TI..-.b'O,_ essa e):1.!;C:~ ~p;~r~ e~_ temi~. bem _co~.et~!- - l'ur ~r.:mf!!t~·. um
tmtiio mr 1rmii 1tiio rr:nt u qtlr! \'f!::itlr .: !h.! j<J!ta u pih1 r.!.: <:aJa dsa. E.Jiloo ulxu.:nr d.: wJc:.:.~ di:.
aqur:çam r: ,·onram ba:üam<:: 110 t:lllanlu. 1.00 lhés. da o llt:!,·c~a para
o corpo. Qu<: ad~a~ttal.'i.~,r (Ts 2, 15-16)

pan1 eic;s: ~.!do <nt pa:. ~
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263) A Campanha da Fratemtdade de 1995 lembrou-nos que a pritica das obras de misericórdia
nos converte e nos faz entrar cfetivamc:nte no sonho de Deus ''Quem _da <!e comer ao fapu_!!~O,
veste o nu, vistta o doente _ou o preso, vai perceber que ha mutW mjustiças.. eKclusõcs,
exp!~rações, leis mjustas e es::rurur.ts sociais <jUC ma.rgma.l~ Por ~~. e5S3.S obras não_ ficam
em Slmples ações pontuais, Caz.em parte de um processo que VIsa
a fraternióadc: dos amados
de Deus" (n~ 1S4)

=

264) Esperamos. portanto, que a reflexão produza frutos em obras que contribuam p~
~nstruir m:us fhuenudar:k:. _Propomos aq~i algumas pistas para o AGIR Certamente a

cnatividade dos grupos e as necesstdades 1ocats levarão amda a outras propostas de açio

1 - Polític:.t pen.:a! c penitenci:iri:l
A politica penal e perutenc:iaria deve atetlder as demandas da vld.1 pessoal e sooal dos
presos (prOVIsonos e condenados) Par.a tanto. ex:ige eriterios de um moddo de sociedade com
esmuegias de desenvolvunento socai capaz de reverter o "ap.utheid" ractal e soetal de grande
ma.toria da popu!açlo brasllelra A questão da re<:uperaçio das presas e presos esta mtimamente
liga.da a questão da vtabi..ltzação das profi.md.as rc:fo=s roG~ais que a conscu!ncta c:ttca de nossa
SOCiedade reclama.
UiS)

'A 111r>ffm:ra c o:r.mmrutl'-'0 da natur~:=c do< ,f:•·temas pcnu;:nc•cnos em. qUciqr;r:r
tcmpc c ~:m qucfqr•« iiiJ;ar A: altr:mot•\.'0 niio .:sta .:mrr: pns&s vtDÜ:nJas e prrti'J<!t
ndu 'l'tDii:nras mos cm rerou nda ru prwk~-·· (Edmundo C:ampcLS Codho, A ofiCina ool
• r:la:Lbo, 1'1!17, p llll

Compe~encia. formação apropnada e um bom espírito de cq~1pe entre todos" (Recomendações
fo~.çào do_ pessoal das _pri~ - ONU. seção 1.1) A

_g:,~tC.S ;lQ_r~amemo e_ i

formação desses agentes -e~ 00-mome~no: ,fiSãiiSíatóría 11amiíõiía.â0s Estaàos. seja pelo amo
_espaço de tempo - apenas algu.ns. dias de treinamento- ou peb. programação restrita a t6cnicas de
disciplina e segurança e a noções de direitos do agente, Não são capacitados para en:ftentar a
_difi(:il taref;Lq!,!o;_Ífª"º-desem~l!!_r __ Urge um siscema de reciclagem periódica. como ji começa. a
a.eontccer em alguns lugares

276) O corpo de t6cnicos e de pessoa.! da administraçio supenot se rc:sscme oo mesmo
problema. agravado amda maJS pela ques~:io salarial. A humanização dos presidias passa também
pela ;usta remuneração dos profissionais do sisaenu.

277) Uma said.a para a formaçõo d~ pessoal que trabalha. no sistema pc'litc:nciãrio seriam os
convênios com as Universidades ou Instituições sim~Jares. com condições de fomocer não apenas
informações, mas programas altcmilivos para possibilitar sua capacitação com reciclagem
permanente

I • .:1- As Polícias
278)

O mesmo se poderia recomendar quanto aos funcionários das policias· eLvil e militar. que

,...-delsaenrpan--cumprir a lel H.i Ceterrmnações obJetlvas c não abe ao pohct.al interpretar a lei ou
-requri-la_a_ sua sub;etiv!d~ç. a.s_indf!.PÇr sim?ali.a!antipatia._por vin~ ódio_ nem muito menos
por propina Quem detemuna se este ou aquele e "baitdiáo"·é à sê:iitença condenat6ria.. sejà pobre
ou rico. neg:ro o~r .bJUlCO Quando o policta.l interio~ sua rdaç.io com o '"bandido". ele mesmo
-se<OmT b'ãnêlõõ7'e1la.SS3Ti'"gj-rrr!-c:om.r.unão da lei
8

I • 1 - Sistem.a educ.ativo.
:!óól l:rgc: dou mator 2tc:nP,o a um SIStema eic:ttvamente educauvo. no qt.:a.l a respost:.. adequad~
a conduta que ofendeu a comumd.ade SeJa rcventda em lavor desta mesma comurudade AD 1nves
de se mstsur numil resposu tnefu:az. abrc·se a poss1b1hdade de uma rembutçáo JUSta.. proporctonal
ao dano ousado. e que venha revc:ler cm ben~cto do corp9 ~t.al As pcl}a,S _p.r~vat_t~ d_a
ltberdadc. asS1m como as medtdas autdares dcte'II!Va$, so devem ser utdtzadas quaJ!_dÇI J!:i~.:!
pos.stvd outra resposta

Essa proposta aponta para do1s cammhos a discruninaltz.ação de conduu.s de menor
potenctal ofenswo e z subst11u1çào d<L!> penzs por outras fo=s de penas não pnvauvas da

267}

liberdade. como 2S preconizadas pelas Regras de Toqu10 (ONU). itlgumas da$ qua~s a !cg~slaçio
b~!ein Ja prevC, mas são pouco apbcadas e executadas
26S) A proposta da dtscnm1nall%2Çio md1ca que apenas as condutas que lesem de forma grave o
cmpo SOCial d<!Vern ~r purudas como cnme Mui1as 'I'CUS, a repMaçio do dane p.alnmoru.al
causado a vmma atende mclhot ao mteresse socW do que a pnv;11ç.io da ILberdad~ por Mos e
anos, do autor do dano A transformação de iltcltos penats em 1lictos CIVIS. CUJas penas se
restnnJam ao pa~arnento de mc!t..s. ou a sanções dtsc1pltnares, tena rw.1s ei1cicta. para a
rocompo~ç.ã.o do grupo soca! vlllmarlo pelo fato les.tvo
269)

O segundo ammho. o de formas dtversificadas de punição, aponta par:.. expcnências ja

castenles H.a formas de pena não pnv.mvas da Ubcrdadc que tCm efeu"·o valor, quer como
retnbl.uçào ao mal causado, quer como reeducação do mfraJot A rcstnçio de direitos pode
fi.tnclonar melhor como cuugo do que os hrrntes fiSJ.cos
270) As penas altemattvas demonstram ao mfrator que a prattca de um ato que preJudu:a sua
comurudade corresponde uma oCngaç.io de compensar essa. mesma comurud.ade A reparação do
dano c.auSõLLdO a vluma, a prestação de ser"VIÇOS a comuruda.de. a parucpa.çio em programas
cduatJYOS. tod..s. essas mcd1das a1c:ndem com ma1s cf1eaca e ceneu .aos utsetos da soaedade
pela reUlbUiç.io do mJusto causado e ~nda dio ao mfra.tor a dunensio do dc:scon!o_r:co S:QCLll
c.aw.a.do pelos seus .uos E.nsuwn o valor cuco da. convtvCnca socai
27!) No campo espectfico das pnsõe-s, as necessidades maJS tmo:haus que U1Ierpdam mudanças
no prOJetO peruteo~o são ~onheodas c mutto discutidas nessa a.rea modenuuçlo da
arqwtetura perutenctana. descemnhzação perutenaana (1sto C. rtg~onaltzação e murucipa.ltzaç..io
das pnsões.), democra.tuaçào da asstStCnc1a JUndtca., mcll\ona de 3SS!stCncla medico-psacologtcosooel. polmca efettva de Lmplementaçio do traball\o com a devJda remunc:raçio, separaç.io entre
presos pnmanos e remcdentes, engaJamento da fanulu no esforço de rc:mtegr~ no conVI'\1\0
socW, profisS1ol'Wu.ação dos set>1dorcs. do Sistema. etc Em suma. c DCCC:S$2IlO o cumprunenlo
das Regras Mtru1Tl3$ pua o Tratamento de Reclusos c Recomendações Pcrtmemc:s. J.i prev1sw.
em 1995. pelas convenções da Or~ ~Nações UrucW (ONU), que devem ser aplicadas
pelos pa~ses membros

O Estado não tem respondido a contento nem a busca de um novo prOJetO penai e
pc:rute:nciario nem as nece:ss1dades orçamentanas para uma reforma do s1ste.ma
272)

1 . 2- Conselho da Comunid:&de.

E impc:ratwo que & soc1edade c1vi..l pa.n11he com o Estado a responsabilidade por tio grave
PfOble.ma A tdeta do ('om'l:lhrJ JtJ ( l.Jmumdi.uk fot uma conqu1ru. da SOCiedade, de grande
1mpon.incia no trato da questão pen11enc12na Seus membros, cu:!adis e c1dadios represefuattvoS
da comurudade local. são destg.na~os_p~lº-.)ui.Z ª" 1~1_erfenr pos1tivameme na eltCCUçio das penas
Os membros do Conselho tem a atnbuiçlo de V!Sttar. ao menos mensalmente, os est.abeleciiTlelltos
perws da comara. entrev:~star presos. d:Jigerte1at a obtenção de recursos matenais e humanos
necessanos. cm p.arcenacom o Estado (Lei de Execuç.io Penal, artigos 61, 80 e 81)
27J)

E tmponante. Igualmente. que outrõ!S enudades da colltllrudade possam somar-se ao
Patronaw pan1cular, prev1st0 c deftmdo nos arttgos 78 e 79 da Lei. de Exo;;.ução Penal Tellrlo
elas atnbu1çôes do: _asSI_Sl_enaa aos condenados em qualquer ~os três rlõ8tmes de execução da pel1ll
2741

(1\:cb;do. ~<:nu-.tbcnu e ab<:nc>J. pn."Star.io tnesamavets serv1ços ;~.os condenados a penas não
pn\·am·.i$ d.! ltt>ercaúe • cumpndas na comumdadc e aos egres;os A panlGLpaçio comunnaua.
cm t<>das a.:; C{1ntarcas. p.:xlera colaho.rar com o acompanhamento do egri!Sso, cuja lã.lta e.
m~avelmcmo::, um~ o as. causas do alto tndlcc de remctdÕ'!Cia E~:c:mplos nesse senudo constam do
Anexo I

I • 3- Pessoal de sen•iços ~nite.tci.:itríos
2751

O SCIVIÇO de:;.cmpcnMdo pelos funCJonitnos das pnsões dCJ.xou de ser o de s1mples

~s. contOrmc o conceito moderno. par:.. ser ··um 1moonante sefVIço soc1al que extg:e

I . 5-O Poder Jndiciirio
As deficiências do poder Judiciáno põem em nsco o processo democratico do Prus Em
- nossos dias. vem perdcn<io a sua crechbilidade A 1mpuntdade tomou·se muno frequeRie no f>ais
Hli. graves vic105 no aparato JUdiCial e o povo. mchnac!o a ver que quem dec:Lde sobre a culp2 ou
- não de mdicJados e o poder aquisrtivo
279)

"28·ar·--A-fêTo111iTdõ.li:idiciãrio tom:a;--sc:. então. real urgênCia pana democracia no Põi.!S. pu2 que
o povo tenha cond1ç:ões de participação é controle na adnumsuaç.âo da Just1ça Erure os aspectos
maJs problemat«:os mterpe!ados na su11 refonnulaç.ão. podanos desucar· a propn.a nussào do
Judiciirio diame do '"apanheid SOCial". a re!:..çio Judu;iario-Sociedade Civil, a moroSidade da
Jusuça. a burocranzaçio extrema que reduz vidas humanas a 5\mples peças processuais

281) Os grandes e recentes massacre;,; Caraudlfu. Corumbiau.. Eldorado de C.tlaJ.!..S que:
abalaram o Pa1s tevelant o chma dt unpumdac.le v1~entc e oagc:m reformas urgentes na nossa
JUstiça São-Coo~qUCncia ·m f:ilfa át:lifir.rrcabour;o Jumhco consequente
282) Tratando-se do aso dos carceres, ha necessidade de reformas rn area da Justlr;a Cnmlnal,
no Código de Processo Pena.!. na Lo de E.-.ecuçào Penal O Conselho Pcnltene!ano, Lmponante
órgão au>:iliar da Jusuça Penal. cx.tste se1men1e na capital de cada Estado, pU.t de convergi!Jdo
10do o SclviCõ dis-Sü:iS intwnb&CM Ao lado da descemra!LUç:ão pennenc1aria desse orgão.
seriltmponante envolver, em cada comarca, o Conselho d:o. Comurudadc:

I • 6 -A Defensori.a Públic..a..
Urge conc:reuzar o que a Consuturçio Federa!Ja preve que nenhuma lesão ao direito
possa. ser exdutda da apteetaç.ão do Poder Judicario Tambem preve que compete ao Estado
assegurar " todos o acesso a Jusclç,a. pro_por_cLonando_-lh_c _a def~ dos _$eUS_I!l_~ere= ~~~vcs da
__ .aSS~.stêncta ;ud.1cana granuta E ainda conceder gratutlhde dos OJ510S processurus quando se
mtar de pesso-as sem recursos para prover as despesas do procc:sso
28.3)

1 • 7- Cursos de Direitos Humanos.
A cnação de disctplina especfica de Direitos Humanos no curricu!o de todos os cursos
;uridie.os das u:u\fCr51dades do Pats e nos cu meu los das esc.olas medias ( 1~ e 2° graus) daria aos
JOVens estudantes condtções de se prepararem melhor para exercer e!icamcnte suas profissões
Cabe obSC~V.at que aos dtre~tos de um corresponde o deve: de outros
284)

2 - Os presos precisam de apo1o

285) Nã assisrinCia juti.dk:a -presas e presos-· prei:iSa:m de nwor ass!stCnc1a ;undtca.. como Ja
vimos ant_eriormente. e os Estados não podem abdicar deste dever constnucona.l
-286) Os presos sofrem mUltO tambem porque seus pedidos se perdem num emar;whado de
passos nos cartones das Varas de Execuções Pc:rta~.s l'<io Se! lhes da. sobretudo nas grandes
comarcas, conho::Jmen:o do andamento de seus processos e recursos isso refor~ neles o
senttmento de não serem tratõl.dos como pessoas
287) _ Co_m~ m_obdiw~_ du~ante

a C.ámpa_n}ta da Ft.inernidac!e._ a população para ptes5_io~ em

VIstaS a- um atend!iiiento jlmd!Coffia1s dicaz ãõs enca.rceraõW -- -

--

--

- -

-283) Na msislinâa à saiuk A asststenctil medtca e mtn:o precana e a saitde, agravada por
condições de vida insalubres

289• A presença regula.r de urrut lnspeção mêdic.a eutart\enle comprometida com os d.trl!I.IOS
-hUminOS:-e-VttW-qüeCen:u ·s~ruãçoes-oe-mausttatcs. espancamenws ;:-·outras vtoiêncas contra
·os encarcerados ficassem sem a dev1da apuração c socorro Os profissionais da s.a\lde deveriam
inspecionar, de forTiil espec1ill. as chamad2s celas de casu~o. para onde vão os presos que criam
problemas isto atua.na tambem como fator irubidor de amudes truc:ulcntas
2901 Como desenvoh·er na Campanha da Fraterntdade a corresponsabtlldade d1an1e do ape!o
gmante da S1tuar;ão de -saucfc: do:> presos?
;!911

N1t u.•.,urináu reii;:1u<ott Em "lllto~ lu.,:ares ha mutta e-<pectauva dos presos no tocante a
reh;;•osa r r.:s sâo o:- ma1<.Jrc~ <~pelo~ relõ~e1ona<.Jos a asS1st.!ncta rehgtos:.. aos preso~

asststenc~a

2'>~21 Supo-açiio tÚno pruunccitus c atituJn J.: JiJtCnrmnuçiiu Mutl<.l~ ~ll)la<.JS sofrem do~
mesmos prccoocenos c at1tudes dtscnmm:nonas qu.: <JS Meto:. <k C"omumcaçio Soc1a! va ..-utanl
A. CF/97 sena o m<Jmento pata as cornurudades cns1is. !brma.~ctn uma nova v1~ da suuação
pelas vmta.s .as pnsóes ou poSS4bthtando " prcpara.çio de novos agentes para a ?astoraJ
cu~

293} Gratuidadc AI!,'Uns grupos de aistios se propõem visitar as prisões.. nus aprese:11am
c.ondições conversão. sacramentaliz.ição ... Jesus nunca utilizou este merodo. Pelo contrârio, seu
amor era totalmente gratuitO, sua prioridade aos marginalindos se manifestava no querer bem c
querer o bem. Se a resposta se fizct prcseate c IJmz conscquencia e não COJ'Idiçã.o para o nosso

"""ço
29-41 Paâin.citl ptu'Q quebrar resistências AtUorídadcs de vánoslugares resistem ;i presença da
lgrc:j.a nos circeres. Cenos funcionarias vCc:m com desconfiança a Pastoral Carceraria O
testemunho de gratuidulc e o tempo serio os bons mestres para quebrar as resistências

3 - O serviçet solidirio d2 Igreja
UmjilrM: ''Os

Ultimtff;paa~ck ~t~~thomt:m"

~

(lkadmanwaJI:ing. Uli4, 199$)

&scta-st: cm faros rur.s. Narra o:r rUttrJJO:r dulsdc 11m ~o aJ1CID tk mcrrc
pelo tiS:rt3:Uif'lalo cruel de 11m = f t:k namorado.s, cm Loutsu::uua. l/S,{ Q=ndo i
marcotia a data t:k .n-4 ~- ele puk a)u.da ~pmrual a uma rrl1g10W. A Ir~
H de~ Prt}~n. ccmd=Jda pf!ia oompaailo, fo/ CDpt1% dt: en:urgcu- o Ioda bom de um
asuunno duro c tksprerivd, Co~ do valor obsol:.to da \'Ufa, b~~:WCU rodos os
mct~ na rcnton'l'a de rr= a ~na oaprtlli ~lo prlliJo pcrpinm, Esgollllit» todo.s cs
rrcur.;os .uu ro:uo st:rá a tmog,<m ek amor pcra c t:emknodc. prur~:.D nu/Hr a
rn~Çl}u jurai.· "Voei t lmf filho ~ Deus
..U VUlla:I dt: lrm4 Hd~n aos pal:I das

conrro o prau:

• .sabr:r cdtbrar o miSI~rio

5-O que é feito como :lltenuti ..·:;a

A lgrqa Catóhca carrega. em :wa hlstona uma cxperiencia rica neste campo especifico
cu1d.ando dos presos. Vl~ndo em seus membros os scfnmentos e as amarguras das pns.ôel;

a

296~ 'A lgreJll. c:xo:;:r~ ~ua Jrus:>io diante: das pn:;õc:s pdo 5c:u milnus profeuco - dc:uuaci.:ludo
todo c: qualquer dc:scespe~to a dJgntdade d.:t pessoa hwr.ana c: anuucUudo aos presos li. boa nova do
Remo. Esta dunensão PfOfetu::a. tambem se marufesu. ru. comuruda.de edc:s.W c na soa.o:ia.de quando
toma VIva e presente a su.z. memOria a. oaste:nca do preso - como um qucstronamcm:o a Igreja c a
soao:!a.dc: A realidade do c:ncarcendo dc:sc:oi1Ul.l a lupocrista. ;a d~e. a IIIJusri~ e a opressão
da organização soc!al

291) A ação pastoral da lgrep tem como prauc:;a a misericórdia: "Deus quer a misencordla e não
o sa.enfioo" (Os 6,6) Deve assunur o ieu papd fundamental de suscc:ntaçio espuitual dos
apOSionados. dando infasc: na sohdaru~:dade e na c:spera.nç.a, ajudando a desenvolver tambem o
autc-respcno. a auto-c:stana. a capaculadc de: amar a SI mesmo c os outros. de: solldanzat·sc com
os ouuos O pnmetro passo da hbcrd.:ade c auto-htlc:rtar-se
'

No k,!;Uimcmo de Je:>u:> Cnszo. que

VC:IO

para que todos tenham

VIda,

dr: Crwo dentro da n:c/1dadc dtJ vfda tkt

303) Têm haVJdo muitas temativu para melhorar a situação dos presos dentro dos c:ãn:cres
Porém. apesar dos esforços, a s•tuaçáo permanece praticamente inalterada A. . Reforma
Pen1tenc1ana ve"' sendo tratada ha cetCll. de dOIS seculos, mas, cfetiv;amente, as pnsões nio
mudaram mwto durante este: penodo

295)

~ço

pas<.'tÚ

P'<=

N

Reconhece tambcm suas orrussõe:s c ddiaênClaS no testemunho de: comprorrusso e de
V'lda dos encarcerados

l'uro l!rerc.:r um mmuti:rm "r:ltl'lal 11<~~ ~:oran:.~ C m·et.;.,,~on" III>Xl ,lâmlQÇikt
otkquad..1 Ju,· Ct•·ntt•:t ~ umu .:spmtualulod~ Qtpat Jt r:nfn:ntor w wrrjlllos .: <:um
..t.-s amvM:r Esru fUJ'mo~·iJu .:::tg.: uma alllud<.' pa:ttorol c IIIW.furnwr cruénrJ:J 11t1$
C[:tnt~s. A anmdt parroral .rimdamDUc! ~ o r~~IIC mútuo ~ a aJtlliiiiS/Q da
t:Uilfiança ncipror.;n no ndoe~oncm.:nto cem os ~:~us. () pn:so potk, dcw ~ qru:r ur
rrr.;crrhecuJu aJtr!Q n:r humano. Se rroú:ldo cem JIISIIÇ':J ~ mlsendmit(l. ele é capar de
s.•ltótmr, ErrttT os crlfCnrn bo:su;o: poro o pusturol.:tJ~ronad~:sf=mtJ.\'.
• solwrorrail.wro papel da lrtmtJJiç4C pn.ctona! dmtm do Sistema sccu:!;
• r.:on!Jcccr a I'CtlluJadl: atuol do :st:s:temo pt:rrt~a~Cuirtu, o -~bcH da lc1 penal c a
:s:ttuOfllc t/Qs
fonctcr.Cno~· lfl" oi otJ/Om'
• ~«r v umvcn;o c:u!tJira/ dos prr:sos: rua vrs4o fk m!lndo. wslJo dr: Drus ~
da re/igi4o.
~aa vakJres. a:s: c:orrsr:qufm.7-ndc ~rurcme111o na 111do JnWf)-afon..u:
• saber lu a situoçilo de prno iJ fta da Paf(Nro de Dtw. qut< pr:rmJre wn.ccr ot
pn:ccnccltln

..,Jnmcs r.:w:la ~:uoas"'" 'flll11J' c ódiO~ o des-eJO M lllngançtl st tnrol::om de medo
apartrrltmt:fllc dc(irrWI'O A rci1gwsa assmc f!lmbr:m 4 m6c t ao; lrC~ 1rm4cs de
condenado. Na SCI(I<illQa finai, quando tmcrgr ttXia a vtrdadc sabre o crum, .AAI
altr:modDs as ~~~ de corpos r.;nlr:Jjí~cs como vítunas da 111ol~nC1a r: da
mjk:ubllut.:Jdr: da JllStiÇD h = . Sõ a rtUStnU~rdla pode sal"'"'
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a J,sro:ja :assume a

dc!'es.i mcon~.hctonal da v1da, IStO mclm n.sturalmcsne o eomb:~~cc: continuo a toda politica de

e:ur:rlllinio
!99) A PaSioral Carec:raria se propõe ser a presença da lgre:Ja nos circetes Repc:undo
conunuamcnte a mdagaç.ão - o que Je:>us fan.a ou dtn.a nc:st.as Situações, como trauna estas
pessoas? • :rua açào torna-se pane mtc:gramc: da aç.ão nuss1onaria da IgreJa, um dever pastoral
para codos o~ cnst.ãos

,J04J Algumas 1mciativas e CKperiênciilS de: ação bem $Ucc:clidas. a titulo de exemplo, s.ão aqui
desw:adas
Uma irudauva original ê a "Assod.açio de Proteç.io e Assist~ci.a ao Condenado.. •
APAC. Fundada c:m São Jose dos Campos. SP. em 1972, e um órgio .aUJOb:u da
_ Jusziç.a. assim considerada por Provimento do Juiz das Exc:<:uçõc::s Pcoais Tem
-pefsõM!íaide iliOC:Iíca Cesi!CT974- ·seu maooonuadãmentado n.a:·va1orizaç.io humana.
a Jw: do Evangelho, da Doutnna SOCial da Igreja e na CJo;periên<=. de De=. A ob~ se
exerce com condenados presos. nos três regimes pc:nnenaanos - fechado, semi-a?cno e
;abeno - acompanhando c: fiscalizando, adenws. os que gozam de: trab.alho cxtcm0 ou
outros t>enc:fic:ios lcgat:>. e os egressos. bc:m corno os condenados que perrnaneoem na
cornurudade cumprmdo penas restriüvas de dlfettos, ou a c:!a. re~omam. segundo a lc:i.
antec:~padamentc: Existe: mais de: uma centena de nUcleos da APAC espalhados ~o
8!'ll5ll c ha tambc:m nUdc:os em alguns pa•sc:s.. entre dc:s: Equadot, Argc:nuna.. Esc:óc:ia..
Careta do Sul e RUssla
Em Brasiha. a .. Fnnd.ação de .o\.mparo ao Tnbalbador Preso" (FUNAPDF),\inculada a Seaetam de Segurança. PUblica. e cm.a entrc:.as Fun~ções que: tem
ofc:re<:Jdo vanos upos de trabalhos aos presos Dos I 656 presidiirios ex~stentes no DF,
96 estão empregados num dos 18 orgãos. entre pUbhcos e p:uttcularc:s. que tCm
con~mo com a FUNAP Os de!entos trabalham 40 horas scnunais c: rcc:cbc:m um
salano m1mrno \ada tr6 dtas de: :sefVIÇO co,u1-.a!em a mc:nos um de: petõól O Dire~or
e'l(ecuttvo da Fundação atirma que as fugas sâo rams1mas O objc:two e umbdn
posSibilitar o emprego apos a pena 1\lem à•».SS. o ap<JtO do Conselho Comurutário,
formado por um grupo voluntar1o. tem orsaruzado palc:stras c: reuruões de: ;apoio.
pnncipalmenre pszcologico
São rruntstradas aulas de cxpress.ão corporal.
ncuroh"!,'lllsttca e outras (Jornal de: Brasil1a. 12105196)

No Parana, a .. Comlrutora Consórcio DM • Habitsçio Lida" celebra um tenno de
cooperação com o Fundo Penitc:ncwio. atraves da Seaetana da Jusziça c: da CidacWUa.,
_reGebendo JOO presos mtc:mos pan trabalhar em seus Quadros. As f.amihas dos occsos

JOOl A Campanha da Fraterrudadc: faz um apelo a toda a lgrc:p. a se: scnur eorn:spons:ivd pela
llllS$áo JUntO aos encarcerados. propondo-se t.ambc:m a m.tntc:r sempre: VIVO um scrv1ço espcc1fico
JUnto aos c..rceres

recebem a.sstscencia

No Rio de Janeiro. o Presidente do Conselho Pcnitenci.irio, enviou ao Presidente do
u~m proposta de mutirio aa Vara de E.r.cc:açõc:s Peaais
E.ntrc: os projetes do Conselho Perutendino, c:stã a veu:ulação de: urna rcvisu que: visa
debater a quc:stio das sa.nçóes altemattvas p.aa cnmcs CUJas pc:rw vão ate: (Ju.atro anos
Pdo Código Penal e>ãszentc: hoje. só têm direito a penas .altermtiv~ presos condenados
a ate um ano c:le prisão. Segundo o Presidente do Conselho Peruteaci.lrio, na !Jigla!ernr.
a priSão deixou de si:i a pen3 maiS ·romum (kpoís ijue
verifiCoU que: SlÕ"'/. dos
condc:n.a.dos a penas alternativas cão reincidwn nos crimes. enquanto que: a. rcinadência
c:rnrc: os condenados prisão era muito grande (O Globo, OS/04_11~6)

Tribunal de: Justiça do Rio

.:1-

Sugestões p.an um:;a Pastou! Cucer:iri.a

3<111 H.il uma coordenaç.i~ ~onal c: coordenações regionais. vinculadas a CNBB. que podem
ser procur<Jdas p.va rubs•d•ar a •mplantaç.io ou o apnmoramc:nto d.ts pastorais em mvc:l
Cl•oce::ano Os endereços encontram-se no Anexo 11
30.2)

se

Algumas recomc:OO.ações prd1m11W'es

a

lnicw- com um srupo pequeno (4 a 5 pes.so~) E importante: ser uma equipe misu..
homo::s e mulheres, dentro da Pastoral de ConJunto. com o av.al do Btspo

vez. o Brasil,_ ~_rcuntà_o da_ Organiza~_~ N.açôc:$ Unidas. a.prcsenta.
rc:sultsdos cfccr.ros na .aplicação de: um modc:lo de: Justiça c:rirnin.r..l amsensua.l.
seguindo a tendência mundial de aplic:.ar penas altciaativas a prislo A reuni.io
.acomcc.eu c:·m Viela (Áu:stni)~-cnrre 21----e-31/()5/96. coma: ptc::se:nça. ele dclcgaç.ões ele:
99 países. Na ocasião. a ddcgação brasileira relottou a experiência com os Juizes
Especiais Criminais. em funcionamento desde 26/l!/95 Estes juizes são competentes
para. JUlgar contravenções pc:ruus c: cnmc:s cuja pena rtUXlma nio passe de: um .ano de
prisão (como lesão COfPOral simples) Gcn.tmc:nte as penas aplicadas sio multa.
inde:nização ã vitima, repu.ação do dano causado, interdíçio de: dú'c:itos ou prcsuçio de:
serviços a comunidade. Estatísticas da ONU indica!u que a reincidência fica. cm tomo
de: 80'% para aqueles que Ja estJverdm na prisão O indicc caJ para 25% quando se
aplicam penas alternativas (folha de ::ião Paulo, I 5 06 96)
Pela primeira

Ter o respa.ldo da comurudadc: eclesial· o lrabalho e feito cm nome da Igreja

Ir ao encoruro de: todos. não apenas dos catollCOS.. buscando a solldario:iade

Elurun.a: todo prcconccno, tendo consciência de que nlo somos perfeitos
supenores aos presos
'
Rc:spe11ar os v -:rores _rd1g!O~S d~ er1carcerados. e funcionanos. tndependentc:mente Ce
~~~d:~mm.aça.o rcliSJOS<I.. mc:lumdo .sempre a d1mens.ão ecu.mêruca no relacionamento
Mostrar-lhes o d•rello, o ~~er e ate A obrig:uonc:da~e do trab4.lho (2• Te::; 3,6-12). 0
;;:ea~~:~h:c:ve mob1hzat a s.oaedade c a lgrqa para que lutem pelo direito do

6- O que pode ser feito
A Cf/97, atraves dos virias i~rumentos ~~ info~ c: . rc:,ffcxão. nos diversos
segmentes da SOGlo:iadc. tem a poss.biltdade de mobd~ a op1ruao publica para colahorar na

Acompanhar os doc:ntc:s. estar atento e \"'gilante para que lhes seJa oferec1do assistincia
pron:a e tratamento condtzc:nte

JOS)

Preocupar-se em organizar o atendtmc:nto as farrulias dos apriSIOnados; dinamizMido
moVImentos de parcena :ntre comurudades, paroquias. bairros. munic 1pio e Estado para
acompanhar e asstst1r .as tam1has que tenham .algum de SCtlS membros encarcerado

melhoria das cooo.i.çõc:s dos enc:.arc:c:rados. propor alternativas c: levantar quesuonamentos sobre: a
quc:stio da admirustração da Justiça no P2:1s

Trabalhar em COrlJUniO com outr.as cnudades que defendem os d!!eitos humanos
buscando sempre abnr espaços p.ara a defesa dos dtrettos dos presos(as)
'
L1..11ar pela enaç;ão de Conselhos da Comurudade. prc:vtstos na Le1 de E:<ecução Penal
com pessoa~ mdu:adas tambcm pela Pastoral Carccrana
·
Prestar whdanedade as iam1has das vmmas. concrc:tiZ<UJdo a mistica da -dígrudadc: de
toda pessoa huma.na e da sohdanedaéc:. mostrando re.ll! senstbiliCade c: comprorrt~sso
com todos os que serrem

306) Alem diSSO. ha 1ambem um tr.aba.lho nio ligado diretamente aos presos. ,pots o:istem OIJtrU
pnsões na vtdll dtano de: todos nos que contnbuem para aumentar a ..,olenoa cm suas vanada..s
fo~

6. 1 • fonnaçio d::~ consciência na comunidsde c:c:lc:si..al
.}07)

Prect~os mcrcment:u- uma educação que aJude a canunhar para Umll soaedadc: fraterna.

~C:C:Ol'IClltada c:

sol! dana

JUS~

Scn~ po~1vel -:nco~tr_ar ~-~de_

compet~tes--al!,>uOU.S ~:das

cobrar dos _ó_!gãcs
relauvas a liscalizaçio dos e:st:wc:Jeameru:os pcna!S e servíçcS- penitenciários?

:--assas paroquoas e comun1dades trabalham com cnanças, JO,;ens e adultos em movimemos
e dtvers.a~ atwu:!adcs de tOrnuçã.o Ca.bena t.lZer uma n:~·ISóio dos to.:mas e aborda~<:nS
·· · ~ - - -

~astora•s

ma1~ comum; em nossas palestras. cursos, enmntros. homtl1as
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=~a

ao_ n~

a!c.J!lCC_

~uv~

prchS$!OnaJS (médicos. advogados. psicolosos.

=:~~~e=~t~?a colocarem seus sc:Mços espectatiz.adcs em disponibilidade: ã

Alguns pomos, oomo sugestão. poaenam &er lewntados nessa r~vtsão

PoderiamC\:10 :wgl!nt a grupos c comunidado:s que aSlOu•nam, no fmat da Campanha, co•oo
c:on.::reto, alguma conmbuu;ão a pastllul earecrana !oca! ou nacional''

Temos nos mesmos preconcel!os que 1mpe<lem o autC:nuco rcconhectmenlo dos dtreaos
dos cmpobreG•dos1

g~to

Desenvolvemos, em nossa aç.ão catequdtca. uma lelluõ.! crmca da re.a!idade, do
consum1smo. da tendénc1a a tratar de iomu pnV1Ieg1ada cena classe socai.,
~Judamos
bme~ras

as fam1has a educarem seus filhos para a solldaried.ade. a superaçio de
SOCtaiS, para o ccmpromJsso com os pobres'~ Ou talvez cstep.rnos apenas

preocupados em <:on:iegUir q1.1e cnanç:as e Jovens cumpram !>CUS deveres religiosos

dentro da IStCJll?

E.sumuJ:unos um estilo de vida rr.z1s scbno C11an1e do e);ageto de bem de consumo .q~e
functomm t.omo smal de presttg1o 'iOClaP

Trat.a·s.e de ques110nat como a I~CJ::l. Catei!~~ 1cm tonruáo. não apenas teoncamente, mas
r,o d1a a d1a. a consctCncla de seus filhos D1an1e da rctle:<io propos;a pela CF 97. depreo1ée-se
o<.~e e nccessJJlo. em tod.a.s ~classes socl3.1~. formar
JIO)

de rrp.anr todo preJUI20 uu~ado ao proJ.imo e :i soc1cd2de. isso
abran~cna mutras suuacOes bem concretas con:>er.::u o qcr: !o1 esrragado, mesmo
tnvolunt:tn3mente, tnderuz.ar o outro em C:J.SO de percas m:nenaJs. assurrur suas
respo=bLltdades nos actdentc:s de trabalho. no~ a~ldCll!C:S ac u.ans1t0, rest~Qelecer a
reputação de pessoas de quem falamos mal
p.aD .a

cu:t:inc~

p.an não vioL:t.r o d!rCitO de ou1ro na~ a(Õl'S cot1di2na~ S~o munas as
oportunidades para mostrar zelo FX'IO bem cumum ccrw.:f'.ar em pc:rfl!:tto esta.do os
eqw;:.arnc:ntos ccrtWrutanos c: areas publicas. re~oeua.r o <urc:to dos VlZlnhos. c--itar
dc:so.ndcs que: podem causar 3Cid(·n:es. cumpnr l p.l.laVJa dada. exercer a propna
profis.sào com a maxlm.a hone:sttdade e corr.pe!cncla. etc

p:tra pro11!1U.r quando o direito dos íracos c

d~r~pcnado.

Sobdanz.ar·se nc:ssas
situ:tções e Stlpe!U a tcndenc13 nc so se unpon:!.r com a mJUSttÇJ quando se: e
dm~tamente aungido No d1a em QUe todos St' •mponarem t.om o duetto de: todos, o
cerwneote um lugar seguro p.:u'a ~<: VIver
mundo

=

6. 1. 1- Com

rda~o j

6. 2- Educar para • ad.adaniz.
O projeto Rume uo Nm1-o Msh:.u;(l nos propõe. no ano de 1997. a questão dos direi1o1
ch·is Aprc~ndá-la fa::: pane do sc:n-iço a ser prestado a t~formação da sociedade como uma
das o.igência:s da evangelização incu!turada O Projeto propõe como uma du ativ1dadc:s
-exemp!.a.re:s nessa ãrca a re:Jizaçào de: Semanas Soo:us em mve! dtocesano, p2l"il que cada Igreja
traduza cm rcilc:xlo local e comprormssos concretos a superação da lusccnca divida soccl do
Brasil atr.sve:s da constrUção da dc:mocraaa
Jll)

31 I)

De imedtato, em nossas comunu:iadd. e paroqmas, podemos nos quesuonu

Educamos para o uso da liberdade rcspcnsãvc!? Com que direitos e deveres
coSl:um.amcs nos preocupar?
O que fazemos com as cnanç.a.s e Jovens que não mfnng1ram 11enhuma lei. mas Vl.Vern
em Sltw.ção proca:u. com seus d1reuos cicsre:spenados e cxpoS'!os a Sedução c!o
coosurmsmo e da ostentaç.io c!aqucles que
tucio?
Que empenho colocamos TU. defesa da escola pubhc:~.? Como cxtgtr escola de qua.lid.adc:
a q\IC todos têm diretto? Podenamo~ aJudar. de: algum modo. os que: sentem dificuldade
nessa trc:a. como, por exemplo, ana.lfiDetos. crtanÇ;!$ a be1ra da evasão escolar, alunos
oonunua.mc:nte reprov:ldos?

tem

algum~upo ck: revolta em
comportamentos cons1derados anU·SOCI11S? T amamos a.lsumz proVldênCia em relação
aonscoda.Gcpcndência-de-arOga.S'l----- -

Como tratamos os jovens da comunidade que expressam

Poderiamos criar ou apoiar alswm mtci.atM. que ilJUde desempregados a sustenwc:m
sua:s famílias com um1 ocu~çào hoocsta c dl~'flll?

fDtem1dade e os enc:arcer:1dos.

Estamos atentos as Vlt~M.aS <U V10IC:nc1:t que tJtvcz eXJstam em nossa comurudade?
Aprcssamo-oos ~ apo~a·l&s em wdo o que prec1s:sm 1

Sabemos se custem f:umhas de preas e

prr;so~

e:n nos>.a r<:dondeza'> NecesstUID_çl_.; _

a.tsum su:uho'>

H.i m:cess1dade. ~c algum SCI'VIÇO de onentação acerca dos d•rencs humanas? No caso
de: &Ouses poh~ws. sa.bc:mos onentar e acompanhar il.S pessoas prejudicadas 3 leva.rern 0
fato 20 conhe:cimento do Prom~or de Jusuça?
Havena como 3_1udar a orgaru.zaçiic ôepesro.a.s preJudicadas em seus direitos e
favorecer sc:~o~ protagcrus.mQ?

6 . 3- Educação da opinião pública.

Importa ajudar as pessoas a fazerem um leitura critica dos Meios de Comunicação Social,
denunciando a imagem deformada da situação dos presos e outros preconceitos que veiculam. A
atuação junto a esses canais faz parte integrante de nossa reação à cultura de violência que impregna a
sociedade atual
313)

314) Seria relevante fazer um apelo junto aos comunicadores católicos/cristãos nas radias e
emissoras de televisão no sentido de incentivar a elaboração de programas específicos tentando
superar preconceitos e discriminações, em especial no tocante as presas e presos. Sensibilizá.-los
para o valor da dignidade da pessoa humana, fl!Zendo também apelo ao espírito de solidariedade,
aspectos constitutivos da fé cristã e de todo o Ensino Social da !gr<;ja.
Hã. trabalho para todos, não apenas para os ligados diretamente à questão prisional. As
pessoas que. por distância geogrã.fica ou vocação especifica, não vêem como ter ligações diretas
com a pastoral carcerária ou atividades semelhantes, têm a oportunidade de renovar seu
compromisso na transformação das relações cotidianas, pelas quais passa a construção de um
mundo de justiça e paz. Nossa pequena contribuição será assumida por Jesus Cristo e servirá para
e!etivar a líbenação de todas as prisões, a fim de que todos, sem exceção, possam gozar da gloriosa
liberdade dos filhos de Deus.
315)
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Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Geraldo Melo, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Ex" será atendido na fonna regimental.
Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR- ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme Decisão
n• 806196, do Tribunal de Contas da União, remetida
à Presidência desta Casa, esse Tribunal decidiu, em
sessão de 4-12-1996, considerar regulares os procedimentos adotados pelo Ministério da Aeronáutica,
objetivando a seleção e contratação da firma fornecedora de equipamentos para o projeto Sivam.
Sabe-se que essa seleção foi efetuada entre
os anos de 1992 e 1993, tendo as propostas comerciais e técnicas sido formalizadas pelas empresas
interessadas, no início de 1994.
Por diversas razões, a escolha final somente
se materializou em 27 de maio de 1995, quando o
Ministério da Aeronáutica assinou, com a mesma
empresa, a selecionada, o contrato comercial identificado como Contrato n• 1-CC Sivam-Raytheon, que
contém cláusula de rescisão automática caso não
implementado no prazo de cento e oitenta dias.
Impedido de cumprir essa condição em razão
dos graves problemas que comprometeram a chamada empresa integradora, o Ministério da Aeronáutica celebrou sucessivos aditamentos para evitar a
caducidade.
O item 17, Sr. Presidente, do relatório do Ministro Relator Adhemar Ghisi informa que a melhor proposta foi escolhida com base em uma planilha comercial equalizada, de sorte a permitir uma análise
comparativa entre as quatro propostas, com bases
técnicas e quantitativas iguais.
No entanto, a auditoria efetuada pelo Tribunal
de Contas da União registrou que, após a seleção
da melhor proposta, foram introduzidas numerosas e
vultosas alterações nas quantidades e, sobretudo,
nos preços de diversos elementos importantes da
oferta efetivada pela empresa selecionada.
Assim, para citar apenas alguns poucos itens,
verifica-se, por exemplo, que a quantidade de radares foi reduzida à metade, porém, o preço desses
equipamentos foi aumentado em 50%, tendo acontecido o mesmo com o preço das centrais de comutação.
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O número de estações meteorológicas foi mantido, porém, o seu preço no contrato foi aumentado
cinco vezes em relação ao valor originalmente indicado. O preço da estação central foi elevado em
mais de 100% e o do sistema gerenciador da rede
em mais de vinte vezes. No entanto, conforme acentua o mesmo relatório, o preço global foi mantido.
Ora, a ressalva da fornecedora, quando disse
que os preços indicados em sua proposta constituem apenas um referencial, somente seria aceitável
caso tivessem sido verificadas apenas pequenas diferenças entre aqueles preços e os finalmente contratados. No entanto, o que se flagrou foram enormes variações de valores, que evidenciam a inconsistência da proposta e do contrato, em termos de
preços unitários, e suscitam fundadas suspeitas sobre sua conformidade aos interesses nacionais.
É inexplicável, Sr. Presidente, igualmente, a
inexistência de demonstrativos claros e consistentes
sobre as razões dos referidos preços, que assim toram, evidentemente, aceitos sem qualquer justificação mais minuciosa e convincente.
Note-se, também, que o vaiar do financiamento
aprovado pelo Senado Federal foi de R$1 ,395 bilhão, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional,
que analisou a proposta formulada pela empresa selecionada. O ânus total do contrato excederá, ao final da sua execução, em mais do dobro daquele valor, somando, ao cabo de dezoito anos, a cifra de
US$2.805.325.000, em vista da capitalização dos juros e das comissões de risco.
Embora o relatório da auditoria efetuada pelo
TCU tenha evidenciado todos esses aspectos, a decisão adotada pelo Tribunal de Contas não cuidou
desses importantes aspectos materiais e cingiu-se
expressamente à regularidade dos procedimentos,
reportando-se, portanto, somente à legalidade formal do processo seletivo e contratual.
Note-se, a propósito, que o Decreto n• 892193
do Poder Executivo, que autorizou a contratação da
empresa fornecedora com dispensa de licitação, determinou que os órgãos executantes do Projeto Sivam promovessem consultas para obter os melhores
preços e as melhores condições técnicas de financiamento.
Os aspectos sumariamente referidos acima
evidenciam que, apesar da regularidade formal observada nos proc-edimentos, o resultado material obtido não atende a objetivo expressamente estabelecido no Decreto do Presidente da República.
Em face dessas dúvidas suscitadas pelo relatório do Tribunal de Contas da União, estamos enca-
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minhando à Mesa requerimento evidenciando essa
preocupação e pedindo informações a essa Corte de
Contas, para que o Poder Legislativo, mais de perto
o Senado Federal, torne conhecimento da auditoria
realizada, dos seus resultados, e comprove se realmente houve, como fomos informados, esse aumento de preço exorbitante nos equipamentos do Projeto
Sivam.
Sr. Presidente, eram essas as minhas pala-

vras.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, por cinco minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no período do último recesso do Congresso, o
Governo Federal, através da Caixa Econômica,
anunciou novas medidas relativas à política habitacional, ampliando as condições em que o titular de
uma conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - pode lançar mão, e com menos burocracia, do seu crédito para compra, construção ou
reforma da casa própria
Também se anuncia que a Caixa Econõmica
Federal está em condições de aumentar os recursos
disponíveis para mutuários e empresas de construção civil.
De outro lado, informa a imprensa sobre a multiplicação de apartamentos e casas, especialmente
em São Paulo e em outros grandes centros, à espera de compradores, em estoques que provocaram
até mesmo a redução de preços.
Tais fatos são naturalmente alvissareiros; evidentemente não são uma solução final para o nosso
problema habitacional, mas refletem a preocupação
do Governo e da sociedade na busca dos melhores
caminhos para superar uma crise de habitação que
nos vem perseguindo há longos anos. O problema,
na verdade, só estará solucionado no dia em que tivermos eliminado o déficit de habitação no ambiente
urbano.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, todos
estamos cientes da gravidade do problema habitacional no Brasil. As ações até agora levadas a efeito
para solucionar o problema, sobretudo com a criação, em 1967, do Banco Nacional de Habitação, surtiram resultados positivos e duradouros. Milhões de
brasileiros tiveram acesso à casa própria, o que não
antes não acontecera.
De um certo tempo a esta parte, o problema
agravou-se. O déficit de habitações era, há dois

Fevereiro de 1997

anos, segundo dados do antigo Ministério da Al;ão
Social, de 1o milhões de moradias. O fluxo anual derivado do crescimento populacional de 2,04% representa uma demanda de 500 mil novas casas por
ano, considerando-se um fator de ocupação de 4
hab/casa. Isto, naturalmente, será acrescido do
equipamento urbano e comunitário - saneamento,
creches, escolas, centros de saúde, transporte, etc.
Estoque e fluxo dizem respeito, sobretudo, à
esmagadora maioria de pobres, entre os sem-teto.
Ou seja, a demanda reprimida de habitações populares concentra-se entre os 70% de população nas
cidades.
A habitação é um bem que se compra - da
mesma oroenf àe oUtroS-itens de Consumo. Todavia,
as disparidades de renda, muitas vezes, a tomam
inacessível aos estiatos populares.
Cabe ao Estado, como gestor maior das políticas públicas, o deverde oferecer aos cidadãos os
meios de acesso aos bens sociais. Entre eles, a habitação, tão importante para o-homem urbano, como
estratégica, é a terra para o rurícola.
Também é dever da sociedade a defesa dos
mais fracos. Diretamente, pelos recursos públicos;
indiretamente, pela captação de recursos, junto aos
mais dotados, por meio do Estado.
O problema central de qualquer política habitacional, porém, está no hiato entre a demanda potencial pelo bem e a capacidade de pagamento do próprio interessado.
A Constituição de 1988 consagrou o princípio
da municipalização do desenvolvimento urbano (art.
182, § 12 ) e do ordenamento do solo urbano (art. 30,
VIII). Longe de construir uma descapitalização de
problemática tão importante, tem o condão de aproximá-la do interesse local e chamar o cidadão das
comunas e preocupar-se com a cidade onde vive a
qualidade de vida das populações.
Permito-me lembrar, Sr. Presidente, a iniciativa
que tive na Constituinte, e que infelizmente não foi
aceita. Propunha, na discussão do problema da reforma agrária, que o Governo Federal, através da
caixa Econômica Federal e outras instituições estatais de crédito, financiasse a construção de residências no campo.
Argumentei, então, que muitos motivos justificariam tal iniciativa, entre os quais o seguinte:
12 far-se-ia justiça a essa enorme faixa de brasileiros que trabalham e vivem no campo, apesar de
todas as vicissitudes da área rural - eles não têm
direito à construção da casa própria;
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As polfticas públicas devem contemplar programas objelivos, capazes de reduzirem o custo do terreno, mediante fonnação
de estoques de lotes edificáveis.
Muito contrtbuiria a isenção de impostos, ou sua redução,
sobre lotes destinados a projetas de habftitação popular.
Outra Idéia, a ser collCfetizada numa politica habitacional, seria a da troca de áreas, entre as Prefeituras Municipais e
os incorporadores e outros agentes de produção de bens imobiliários.
Entre nós, sutocados em tão grave problema. precisa prevalecer a idéia de que nossas habitações populares devem ser
simples, mas dotadas de saneamento básico (água encanada,
colação de esgotos, em rede pública, ou esgotamento primário
coberto; eletricldade; e sorvedouro de águas servidas).
Devem compor os conjuntos populares equipamentos urbanos e comunitários - creches, escolas, centros de saúde e lazer e linhas de transporte de massa, adequados às necessidades
dos usuários.
Nessas casas construidas para o povo, devem ser vedados os materiais nobres, bem como os melhoramentos artificiais
do produto final, muftos desnecessários (como portões e porteiros
eletrónioos e revestimento em granito, mánnore e pastilhas), bem
--como estruturas em cimento propendido.
Os financiamentos estatais devem dar preferência às construções ooletivas e aos condomlnios verticais, que tendam a baratear o custo unftárto e tomar acessfvel a casa própria aos de pouca renda.
Prazos longos, ajustados à capacidade de pagar, são uma
condição elementar para possibilitar aos mais pobres a aquisição
da casa própria
Entre outras providências que deviam amparar uma política habitacional, devia-se pensar num imposto progressivo e diferenciado sobre terrenos edificáveis, o que já se faz em alguns Municípios; e isenção ou redução de alfquota sobre a casa própria
única em que residam o proprietário e seus ascendentes ou descendentes até o 2' grau.
Aos Estados caberia isentar do ICMS os materiais de construção para população de baixa renda. A casa própria estaria
isenta dos tributos cartoriais referentes à transmissão e ao registro. Deviam ser abatidas do IR as despesas financeiras com hab~
tação.
Os estudioso no assunto enfatizam a necessidade de estinular-se a fonnação de cooperativas e/ou construção associada, bem como oferecer-se às Associações de Moradores a garantia de sua Qficiente participação no controle dos programas
de censtrução de casas populares, e à formação das Comissões de Mutuários, nos projelos em geral, na fonna da lei das incorporações.
Senhor Presidente, o que pretendemos- eu e todos os polfUcos responsáveis deste Pafs- é que se produzam casas no
mais baixo custo possfvel. E que o Homem desabrigado conte
para tanto com recursos da sociedade, mobilizados pelo Estado.
E que assim alcance as condições de existência garantidas pela
Constituição.
Meus aplausos, portanto, a essas últimas decisões do Governo Federal, as quais seguramente proporcionarão a oportun~
dada da casa própria a tantos dos brasileiros que passam uma
vida na esperança de oollCfetizarem tal oonquistal
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

Em nosso Pais, Senhor Presidente, ainda falta o desenvolvimento da pesquisa setortal, que busque os comportamentos
poupadores na produção de casa, a baixos custos, fonnulando-se
os instrumentos adequados de autocanstrução e construção associada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- V. ExA será atendido.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

2° instalado na sua própria casa, o homem do
campo não seria tentado a migrar para as cidades e
manter-se-ia no lugar onde nasceu;
3" a economia local, com a construção de casas
e a fDCação no lugar dos seus agentes ativoo, seriá dinamizada em proveito das três esferas do Poder;
4 2 as habitações, construídas no campo - em
terrenos, mão-de-obra e em condições mais econõmicas - , teriam um custo consideravelmente mais baixo
que as construídas nos grandes centros urbanos;
5° as residências campesianas, nelas mantendo as fortes raízes familiares, estancariam as migrações e, em conseqüência, os crescentes inchaços
das cidades;
6" as conhecidas demandas citadinas - mais
saneamento, mais escolas, mais centros de saúde,
mais creches, mais energia, mais água tratada, mais
transporte, mais emprego - seriam amenizadas, senão eliminadas.
Creio que foi lastimável não ter prosperado tal
idéia, pois me parecem evidentes os seus benefícios
sociais. Continuo convencido de que a criação de
estímulos, corno a construção de casas próprias,
para manter o homem do campo no seu lugar de origem, continua sendo uma iniciativa ainda não tentada pelos que, em face das crescentes dificuldades
das cidades, nada podem fazer senão assistir impassíveis ao aprofundamento dos problemas aparentemente insolúveis.
Afinal, cabe à União "instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos• (art. 21, XX).
Há de se convir que, em defesa dos mais fracos, serão priorizadas as políticas públicas que
dêem ênfase à melhoria dos padrões de habitabilidade das casas populares deficientes, com a correção das condições intra-humanas de usufruto, bem
corno às condições de financiamento da moradia,
adequadas à capacidade de pagamento dos adquirentes. Para tanto, concorrerão o Governo e empresas, corno interessados que são na higidez e seguridade social dos trabalhadores.
Sr. Presidente, peço que considere corno lido o
restante do meu discurso.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) - Para uma questão de ordem, tem a palavra o
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma questão de ordem.) - Senhor Presidente, nos
termos dos arts. 403 e 413 do Regimento do Senado
Federal apresento a seguinte questão de ordem:

À página 946 do Diário Oficial da União, Seção 2, de 12 de fevereiro de 1997, encontra-se publicado o Decreto de nomeação do Senhor Júlio Cesar
Gomes dos Santos, para exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura

(i=AO).
Considerando que o inciso IV çlo art. 52 da .
Constituição Federal estabelece que é competência
privativa do Senado Federal aprovar, previamente,
por voto secreto, após argüição em sessão secreta,
a escolha dos chefes de missão diplomática de caláter permanente.
Considerando que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, art. 48, assegurava-se
que o Senado deveria aprovar a nomeação· dos embaixadores, dos enviados extraordinários, quer em
missão ordinária, quer em missão especial, e dos
encarregados dos negócios efetivos.
Considerando que, na Carta de 1934, a expressão "Chefe de missão diplomática" já era entendida não só como os embaixadores e ministros diplomáticos, mas também como os que fossem nomeados simplesmente para chefiar qualquer missão
especial de caráter diplomático, portanto, necessitando de aprovação pelo Senado.
Considerando que, em 1947,o Senador Arthur
Santos, na Comissão de Constituição e Justiça,
quando indagado sobre a aplicação do art. 63, I, da
Constituição de 1946, que dispunha sobre a aprovação pelo Senado de chefe de missão diplomática de
caráter permanente, posicionou-se favoravelmente a
que os delegados do Brasil junto a organismos internacionais também deveriam ser aprovados por esta
Casa.
Considerando que a Constituição de 1967 tratou do tema conforme o Diploma de 1946 no art. 45,
I, enquanto a Emenda n• 01/69 dispôs nos mesmos
termos em seu art. 42, 11, 12.
Considerando que o Decreto n• 95.300, de 25
de novembro de 1987, assinado pelo então Presidente José Samey, transformou a Representação
Especial do Brasil junto à FAO em Missão Diplomática permanente, conforme seu art. 1°:

'Att. t•. A Representação Especial junto à Organização das Nações Unidas p;ua a
Alimentação e Agricultura (FAO) e Organismos Internacionais Conexos fica transformada sem ânus para o Tesouro Nac ~
Missão Diplomáüca permanente com o dtr/_.
de RePresentação Permanente do 1 rasj/
iunto à FAO e Organismos Internacionais
Conexos sediados em Roma. • (grifo nosso)
Considerando que este era o direcionamento
legal referente ao tema anteriormente à Constituição
de 1988: a própria representação do Brasil junto à
FAO fora considernda missão diplomática permanente, portanto, o conceito de representante do Sra. si! junto à FAO estaria inserido no conceito de chefe
de missão diplomática permanente, e a atual Constituição, ao ser promulgada, encontrou essa situação
·e nãó a alterou, aocontrário; utilizou-se dessa realidade na formação do seu conceito de "chefe de missão diplomática permanente•.
Considerando que, em parecer solicitado à Advocacia desta Casa (anexo), o entendimento é de
que essa nomeação fere o art. 52, IV, da Constituição Federal.
Considerando não encontrar amparo legal para
o Senado Federal aceitar o Decreto de 7 de fevereiro, ·que nomeou
SenhorJúffo Cesar Gomes dos
Santos, na forma em que se encontra; solicito que
essa Presidência informe a Presidência da República da necessidade: de sua retificação, requerendo
seja enviado ao Senado Federal mensagem submetendo à aprovação desta Casa o nome do Representante Permanente do Brasil junto à Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO).
Sr. Presidente, encaminho às mãos de V. EX" o
parecer exarado pelo Advogado do Senado Federal,
Israel Souza, com o "de acordo' do Advogado-Geral
do Senado Federal, Tereso de Jesus Torres, que,
em profundidade, mostra a razão jurídica constitucional desta questão de ordem.
Encaminho o documento a V. E~.

o

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO:
Senhor Advogado-Geral.
O Gabinete do Senhor Senador Eduardo Suplicy, de ordem, consulta esta Advocacia sobre a constitucionalidade e juridi·
cidade do diretto de nomeação do Senhor Júlio César Gomes dos
Santos para o cargo de Representante do Brasil junto à Organiza·
ção das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura- FAO
(DOU de 12·2·97, sec. 11, pág. 946) em razão do que dispõe o in·
ciso IV do art. 52 da Constiluição Federal.
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2. O mencionado dispositivo constitucional estabelece a
competência privativa do Senado Federal para aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta; a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. A
indagação se refere ao fato de que in casu o Poder Executivo Federal prescindiu da referida aprovação pelo Senado. A questio juris reside em estabelecer se o cargo de representante do Brasil
junto à FAO se enquadra ou não no conceito constitucional de
chefe de missão diplomática de caráter permanente.
3. A indigitada nomeação foi fulcrada no art. 55 do recém
editado Decreto n• 2.070 de 13 de novembro de 1996 (aprova a
estrutura regimental do Minis1ério das Relações Exteriores e dá
outras providências), conforme redação dada pelo Decreto n•
2.136 de 28 de janeiro último, in verbis:
"Art. 55. Serão nomeados pelo Presidente da
República, com o titulo de Embaixador, os Chefes de
Missão Diplomática Permanente, após aprovação peta
Senado Federal, e os Representantes junto a Organismos Internacional, dentre os ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou, excepcionalmente, dentre
os ocupantes de cargo de Ministro de Segunda Classe
da carreira de Diplomata, na forma da lei."
4. Como se observa, es1e dispositivo cria uma diferenciação conceituai entre chefe de missão diplomática permanente e
representante junto a organismo internacional. especificamente
para o fim de fazer incidir a exigência de aprovação legislativa

apenas para a escolha da primeira categoria.
5. Em seu texto original entretanto, o art. 55 do Decreto n•
2.070/96, antes de ser aHerado pelo Decreto n' 2.136197, não
contemplava tal distinção e, seguindo a legislação anterior, estabelecia a necessidade de aprovação legislativa para ambos os
cargos. Assim dispunha o mencionado artigo:
"Art. 55. Mediante prévia aprovação pelo Senado
Federal, os Chefes de Missão Diplomática permanente
e os Representantes e Delegados Permanentes junto a
Organismo Internacional são nomeados pelo Presiden-

te da República, com o titulo de Embaixador, dentre os
ocupantes de cargo de Ministro de Primeira Classe ou,
excepcionalmente, dentre os ocupantes de cargos de
Minis1ro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata,
na forma da lei.•

6. A diferenciação, pois, é recentfssima, retirando do Senado Federal a aprovação da escolha de representantes do Brasil
junto a organismos internacionais.
7. A discussão do tema, contudo, é remota, tanto na doutrina quanto nos anais desta casa. Comentando o art. 48 da Primeira
Constituição Republicana de 1891, João Barbalho já asseverava:
"A lei n• 614, de 22 de agos1o de 1851, e seu regulamento (Decreto n• 940, de 20 de março de 1852)
estabeleciam três diferentes categorias de minis1ros diplomáticos: enviados extraordinários, minis1ros residentes e encarregados de negócios. Hoje, temos enviados
extraordinários e ministros plenipotenciários, de uma só
classe; e, para certas legações, encarregados de negócios (quando substituem o minis1ro, assumem os secretários também o titulo de encarregados de negócios). O
Governo pode, além disso, sendo necessário, nomear
embaixadores ou enviados extraordinários em missão
especial (Vide Consol. eH., (") arts. 2, 4 e 8, e Lei n'
644, de 15 de novembro da 1899, art. 1').
E, pois, somente dependente de aprovação é a
nomeação dos enviados extraordinários, quer em missão ordinária, quer em missão especial, e as dos encarregados dos negócios efetivos. .•

Trata-se do provimento de cargo da tão elevada
hierarquia que ciimpre faZMo cOin cao.iletas taiS que possam evitar quaisquer abusos e facilidades na escotla.
E muHo mais facilmente estes poderão ocorrer
sendo ela abandonada ao Presidente, sem algum contras1e, sem fiscalização. Como corretivo, associou-se o
Senado a esta função de altíssima importância. • (ln
Diário cio Congresso Nacional de 3 de maio de 1947,
pág.1434)
8. Já Araújo cas1ro. ao dissertar sobre o art. 90 da carta
de 1934, também entendia a expressão "Chefe de missão diplomática" num sentido mais amplo e afirmava:
"No art. 90, letra a, se declara que compete ao
Senado Federal aprovar as designações dos chefes

das--mTSSõeS-diJ)lOrriâliCa.S no ·extenor;- devendo 9ntfinder-se nesta expressão não só os embaixadores e mi-

nis1ros diplomáticos, como os que forem nomeados
simplesmente para chefiar qualquer missão especial de
caráter diplomático." (in a Nova Constituição Brasileira,
Freitas Baslos, 2' edição revista e aumentada, pág. 233).
9. Quando da elaboração da Constituição de 1946, o texto
do Projeto, que reproduzia as cartas anteriores com o emprego
da expr~ssão_ge!lé_rica . 'missõE!~ diplorTiá.ti_cas", sofreu alteração
na Subcomissão Constitucional para acrescê-lo do adjunto adnomlnal" de caráterpermanente", acolhjciQ __n<l texto final aprovado
(ar!. 63, inciso I).
1 O. O acréscimo, contudo, não restringiu a incidência da
norma. pelo menos, no qu~ _dizia respeito ~os organisrõlos !IJtemacionais.
11. Em 1947 o Seiiador Arthui Santos, na Com-issão de
Constituição e Justiça, presidida pelo Senador Atflio Vovaqua, indagado sobre a aplicação do mencionado art. 63, inciso I, da
Constituição de então, em relação aos delegados do Brasil junto a
organismos internacionais, posicionou-se afirmativamente argu-

mentando:
"No Império, a nomeação de embaixadores e
mais agentes diplomáticos e comerciais era da compe-

tência exclusiva do Poder Executivo.
A primeira Constituição republicana prescreveu,
porém, que a nomeação de minis1ros diplomáticos fosse sujeita à aprovação do Senado, compelindo ao Pra- - - -sidente da República, sem qualquer restrição, a nomeação dos demais. membros do corpo diplomático e os
agentes consulares (artigo 48, números 12 e 13).
Não é diflcil compreender a mens legls do pracena da cana republicana.

...... •...... .....................................,•.........................
~

~

O legislador conStitUinte limit()u assim o poder do
Presidente da República no provimento de alguns cargos de excepcional importância; ao contrário da carta
norte-americana que abrange quase todos os empregos federais. inclusive os próprios cõnsules.
Foi, pois, o receio de tendências arbitrárias do
Presidente da Repúbnca, envolvendo a responsabilidade do Brasil em atas praticados por seus representantes, sem-req-uisitos para-as ftJnções, que determinou a providência acauteladora de associar o Senado
no provimento dos cargos de Juizes do Supremo Tribunal Federal e dos minis1ros diplomáticos.
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Status

O
reconhecido às organizações mundiais,
compostas de Estados Mependentes, com personalida-.
de jurldica própria, já era atribuldo à Uga das Nações.
A organização 'Nações Unidas' (ONU) é assim
uma pessoa jurídica de direno público internacional.
Mas não é só a ONU que apresenta essas características de pessoa jurídica de direno internacional.
Também a União Pan-Americana, entidade regional
das nações americanas, cuja existência é reconhecida
pela própria carta das Nações Unidas, no seu capitulo
VIII.
Quer dizer que, para colaborar na missão importantlsSrlla submetida à União Pan-Americana, cujas
abibuições estão definidas nessa Resolução n• IX, o
Brasil deverá acrednar. como acrednou junto ao seu
Conselho Diretor, um Embaixador, o qual. da resto, não
poda ser o mesmo titular, credenciado perante o governo dos Estados Unidos.
··················--··--·········-·····--······-~········--..~··-·"'""""_._

Entre as entidades internacionais aVUlta, por sua
relevância, a Organização Internacional do Trabalho. Ainda racenternante, o Senado pronunciou-se sobra o Projeto de Resolução n• 7, de 1947, que raiificou os textos da
nova Constituição da Organização Internacional do Trabalho e da Convenção sobra a Revisão dos artigos finais
aprovados peta Conferência do TrabalhO, em 1946.
Estabelecidas as premissas, impõe-se a conctu-

são.
Dispunha a Constnuição de 1934, no seu art. 90,
letra a, competir ao Senado Federal aprovar, mediante
voto secreto, as designações dos chefes da missão diplomática no exterior.
Enquanto a primeira carta exigia a aprovação do
Senado somente para as nomeações dos Ministros Diplomáticos, isto é, dos representantes de governo a governo, até porque naqueles idos não existiam as organizações internacionais permanentes, a ConstitUição de
1934 estendia a exigência para todos os chefes de missão diplomática no exterior.
·
· ·· ···
Nos seus comentários ao diploma constitucional,
então vigente, conctura o Sr. Pontes de Miranda:
'OS Embaixadores e Ministros diplomáticos são
nomeados pelo Presidente da República, com aprovação do Senado FederaL Outrossim, os chefes de missão que não sejam propriamente Embaixadores e Ministros diplomáticos. Se se trata de delegação, missão
ou comissão com poderes, têm da ser submetidas à
aprovação todas as nomeações de Delegados, membros da missão ou Comissão que levem poderes. •
Nesta slntese, deu o Sr. Pontes da Miranda a
verdadeira exegese do preceito. É assim que o Senado
teria da aprovar a designação dos chefes de missão no
estrangeiro que fossem portadores de poderes, isto é,
com representação polftica do Estado brasileiro. Mesmo etimologicamente (Morais e Silva, Cândido Figueiredo, Vieira) diplomática outra coisa não quer dizer que
relativo a diplOma ou portador de diplomas, em outras
palavras, agentes que le'Jam diplomas ou podaras da
seus representados.
A Constituição de 1946 inovou, em parte substancial, o preceito anterior, e resbingiu-o, por outro lado.
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A teor do texto vigente, o Senado não é ctuimado a aprovar ou desaprovar as deSignações dos chefes
de missão, mas sim opinar, previamente, sobra a ascolha desses titulares •. Mas já não falará sobre as designações de tOdOS OS cheiés da missão diplomátiCà no
exterior, somente sobre os chefes da missão diplomática de caráter permanente.
De resto:
vàJe assinalar é a cOlaboração
do Senado na escolha dos representantes do Estado
brasileiro, com função politica, permanentemente, acrednactos junto a governos ou a organizações internacionais de que o Brasil faça parta.
A contrario senau, chegar-sa-ia ao absurdo de
. p,qn_itir a necessidade da aprovação do Senado para e
designaÇão <k>~adipioíiiãíR:ô"6raSifeiro junto ao
Paquistão ou ao Iraque e dispensar essa exigência
para o nosso representante no Conselho e Segurança
das Nações Unidas ou na União Pan-Americana. Entretanto, naqueles países pouca ou nenhuma será a conseqüência advinda dos ates praticados pelo nosso Oelegado; nestas organizações. ao revés, elas dispensam
cotri entá.rios.
u manaamento consnructO!lat a- genenco e tmpõe a colaboração do Senado, sempre que se tratar de
prover chefia de missão diplomática permanente.
A razão é óbvia. Resulta daquela cautela - a que
jâ se re!Enia: Bãtllalho, nos seus comentários ao artigo
48, n• 12, da Constituição de 1891, para evitar abusos e
facilidades na escolha, por cujos males responderia o

oqúà

- BrasiL F sa 'urif mau diotomata-_ nnmA:=~do nnr Simpatia

pessoal ou amtzaoa ae tanuua, pooe-envoiVerci Brasil
em um conflito, expondo à humilhação e a rulna, como
-adv9rtia canos Maximiliano ao dar o verdadeiro sentido

do inciso constitucional. essas cautelas são muito maiS
de ser exigidas dos titulares credenciados nos Conselhos Dlratores das Organizações Internacionais ou das
Comunidades de Estados Organizados que junto a governos da secundária ou nenhuma expressão politica

ou económica.
A aprovação do Sanado é dispensada somente

para as nomeações, diplomáticas ou não, da delegados
brasileiros a assembléias internacionais.

E que dessas

- assembléias resultam tratados e convenções, sobra os
que o Parlamento Nacional resolverá, em definitivo,
dentro de sua com patência axdusiva ex vi do disposto
no artigo 68 da Constituição Federal.
Pelo exposto, quer pelo elemento histórico, quer
examinada a espécie pelo critério politico dos interesses nacionais, quer dentro da axata exegese da lei
constnucional vigente, o Senado Federal terá de opinar
sobra a escolha dos chefes demissão diplomática, da
caráter permanente, junto a governos estrangeiros ou a
organizações internacionais de que o Brasil faça parte.
'(ln Diário do Congresso Nacional de 10 da setembro
da 1947, págs. 5.608 e segs.)

12. As lições do emérito parlamentar foram persuasivas. Em
1949 o Senado Federal conheceu a Mensagem n• PR-85194 do então Presidenta da República Eurico Gaspar Dutra que não se mostrava convencido da aplicação do inciso I do art. 63 da Constituição
Federal à escolha da representante do Brasil junto e organismos internacionais a mencionava nomear o Embaixador Hildebrando 1'1:>cioly para tal cargo jun!D à OEA. A Comissão da Relações Exteriores aprovou o parecer do Senador Arthur Santos. consubslanciado
nos elementos suso transcritos. e conclui pela competência da Casa
e o Senado aprovou a escolha (DCN da 28-1-49). Tantas outms
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mensagens então se sucederam com idêntica finalidade (DSNs
de 6-4-53, 3-12-53, 15-1·55, 2-4-57, 25-6-53, etc.)
13. A Lei n• 3.917 de 14 de julho de 1961, reorganizando o
Ministério das Relações Exteriores, dispôs em seu art. 21:
•Art. 21 - As Missões Diplomáticas compreendem Embaixadas, Delegações pennanentes junto a organismos Internacionais e Legações."
t4. O art. 22, por sua vez, tratava da aprovação legislatiVa
nos seguintes termos:
• Art. 22 Mediante prévia aprovação do Senado
Federal, os chefes das Missões Diplomáticas serão nomeados pelo Presidente da República, com titulo de
Embaixador ou de Enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário, segundo se trate, respectivamente, de
Embaixada ou Legação.•
15. O Decreto n' 71.534 de 12 de dezembro de 1972, dispondo sobre a estrutura. funcionamento e competência do Ministério das Relações Exteriores, aprimorou a redação do preoeito da
Lei n• 3.9t7/61, prescrevendo em seu art. 21:
"Art. 21 Mediante prévia aprovação do Senado
Federal, os Chefes de Missões Diplomáticas Permanentes serão nomeados pelo Presidente da República,
com o titulo de EmbaiXador ou Ministro, segundo se Ira·
te, respectivamente, de Embaixada ou Delegação Permanente junto a Organismo Internacional, ou Legação."
16. A Constituição de 1967 tratou do tema confonne o diploma de t946 no art. 45, inciso I, enquanto a Emenda n' 1/69,
dispôs nos mesmos termos em seu art. 42, inciso 11.
17. A Lei n• 7.50t de 27 de junho de 1986, que institui oregine jurídico dos funcionários do ServiÇo Exterior não discrimina
a figure do representante do Brasil junto a organismos internacionais, cuidando apenas da relativa ao chefe de missão diplomática
permanente, determinando em seu art. 42 que "mediante aprovação prévia do Senado Federal, os Chefes de Missão Diplomática
permanente serão nomeados pelo Presidente da República com o
titulo de Embaixador".
18. A Convenção de Viena, de 14 de maio de 1975, que
tratou sobre a representação dos Estados em suas relações com
as organizações internacionais de caráter universai, definiu que
esta representação deve ser exercida através de missão permanente dotada de privilégios e imunidades diplomáticas e com as
seguintes funções: assegurar a representação do Estado, fazer a
Dgação entre o Estado e a organização, celebrar negociações
com a organização, assegurar os interesses do Estado junto à organização. Outrossim, nos termos da referida convenção, o chefe
da missão permanente tem poderes para adotar o texto de um
tratado entre o Estado e a organização e até mesmo pare a assinatura de um tratado em caráter definitivo, caso a prática da organização o dispense de plenos poderes.
19. Foi moldando-se ao direcionamento adotado pela Convenção de VIBOB que o Decroto n• 95.300 de 25 de novembro de
1987 transformou a Representação Especial do Brasil junto à
FAO em Missão Diplomática permanente. Reza o art. t• do mencionado decreto:
•Art. t•. A Representação Especial junto á Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e Organismos Internacionais Conexos
fica transfonnada, sem fJnus para o Tesouro Nacional,
em Missão [);plomá/iea pennanente cem o titulo de
Represenlação Permanente do Brasil juniD à FAO e Organismos Internacionais Co119ms sediados 9171 Roma. •
{grifo nosso)
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20. Como se vê, este era o direcionamento legai referente
ao tema anteriormente à Constituição de 1988: à própria repr&sentação do Brasil junt_o àf'AO f()raconsiderada missão diplOmática pennanente, P<>rtanto, o conceito de representante do Brasil
junto à FAO estaria inseria no concano de chefe de missão diplomática permanente. A atual Constituição ao ser promulgada, encontrou, pois, esta situação e, ao nosso ver, não a alterou, ao
contrário, uDiiZOu-se desta realidade na formação do seu conceito
de "chefe de missão diplomática pennanente".
21. E nem poderia ser outra a inteügência adotada em ralação ao inciso IV do art. 52 haja vista equipolência que ambas as
figuras, embaixador e representante do Brasil junto a organismo
internacional, possuem, juridicamente. na execução de nossa politica externa. Basta para tanto referir-se à Corte de Haia, Unesco,
OMS, OIT, senão à própria ONU, onde o Brasil tem obtido perspectiva de integrar o Conselho de Defesa.
22. Hodiernamente, é Pinto Ferreira quem oferece melhor
elucidação ao terna quando, analisando a diferença entre o regime brasileiro e o nort&-americano de aprovação prévia de agentes públioos, comenta:
"Compete ainda ao Senado Federal aprovar pr&viamente, por voto secreto, após argüição em sessão
também secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter pennanente.
Nos aludidos casos, a nomeação é um ato complexo, dependendo da vontade do Presidente da República, que indica o agente público, submetendo o nome
à aprovação prévia do Senado Federal, para afinal proceder à nomeação.
Justifica-se a medida, porque permite certo con-~le _dc:>_P<>®J' (.'ª!ji<;@l(~o. al@v~ ®Sooado, na nomeação dé deteominadas figuras importantes da vida
pública brasileira.
Também nos EUA o Senado tem determinadas
competências no mesmo sentido, em face do art. 2',
Seção 11, da ConstitUição Federal, de acordo com o quai
o Presidente da República nomeará, mediante o par&cer e o consentimento do Senado, os embaixadores e
outros ministros públicos, cônsules, juizes do STF e todos os funcionários dos EUA cujos cargos, criados por
lei, não tenham nomeação prevista na referida Constituição.
Geralmente o Senado aprova as nomeações,
nos EJA, por urna regra dominante de cortesia Às v&zes não se processa o consentimento senatorial, quando há forte luta entre o Presidente e o Senado. O Senado norte-americano, em luta contra o Presidente Jackson, não ratificou a designaÇão de Martin Van Buren
para ministro plenipotenciário em Londres.
A ãferença que existe entre o regime brasileiro e
o norte-americano se concretiza com respeito aos cônsules. O Senado norte-americano é ouvido sobre a investidura dos cônsules. No Brasil, o estatuto supremo
se relera tão-só aos chefes de missão diplomática; dastarte, o Presidente nomeia os cônsules, vice-cõnsules,
agentes consulares, adidos de ambalxada, secretários
de delegação e encarregados de negócios, bem como
os promove e remova, de acordo com a lei ordinária. (ln
Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva, vol. 2,
1990, págs. 611/613).
23. Vê-se, que o eminente jurista pernambucano, ao arrolar os cargos pare os quais não há eldgência de aprovação legislativa, não inclui a do representante junto a organismo intamacio-
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na!, não dnerenciando-o do chefe de missão diplomática permanente.
24. Robustace a nossa compreensão o dii13Cionamento dado
pelo constituilte de 1988 à competência jurisdicional dos juizes federais determinada pelo art 109, que, no lndso 11, oferece tratamento idêntico a Estado estrangeiro e organismo intemaciooal.
25. Desde modo, no nosso entender, o art 55 do Decreto
n• 2.070196, com a redação dada pelo Decreto n• 2.136197, ao exduir da aprovação do Senado Federal os representantes junto a
organismo intemadonal, maHere o art 52, indso IV da COnstituição Federal, sendo inválidos os atos de nomeação qtJe ~ nelif sé
fundarem.
E o nosso parecer, sm.j.
Brasllia. 18 de fevereiro de 1997.- Assei Souza, Advogado do Senado Federal.
De acordo. Encaminhe-se ao Gabinete do Senador Eduardo Suplicy.
Brasma. 18 de fevereiro de 1997. -Teresa de Jesus Torres, Advogado-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

. Senador Eduardo Suplicy, a Presidência não quis
mterrompê-lo, mas, na realidade, V. Ex" não apresentou uma questão de ordem. Ao contrário, o art.
404 do Regimento Interno é bem claro sobre o assunto. Essa matéria não é versada na Ordem do
Dia, portanto, sobre ela não poderia ser levantada
questão de ordem.
Entretanto, em atenção a V. Ex", vamos receber a s~a comunicação e dar o destino, através da
Mesa D1retora, que a sua comunicação merece. ~ ~
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Srs. Senadores, dispõe o Regimento Interno, no
seu art. 156, que a primeira parte da sessão, que
terá a duração de uma hora, será destinada à leitura
do expediente e aos oradores inscritos.
Dispõe também, no art. 158, que a Hora do Expediente poderá ser prorrogada pelo Presidente uma
única vez, pelo prazo máximo de quinze minutos: para
que o orador conclua, ::la tribuna, o seu pronunciamento. E poderá a palavra ser dada, pelo tempo que restar
da ~rorrogação, para manifestação de pesar, comemoraçao ou_ co_municação inadiável, explicação pessoal
ou para Justificar proposição. Não sendo, portanto, a
palavra dada, resta oportunidade, a mais de três Senadores, dividir !do-se o tempo entre os mesmos Senadores que pedirer.; a palavra.
Esclarece o Regimento ainda, no seu art 162,
que a Ordem do Dia terá início, impreterivelmente,
ao término do tempo destinado à Hora do Expediente, salvo a prorrogação de quinze minutos que já foi
aludida
'
Sendo assim, iremos apreciar nesta oportunidade a Ordem do Dia da primeira sessão deliberativa ordinária da a• Sessão Legislativa Ordinária da
50" Legislatura e esta Presidência, contando com a
colaboração indispensável dos prezados Senadores,

pretende dirigir as sessões plenárias nos exatos termos das normas regimentais, não só em benefício
da tramitação dos trabalhos da Ordem do Dia, como
no resguardo natural das prerrogativas dos Senadores, sem nenhuma diStinção, para que possam estabelecer, com a devida antecedência, a sua própria
agenda de compromissos parlamentares.
Com esses esclarecimentos, que servem como
norma para. a-atuação da Presidência, daremos continuidade aos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 128 DE 1997

Requeiro, nos termos dos arts. 154, III, e 199
do Regimento Interno do Senado Federal seja realizada- no· dia 15 de abril de 1997, sessão especial
destinada a homenagear a Fundação da Academia
Brasileira de Letras pelo transcurso de seus 100
anos de fundação.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.Senador Gilberto Miranda Batista - Ramez Tebet Epitácio cafeteira -José lgnácio Ferreira - Esperidião Amin - Renan caJheiros - Lucídio Portella -

- José Eduardo Outra - José Fogaça - José Bianco
- José Agripino - Artur da Távola - Casilclo Maldaner- GDvan Borges- Ronaldo Cunha Uma.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência esclarece ao Plenário que esta
Casa já aprovou, na sessão do dia 31 de janeiro último, o Requerimento n• 112197, de autoria do Senador Joel de Hollanda e outros Srs. Senadores, solicitando uma Sessão Especial com a mesma finalidade
do que acaba de ser lido.
Assim sendo, esta Presidência comunica que a
Sessão Especial destinada às homenagens dos 100
anos da Academia Brasileira de Letras realizar-se-á
no dia 15 de abril, às 11 h.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 13, DE 1997

Denomina "Universidade de Brasilia
Darcy Ribeiro" a Universidade de Brasllla.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• A Universidade de Bras ma, criada e
mantida pela Fundação Universidade de Brasma,
institu!da pelo Decreto do Conselho de Ministro, n•
500, de 15 de janeiro de 1962, mediante autorização
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da Lei n• 3.998, de 15 de dezembro de 1961, passa
a ser denominada Universidade de Brasília Darcy
Ribeiro.
Art. 2" Revogam-se as disposições em contrário.
Ar!. 32 Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição visa a render uma justa
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro, educador
que o Brasil nunca se esquecerá pela sua magnífica
contribuição legada ao desenvolvimento cultural do
País e, sobretudo, aos avanços até hoje alcançados
na área da Educação.
A existência da Universidade de Brasília devese principalmente ao espírito prodigioso de Darcy Ribeiro, que em 1959 aceitou a incumbência de organizar esse Centro de Ensino Superior, hoje considerado como sendo uma das mais nobres referências
do ensino e da pesquisa em funcionamento no Brasil, cujo exemplo de eficiência é reconhecido por todos os selares acadêmicos do Globo terrestre.
Os brasilienses, o corpo docente e também a
comunidade discente da Universidade de Brasília,
sem dúvida alguma, sentir-se-ão imensamente orgulhosos em poder imortalizar o nome de Darcy Ribeiro, esse vulto intelectual que foi o primeiro Reitor da
UnB e que, nos termos contemporâneos, reinou com
exclusividade no intelecto de todas as pessoas que
buscaram alguma forma de conhecimento transfor·
mador dos padrões de educação até então tidos
como balizadores da cultura brasileira.
A afinidade de Darcy Ribeiro com a UnB era
tão grande, que esse gênio da cultura brasileira,
quando a ela se referia, a chamava carinhosamente
de "minha filha" e a Universidade, com carinho recíproco, lhe atribuiu o merecido título de doutor honoris causa. em reconhecimento ao grande bem que o
Mestre fizera à humanidade, usando o seu talento
em favor das causas culturais.
Diante de tudo isso, espero merecer a atenção
de meus nobres pares na análise do presente Projeto, o que deverá culminar com a coroação de sua
aprovação e transformação em lei, dentro do menor
espaço de tempo possível.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997. Senador Valmir Campelo.
LEGISLAÇ.4.0 CffADA
LEI N° 3.998 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade de Brasília,
e dá outras providências.

DECRETO N2 500, DE 15 DE JANEIRO DE 1962_
Institui a Fundação Universidade de
Brasília.
O Presidente do Conselho de Ministros usando
da atribuição que lhe confere o artigo 18, inciso III,
do Ato Adicional à Constituição Federal decreta:
Art 1° Fica instituída a Fundação Universidade
de Brasil la, nos termos da Lei n• 3.998, de 15 de dezembro de 1961.
Art 2• A Fundação Unive~idade de Brasília se
regerá pelo Estatuto que com este baixa, assinado
pelo Ministro da Educação e Cultura.
Ar!. 3" Este decreto entrará em vigor na dai&.
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1962; 141 2 da Independência e 74° da República.- TANCREOO NEVES - Antônio de Oliveira Britto_
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Estatuto
CAPÍTULO I
Da Fundação e da Universidade
Art 1° A Fundação Universidade de Brasma,
instituída nos termos da Lei n• 3.998, de 15 de de-zembro de 1961, tem sede e foro na cidade de Brasília, capital da República e reger-se-á pelo presente
estatuto.
Ar!. 2° A Fundação terá duração indeterminada
Art 3° A Fundação terá por objetivo criar e
manter a Universidade de Brasflia, instituição de ensino superior, de pesquisa e estudo, em todos os ramos do saber, e de divulgação cientffica, técnica e
cultural.
·
Art 4° A Fur.dação é uma entidade não governamental, administrativa e financeiramente autõnoma, nos termos da lei e do presente estatuto.
CAPÍTULO 11
Dos Órgãos da Fundação
Ar!. 5° São órgãos da Fundação:
I - O Conselho Diretor;
11 - O Presidente.
Art s• O Conselho Diretor, como órgão supremo, exercerá o governo da Fundação e a administração da Universidade.
Ar!. 72 O órgão executivo do Conselho Diretor,
é o Presidente da Fundação, que será também o
Reitor da Universidade.
Ar!. 8° O Conselho Diretor será constituído de
seis membros efetivos e dois suplentes escolhidos,
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uns e outros, dentre pessoas de ilibada reputação e
notória competência, renovando-se, de dois em dois
anos, pela metade (Lei n2 3.998, de 15-12-61 ).
Parágrafo único. O Conselho Diretor elegerá
dentre os seus membros, o Presidente da Fundação.
Art. 9 2 Os membros do Conselho Diretor exercerão o mandato por quatro anos, podendo ser reconduzidos.
Art. 1O. A renovação do Conselho se fará mediante nomeação do Presidente da República dentre os nomes propostos pelo Conselho Diretor, em
lista tríplice, para cada vaga.
Art. 11. O mandato dos membros do Conselho
Diretor será considerado extinto antes do término
nos seguintes casos:
'
a) morte;
b) renúncia;
c) ausência às reuniões por mais de dois meses sem licença prévia do Conselho Diretor;
d) procedimento incompatível com a dignidade
das funções;
e) condenação por crime comum ou de responsabilidade.
Art. 12. Extinto o mandato de qualquer dos
seus membros o Conselho se reunirá dentro de
quinze dias a fim de propor, em lista tríplice o seu
substituto, que exercerá o mandato pelo tempo restante.
Art. 13. O Conselho Diretor reunir-se-á com a
maioria de seus membros, deliberando por quatro
votos pelo menos:
I - ordinariamente uma vez por mês e em dois
períodos de cinco sessões consecutivas na primeira
quinzena dos meses de janeiro e de julho de cada
ano;
11 - extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente ou pela metade de seus membros.
Art. 14. Os suplentes participarão dos trabalho
do Conselho Diretor e só terão direito a voto na falta
dos membros efetivos à reunião.
Art. 15. O Conselho Diretor escolherá livremente o Vice-Reitor, que terá as funções executivas e didáticas definidas no EstaMo da Universidade, devendo sua escolha recair em pessoa de ilibada reputação e notória competência.
Parágrafo único. O Presidente da Fundação
poderá delegar poderes, mediante aprovação do
Conselho, ao Vice-Reitor que será seu substituto legal quando membro do Conselho Diretor.
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CAPÍTULO III
Da Competência dos Órgãos
Art. 16. Compete ao Conselho Diretor:
1- eleger seu Presidente;
11- escolher livremente o Vice-Reitor;
III- elaborar seu regimento;
IV- estabelecer as diretrizes e planos qüinqüenais Rara o desenvolvimento da Universidade;
V - instituir as unidades componentes da Universidade e aprovar os respectivos regimentos;
VI - elaborar o Estatuto da Universidade, a fim
de submete-lo à aprovação do Poder Executivo;
VIl - deliberar sobre a administração dos bens
da Fundação, promover-lhes o incremento e aprovar
a aplicação de recursos e a realização de operações
de créditos;
VIII- delegar poderes para a representação da
Fundação e da Universidade junto a entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais;
IX - aprovar a realização de convênios ou
acordos com entidades públicas e privadas que importam em compromisso para a Fundação.
ocx - cdecidir sobre a aceitação de doações e
subvenções de qualquer natureza;
Xi - examinar e julgar, no primeiro trimestre de
cada ano, o relatório anual da atividade da Fundação e da Universidade e respectivas prestações de .
contas, referentes ao exercício anterior;
·
XII - aprovar no segundo período de sessões
de cada ano, o plano de atividades da Fundação e
da Universidade e respectivo orçamento para o
exercício seguinte;
XIII -autorizar despesas extraordinárias ou suplementares justificadas pelo Reitor;
XIV - estabelecer normas para a admissão, remuneração, promoção, punição e dispensa do pessoal da Fundação e da Universidade e organizar os
respectivos quadros;
-XV -solicitar anualmente ao Governo Federal
a inclusão no seu orçamento das dotações necessá- rias (Lei n2 3.998, de 15-12-61 ).
XVI - julgar os recursos que forem interpostos
pelos órgãos colegiados contra decisões do Reitor,
do Vice-Reitor e de qualquer órgão colegiado da
Universidade;
XVII- decidir sobre os vetos do Reitor;
XVIII- propor ao Poder Executivo a reforma do
presente estaMo;
XIX - resolver sobre os casos omissos.
Art 17. Compete ao Presidente da Fundação:
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I - representar a Fundação e a Universidade
em juízo e fora dele e em suas relações com os poderes da República;
11 - convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor;
III - velar pela observância das disposições legais e estatutárias e dar execução as resoluções do
Conselho Díretor;
IV - superintender a administração da Fundação;
V - diligenciar a boa marcha dos trabalhos da
Fundação e zelar pela regularidade e aperfeiçoamento de todos os seus serviços;
VI- apresentar ao Conselho Diretor balanceies
periódicos e relatórios parciais sobre o desenvolvimento das entidades da Fundação no correr do
exercício;
VIl - apresentar ao Conselho Diretor, no primeiro período de sessões de cada ano, a prestação
de contas da sua gestão do ano anterior;
VIII - admitir e dispensar servidores, na conformidade das normas aprovadas pelo Conselho Diretor;
IX - submeter à ratificação de Conselho Diretor
as nomeações para os cargos de direção;
X - apreciar os relatórios anuais das unidades
da Fundação e da Universidade e aprovar os planos
anuais de atividades e as propostas orçamentárias
para sua execução;
XI -coordenar a elaboração dos documentos a
que se referem os itens XI e XII do artigo 16 e coligar os dados necessários à fundamentação do pedido de que trata o item XV do mesmo artigo submetendo estes e aqueles à apreciação do Conselho Direter;
XII - dar parecer prévio sobre a prestação de
contas dos diversos orgãos da Fundação e da Universidade;
XIII -exercer o direito de veto sobre as resoluções e qualquer dos orgãos colegiados ou autoridades executivas da Universidade.
CAPÍTULO 11
Do Patrlmõnio e do regime financeiro
Art. 18. O patrimõnio inicial da Fundação compreende os seguintes bens e direitos (Lei nQ 3.998,
de 15-12-61):
I -dotação de um bilhão de cruzeiros;
li - renda das ações ordinárias nominativas da
Companhia Siderúrgica Nacional, pertencentes à
União;
·
III - terrenos destinados, no Plano Piloto da
Capital Federal, à construção da Universidade de
Bras ma;

IV - obras de urbanização e de instalação de
serViços- pú61icos lla-área-da-Cidade Univeisitárla,
que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
exectifãrá sem fndenlzaÇão (Lei nQ 2.874, de 10 de
novembro de 1956);
V - edifícios necessários à inStalação e funcionamento da administração, da biblioteca central, da
estação rádio-difusora do departamento editorial, do
centro recreativo e cultural que a Novacap construirá
nas condições do itenúmterior;
VI - terrenos de doze superquadras urbanas,
em Brasma doados pela companhia Urbanizadora
da Nova Capital;
VIl - metade dos lucros anuais da Rádio Nacional, que será aplicada na instalação e manuten.
ção da Rádio Universidade de Brasilía;
VIII - dotação
cinqüenia milhões de cruzeiros (CR$50.000.000,00) destinados a constituir um
ft.iiido rotativo para edição de obras científicas, técnicas e culturais, de nlvel universitário, pela Editora
Universidade de Brasilia;
§ 1° A esses bens e direitos se acrescentarão
as doações, subvenções e auxílios que venham a
ser concedidos à Fundação, pela União, pelo Distrito
Federal, por entidades públicas ou por particulares.
§ ~ Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente na consecução de seus objetivos, podendo para tal fim ser alienados com exceção dos mencionados nas alíneas III, IV e V.
Art. 19. Os recursos para a manutenção e desenvolvimento da Fundação Universidade de Brasília advirão das seguintes fontes.
I - juros, frutos e rendimentos dos bens patrimoniais;
11- subvenções e auxílios dos poderes públicos;
III - doaçQ§§J~J~g<l.dQs;
IV - retribuição de atividades remuneradas de
seus serviços;
V- taxas e emolumentos;
VI- receita eventual;
VIl - produto de operações de crédito.
Art. 20. O produto das subvenções, doações e
legados em dinheiro, juros, frutos e rendimentos dos
bens patrimoniais e rendas outras será depositado,
para movimentação em conta corrente da Fundação,
em instituição oficial de crédito.
Art. 21. O regime financeiro da Fundação obedecerá aos seguintes preceitos:
1 - o exercício financeiro coincidirá com o ano
civil;
11- a proposta âe orçamento, efaborada pelos
órgãos administrativos, com a coordenação do Rei-

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

100

tor e por este aprovada, terá por fundamento e justificação o plano de trabalho correspondente e será
encaminhada a deliberação do Conselho Diretor até
15 de junho do exercício em curso;
III- durante o exercício financeiro poderão ser
autorizadas pelo Conselho Diretor novas despesas,
desde que as necessidades de serviço o reclamem
e haja recursos disponíveis;
IV - os saldos de cada exercício serão lançados no fundo patrimonial ou em contas especiais, na
conformidade do que deliberar o Conselho Diretor.
Art 22. -A prestação de contas constará, além
de outros, dos seguintes elementos:
I -balanço patrimonial;
11- balanço financeiro;
III- quadro comparativo entre a receita estimada e a receita realizada;
IV - quadro comparativo ente a despesa fixada
e a despesa realizada;
V- documentos comprobatórios da despesa;
VI - atestado de exame das contas da Fundação firmado porperitos contadores de ·reconhecida
idoneidade.
§ 1° A prestação de contas será publicada no
Diário Oficial da União.
§ 2" Aprovada pelo Conselho Diretor, a prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília
será remetida ao Tribunal de Contas da União (Lei
n• 4.024, de 17-12-1961).
CAPÍTULO V
Dos Servidores
Art 23. Os direitos e deveres dos servidores da
Fundação e da Universidade serão regulados pela
legislação do trabalho, pelo regulamento que for baixado pelo Conselho Diretor e pelos contratos que
vierem a ser celebrados.
Art 24. Todos os servidores serão admitidos
mediante contrato escrito, de que deverão constar a
sua duração, as atribuições e a remuneração docontrato.
Art 25. A Fundação poderá, na forma da lei,
requisitar funcionários do serviço público e das autarquias.
CAPÍTULO VI
Da Universidade de Brasília
Art 26. A Universidade de Brasflia será uma
unidade orgânica, constituída de Institutos Centrdis
de ensino e pesquisa, por Faculdades destinadas à
formação profissional e por Órgãos Competentes,
cabendo;
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I - aos Institutos Centrais, na sua esfera de
competência:
a) ministrar cursos básicos de ciências, letras e
artes;
b) formar pesquisadores e especialistas;
c) dar cursos de pós-graduação e realizar pesquisas e estudos nas respectivas especialidades;
11 - às. Faculdades, na sua eSfera de eompetência:
a) ministrar cursos de graduação para formação profissional e técnica;
b) dar cursos de especialização e de pós-graduação;
c) realizar pesquisas e estudos nos respectivos
campos de aplicação científica, tecnológica e cultural.
Art 27. Os Órgãos Complementares: Biblioteca
Central, Aula Magna, Editora Universidade de Brasília, Rádio Universidade de Brasília, Museu da Civilização Brasileira, Museu da Ciência, Museu de Arte
e outros órgãos e serviços, que venham a ser instituídos pelo Conselho Diretor, terão, além de suas
iunções específicas~ àtividades de difusão, extensão
e intercâmbio.
Art 28. Universidade terá como objetivos essenciais:
I - ministrar 6ducação geral de nível superior,
formando cidadãos responsáveis, empenhados na
procura de soluções democráticas para os problemas nacionais;
11 - preparar profissionais e especialistas altar;nente qualificados em todos os ramos do saber, capazes de promover o progresso social, pela aplicação dos recursos da técnica e da ciência;
III - cóngregar mestres, cientistas, técnicos e
artistas e lhes assegurar os necessários meios materiais, e as indispensáveis condições de autonomia
e de liberdade para se devotarem à ampliação do
conhecimento, ao cultivo das artes e a sua aplicação
a serviço do homem.
Art 29. A Universidade empenhar-se-á no estudo dos problema.S relacionados com o desenvolvimento económico, social e cultural do país, colaborando com as entidades públicas e privadas para tal
objetivo.
Art 30. A estrutura da Universidade e a organização das suas unidades serão reguladas no Estatuto que for elaborado pelo Conselho Oiretor e aprovado mediante decreto.
Parágrafo único. - Os órgãos deliberativos e
consültivos âa Universidade terão sua hierarquia, organização e competência definida no Estatuto.
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Art 31. A Universidade gozará de autonomia
didática, administrativa, financeira e disciplinar, nos
termos da Lei n° 3.998, de 15 de dezembro de 1961
e deste Estatuto.
Art 32. Na organização de seu regime didático,
inclusive na do currículo dos respectivos cursos, a
Universidade gozará da autonomia que lhe é assegurada no art 14 da Lei n• 3.998, de 15 de dezembro de 1961.
Parágrafo único. Para que os diplomas profissionais por ela expedidos possam conferir as prerrogativas legais aos respectivos titulares, serão observados, pela Universidade os seguintes princfpios:
1 - a duração de seus cursos profissionais, incluindo a dos correspondentes cursos básicos, ministrados pelos lnstiMos Centrais, não poderá ser
inferior ao padrão mínimo, institufdo pela legislação
geral;
2 - não poderá ser eliminada disciplina que a
legislação geral considere obrigatória, o que não impede, tendo em vista a formação de profissionais especializados, que qualquer delas possa ser ministrada com extensão maior ou menor do que a prevista
na referida legislação;
3 - Não poderá ser dispensada a obrigatoriedade da freqüência dos alunos regulares às aulas
teóricas ou práticas e aos demais trabalhos escolares e poderão ser abolidas quaisquer fórmulas admitidas pela legislação geral e que importe, indiretamente, em dispensa de freqüência.
Art 33. O Estatuto da Universidade organizará
a carreira do magistério, escalonando os diversos
cargos e os graus universitários correspondentes.

Disposições Gerais e Transitórias

Art 34. O Reitor organizará, com aprovação
prévia do Conselho Diretor, a Assessoria Técnica da
Universidade composta de tantos coordenadores
quantas forem as unidades universitárias, que houverem de ser criadas, celebrando para 1al fim os necessários contratos de prestação de serviços.
Art. 35. Até à instalação do conjunto de Institutos
Centrais, o Reitor organizará cursos de nfvel superior,
em regime transitório, que se regerão por normas
aprovadas pelo Conselho Diretor, com as prerrogativas
da autonomia Universitária, nos termos da Lei ~ 3.998
de 15 de dezembro de 1961, com o objetivo de;
a) oferecer imediatamente oportunidades de
educação superior, em Brasma;
b) criar um núcleo de atividades didáticas,
cientfficas, culturais e artfsticas, de nfvel universitário, na Capital Federal.
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Parágrafo único. Os Cursos e serviços, previstos neSte artigo,- serao extintos à medida que entrarem a funcionar as unidades universitárias correspondentes.
Art 36. O Conselho Diretor aprovará, dentro de
30 dias normas para a organização dos serviços administrativos da Fundação.
Art 37. A Fundação Universidade de Brasília
poderá importar, livremente, com isenção de diretlos
alfandegários e sem licença prévia, os equipamentos de laboratórios, as publicações e os materiais
científicos didáticos, de qualquer natureza de que
necessite, ficando-lhe assegurada cobertura cambial
prioritária e automática (Lei n 2 3.998, de 15 de dezembro de 1961).
Art 38. É as;>Elguracta à Fundação Universidade de Brasilia isenção de quaisquer impostos, direitos e taxas alfandegárias, exceto a de Previdência
Social, bem como franquia postal e telegráfica (Lei
n• 3.998, de 15 de dezembro de 1961 ).
Art 39. Nenhum docente ou funcionário técnico
será admitido antes da instalação do serviço em que
exercerá funções.
Art 40. O estatuto poderá ser emendado ou refol111<!do mªºiante proposta do Conselho Diretor, aprovada pelo Poder ExectJtivo ou aprovada por decreto.
(N" 1.116-16-1-62- Cr$15.708,00).

(À Comissão de Educação - decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 14, DE 1997
Dispõe sobre o trabalho penitenciário alterando os arts. 28, 29 e 36 da Lei n•
7.210, de 11 de julho de 1984, e o 2rt. 34
do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembrode1940.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1o O art 28 da Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1984, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, renumerando-se o atual § 1• como§ 22 :
"Art. 28 ..................................................
§ 12 O condenado a pena privativa de
liberdade está obrigado a cumprir jornada
diária de trabalho dentro ou fora do estabelecimento, excetuando-se os condenados de
grande e comprovada periculosidde.

§ 20 ..................................................... ..
§ 3° O trabalho do preso está sujeito
ao regime da Consolidação das lei do Trabalho.
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Art. 22 Os arts. 29 e 36 da Lei n2 7.210,
de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29 O trabalho do preso será remunerado mediante regime que tenha a base
de cálculo aferida pela unidade de tempohora, ou pela unidade de obra, devendo a
remuneração mínima mensal acomodar-se
ao salário mínimo ao piso da categoria profissional respectiva.
Art. 36. O preso em regime semi-aberto ou aberto desenvolverá trabalho externo
somente em serviços ou obras públicas rea·
lizadas por órgãos da Administração Direta
ou lndireta, desde que tomadas as cautelas
contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 12 ··········································-····-·····
§ 2" ················································--···
§ 32 É admissível o trabalho externo
para os presos em regime fechado, quando
se enquadrar, de acordo com o regime progressivo, nos critérios do regime semi-aberto.
Art. 3° O § 1° do art. 34 do Decreto-Lei
n° 2.840, de 7 de dezembro de 1940, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 34 ........................................·-··-·····
§ 1° O condenado está obrigado a
cumprir jornada diária de trabalho dentro ou
fora do estabelecimento, no período diurno,
e sujeito a isolamento durante o repouso noturno, remunerado conforme o previsto no
art. 29.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publ~:!o.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Com a refonna penal ocorrida em 1984, o Código Substantivo Penal sofreu várias modifiCações
visando sua atualização e melhor eficácia.
Na parte geral foi eliminada a aplicação de medida de segurança aos réus penalmente responsáveis. Deu-se igualmente uma ampla refonnulação no
sistema de penas e o modo de execução, imprimindo o caráter retributivo e de assistência anteriormente reservada a medida de segurança.
O condenado poderá receber a uma pena severa, mas restar-lhe-á a possibilidade de obter sua
liberdade e ressocialização, face ao sistema de progressão na execução da pena. Dependendo do seu
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esforço pessoal e m.:.ríto, poderá encurtar o tempo
de permanência em regime fechado, alcançar o
semiaberto, aberto e livramento condicional.
A Lei de Execução Penal visou fazer cessar
abusos naexecuçaodas penas, todavia institucionalizou uma aberração em seu artigo 28 § 2:", não sujeitando o trabalho do preso ao regime da Consolidação das Lei do Trabalho. A obrigatoriedade do trabalho para os condenados, dentro das regras da
CLT lhes assegura e reconhece direitos sociais já alcançados eliminando o caráter de castigo inserido
no esquema punitivo, subtraindo-lhes o direito de
reinserção social e o benefício previdenciário concedido por Lei cujos benefícios são extensivos aos
seus dependentes, vez que, a sentença condenatória não subtrai dos condenados a sua capacidade civil e o direito ao trabalho.
É bem de ver, que negar as garantias do trabalhador preso, não resiste a qualquer argumento, tendo em vista que o princípio da igualdade de direitos
deve presidir a relação empregatícia, em que a exploração da mão de obra, caracterizada pela habitualidade, subordinação, produtividade e resultado,
contornos típicos da atMdade capitalista.
Salvo em casos excepcionais, quando se tratar
de condenados de comprovada periculosidade, e
que deverá ser vedada a atividade laboral fora das
dependências prisionais, face a ameaça que paira
O resultado do último censo penitenciário de
1984 revela alguns avanços, porém existem um déficit de vagas da ordem de 69.215 vagas contra
275.000 mandatos de prisão expedidos pelo Poder
Judiciário.
A incontestável desobediência a Lei n2
~7;210!84, no Cónceméhte- as condições e direitos
conferidos aos condenados tanto no que se refere
ao espaço físico destinado a sua custódia, bem
como a assistência médica, odontológica ou psicológica, continuam desafiando as autoridades competentes e representam obstáculos a recuperação do
condenado.
A presente proposição visa dentre outras coisas adotar uma providência prescrita pelos peritos
em medicina legal, que consideram a laborterapia
como mecanismo ideal para atenuar e eliminar a
manutenção dos desvios de conduta, alavancados
pela ociosidade, mãe de todos os v!cios de personalidade.
Isto posto e ante as evidências irrefutáveis do
conteúdo do presente Projeto de Lei, o bom senso e
como instrumento hábil para diminuir os riscos da
implosão do nosso sistema penitenciário, em cujas
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prisões reinam a ociosidade perniciosa que conduza
os condenados para o crime organizado, além de
viabilizar a comprovada reincidência específica e genérica da reincidência criminal.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.
Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N°7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

lnstHul a Lei de Execução Penal
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever
social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
§ 1° Aplicam-se á organização e aos métodos
de trabalho as precauções relativas ;à segurança e à
higiene.
§ ~ O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado,
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a
3/4 (três quartos} do salário mínimo.
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho
deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas
realizadas com a manutenção do condenado, em
proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.
§ ~ Ressalvadas outras aplicações legais,
será depositada a parte restante para constituição
do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será
entregue ao condenado quando posto em liberdade.
Art. 36. O trabalho externo será admissível
para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou lndireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e
em favor da disciplina.
§ 1° O limite máximo do número de presos
será de 10% (dez por cento) do total de empregados
na obra.
§ ~ Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.
§ 3 2 A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.

- DECRETQ.l.EI N2 2.848, DE 7 DE DEZEM3RO DE 1940
CÓDIGO PENAL
••••u••••••••••••-••••••••••••••••••n••••"•n•••••••••••••'"""""""""'""""""""'""""""

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania-decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Os projetas serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 22 DE 1997

(Mesa Diretora}
Estabelece a eleição dos membros
da Mesa do Senado Federal pelo Sistema
Eletrõnico de votação, na hipótese que
menciona.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" O art. 60 do Regimento Interno do Senado Federal é acrescido do § 5 2 com a seguinte redação:
"§ 5° Havendo apenas um candidato
para qualquer dos cargos referidos no§ 1°,
a eleição processar-se-á pelo sistema eletrOnico de votação. •

Art. 2" O caput do art. 295 e o art. 296 do Regimento Interno passam a vigorar com a seguinte redaç<3.o:
•Art. 295. A votação secreta realizarse-á pelo sistema eletrônico.
Art 296. A votação por meio de cédulas far-se-á nas eleições, salvo o disposto
no § 5° do art. 60."
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação

Justificação
Rcou evidenciado, na eleição dos membros da
mesa do Senado federa! procedida no dia 4 do corrente mês, que o Sistema Eletrônico de Votação do
plenário do Senado, na ocorrência de haver, para
determinado cargo, apenas um candidato, substitui
com maior vantagem o uso do sistema de votação
por meio de cédulas, tendo em vista a maior rapidez
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tanto na votação quanto na apuração de seu resultado, assegurando, ainda, o absoluto sigilo do voto.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Senador Geraldo Melo, 12 Vire-Presidente
- Senador Ronaldo Cunha Uma, Primeiro-Secretário - Senador Carlos Patrocínio, Segundo-Secretário- Senador Aavlano Melo, Terceiro-SecretárioSenador Lucídlo Portela, Quarto-Secretário - Senadora Marluce Pinto, 4• Suplente de Secretário.
LEGISLAÇÃO CfTADA

REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Art 60. A eleição dos Membros da Mesa será
feita em escrutínio secreto e maioria de votos, presente a maioria da composição do Senado, assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos
parlamentares com atuação no Senado.
§ 1• A eleição far-se-á em quatro escrutínios,
na seguinte ordem:
I - para o Presidente;
11- para os Vire-Presidentes;
III - para os Secretários;
IV- para os Suplentes de Secretários.
§ 2• A eleição, para os cargos constantes dos
incisos 11 a IV do parágrafo anterior, far-se-á com cédulas uninominais, contendo a indicação do cargo a
preencher, e colocadas, as referentes a cada escrutínio, na mesma sobrecarta.
§ 3° Na apuração, o Presidente fará, preliminarmente, a separação das cédulas referentes ao
mesmo cargo, lendo-as, em seguida, uma a uma, e
passando-as ao Segundo-Secretário, que anotará o
resultado.
§ 4• Por proposta de um terço dos Senadores
ou de lfder que represente este número, a eleição
para o preenchimento dos cargos constantes do §
1•, 11 e iii, poderá ser feita em um único escrutínio,
obedecido o disposto nos §§ 2" e 3° deste artigo.
1 -em sinal, verde, os votos favoráveis;
2 -em sinal amarelo, as abstenções;
3 -em sinal vermelho, os votos contrários;
b) cada Senador terá lugar fixo, numerado, que
ocupará ao ser anunciada a votação, devendo acionar dispositivo próprio de u&. individual, localizado
na respectiva bancada;
c) os lfderes votarão em primeiro lugar;
d) conhecido o voto das Uderanças, votarão os
demais Senadores;
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e) verificado, pelo registro no painel de controle
localizado na mesa, que houve empate na votação,
o Presidente comunicará o fato ao Plenário e a desempatará transferindo, em seguida, o resultado aos
apregoadores;
f) concluída a votação, o Presidente desligará
o quadro, liberando o sistema, para o processamento de nova votação;
g) o resultado da votação será encaminhado à
Mesa em listagem especial, onde estarão registrados:
1 -a matéria objeto da deliberação;
2 -a data em que se procedeu à votação;
3 - o voto individual de cada Senador;
4 -o resultado da votação;
5 -o total dos votantes;
h) o Primeiro-secretário rubricará a listagem
especial, determinando sua anexação ao processoda matéria respectiva.
Parágrafo único. Quando o sistema de votação
eletrõnico não estiver em condições de funcionar, a
votação nominal será feita pela chamada dos Senadores, que responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a proposição, sendo os votos anotados pelos Secretários.
Da Votação Secreta
Art. 295. A votação secreta realizar-se-á pelo
sistema eletrônico, salvo nas eleições.
§ 1• Anunciada a votação, o Presidente convi- dará os Senadores a oeuparerii os-respectivos lugares e acionarem o dispositivo próprio, dando, em seguida, início à fase de apuração.
§ 2" Verificada a falta de quorum, proceder-seá na forma do art. 293, VIII, ficando adiada a votação se ocorrer, novamente, falta de número.
Art. 296. A votação por meio de cédulas far-seá nas eleições.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber as emendas, nos termos do art. 401, § 1°, do
Regimento Interno. Findo esse prazo, será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Encerrou-se ontem o prazo de apresentação de
emendas das seguintes matérias: Projeto de Lei do
Senado n• 26, de 1996, de autoria do Senador João
França, que institui o Estatuto dos Garimpeiros e dá
outras providências, e Projeto de Lei do Senado n•
78, _9e 1996, de autoria do Senador João França,
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que dispõe sobre a remissão de créditos tributários
federais de pequeno valor.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão, assim, incluídas oportunamente
em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antorúo Carlos Magalhães)
- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado aprovou, em reunião realizada nesta
data, os Requerimentos n"s 89, 93, 94, 104, 109,
116, 126 e 127, de 1997, de autoria dos Srs. Senadores Emandes Amorim, João Rocha, José Eduardo
Outra, Eduardo Suplicy, Ademir Andrade e da Sr"
Senadora Benedita da Silva, solicitando infonnações
a Ministros de Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência indica o nobre Senador Carlos Patrocínio, 2• Secretário da Mesa do Senado Federal,
para integrar a Comissão Temporária destinada a
elaborar e apresentar Projeto de Resolução reformando o Regimento Interno, como membro da Comissão Diretora, nos tennos do art. 401, in fine, do
Regimento Interno.
Antes de passar à Ordem do Dia, solicito aos
eminentes Líderes dos partidos que façam as indicações para as diversas comissões da Casa, a fim de
que, no início da próxima semana, possamos eleger
os seus dirigentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 11 O, de 1994 (n• 1.339/91,
na casa de origem), que concede adicional
de periculosidade aos carteiros, alterando o
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres favoráveis, sob n•s 260, de
1994, e 614, de 1996, das Comissões
- de Assuntos Sociais; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania
(nos tennos do Requerimento n• 742195, de
audiência)

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa do dia 12 de dezembro último, quando
teve a sua apreciação sobrestada, em virtude da falta de número para prosseguir a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N~29,

~

t!E 1997

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara
n• 11 O, de 1994, a fim de ser feita na sessão de 2 de
abril de 1997.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997. Senador Ney Suassuna - Senador Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Eduardo Outra, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUT8A {PT-SE. Para
encaminhar. Se-m revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este projeto foi aprovado
na Comissão de Assuntos Sociais em 23 de novembro de 1994. Veio ao plenário, para ser votado, no
ano de 1995 - não me lembro exatamente a data.
Naquela ocasião, o Senador Geraldo Melo levantou
~ a questão de que um dirigente sindical dos Corre1os
havia feito uma manifestação pouco lisonjeira em relação ao Senado da República. Então, S. E~ apresentou requerimento de adiamento da votação, sob
a alegação de que poderia parecer que o Senado
estaria se submetendo à ameaça de um dirigente
sindical.
o Senador José Fogaça, por sua vez, disse que,
embora concordasse com o mérito do projeto, tinha
dúvidas com relação à sua juricfiCidade. Assim, apresentou um requerimento para exame da matéria pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
a matéria foi aprovada em 27 de novembro de 1996.
Agora, a matéria volta ao plenário e entendo
que não há mais justificativas pa~a adiarne~to da
sua votação. Se a intenção era pumr _uma ~Jfe_sta
ção pouco responsável de um dingente_ smdical,
creio que essa punição já foi por tempo ma1s que suficiente.
Nesse sentido, encaminhamos contrariamente
ao requerimento de adiamento da votação da matéria
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, com os votos cont~
dos Senadores José Eduardo Outra, Eduardo Suphcy, Antonio Carlos Valadares e Roberto Freire.
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A matéria vai retomar à Ordem do Dia, conforme requerimento aprovado, no dia 2 de abril.
AS~ MARINA SILVA (PT-AC.)- Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará a manifestação de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem2:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2195, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso n• 12, de 1995)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n° 195, de 1995, de autoria
do Senador José Eduardo Outra, que concede anistia de multas cominadas pelo Tribunal Superior do Trabalho a entidades sindicais em virtude de sentença judicial, tendo
Parecer sob n° 828, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável ao Projeto, nos termos de substitutivo que oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de 12 de dezembro último, quando teve
a sua apreciação sobrestada em virtude da falta de
número para prosseguir a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N° 130, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 279-E, e/com o
art. 315, do Regimento Interno, o adiamento da deliberação de Plenário sobre o PLS n° 195,'35, a fim de que
sejam solicitadas ao Superior Tribunal do Trabalho informações sobre o julgamento de mérito do Mandado
de Segurança no TST-M8-196.922/952 e eventuais
pendências recursais relativas ao referido feito, ou, se
for o caso, certidão de trânsito em julgado da decisão.

Justificação
A presente proposição versa sobre a concessão de anistia de multas cominadas pelo Tribunal
Superior do Trabalho a entidades sindicais em virtude de sentença judicial. Motivou-nos a apresentação
do projeto, conforme justificativa oferecida, a decisão do Colando Tribunal Superior do Trabalho nos
autos do Dissídio Colativo n° 177.734195, que impôs
graves penalidades pecuniárias às entidades sindicais representativas dos petroleiros, por ocasião de

Fevereiro de 1997

greve ocorrida no primeiro semestre de 1995. Posteriormente procedeu o TST à execução forçada· das
dívidas com arresto de bens (mensalidades dos filiaqos) para sua garantia. Entrementes, a Federação
Unica dos Petroleiros - FUP, impetrou mandado de
segurança perante aquela mesma Egrégia Corte,
com o intuito de tomar sem efeito a sanção imposta
por meio da sentença normativa. Logrou a impetrante obter decisão liminar nos autos do MS n• TSTM8-196.922J35.2, tendo o relator, o eminente Ministro Almir Pazzianotto Pinto, determinado fossem os
supramencionados recursos financeiros das entidades sindicais petroleiras desbloqueados para essas
poderem exercer suas atividades.
Parece-nos que, para que o Senado Federal
possa decidir sobre esta matéria com a mais completa isenção, sem paixões, seria adequado juntar
ao processado, para fins de instrução, a decisão de
mérito proferida no mandamus, bem assim informações sobre sua eficácia.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.Senador José Eduardo Outra
o SR. PRESIDENTE (Antorlio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2196, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso n• 13, de 1995)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n• 196, de 1995, de autoria
do Senador José Eduardo Outra, que concede anistia a dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório, tendo
Parecer sob n• 829, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável ao Projeto, nos termos de substitutivo que oferece.
A matéria também constou da sessão deliberativa de 12 de dezembro último, quando teve sua
apreciação sobrestada em virtude da falta de número para prosseguir a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N2131, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 279 contravindo
com o art. 315, adiamento da deliberação de Plená-
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rio sobre o PLS n2 196/95, a fim de que sejam solicitadas a PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A, para
a devida instrução da matéria, relação de dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores demitidos por falta grave durante ou após a realização de
movimentos reivindicatórios ou greves, no período
compreendido entre 6 de março de 1993 e a presente data, bem como informações sobre eventuais
contenciosos judiciais e respeito da motivação da
rescisão contratual ou postulações de reintegraÇão
no emprego e função.
Justificação
A presente proposição versa sobre a concessão de anistia a trabalhadores punidos em virtude de
participação em niovimentos parediStas:.reiVfnC!ICatõrios. Decidimos apresentar o projeto em apreço,
conforme justificativa oferecida, o fato de decisões
judiciais declaratórias da abusividaâe de everíf6s
grevistas terem servido de amparo legal para inúmeras demissões, especialmente no âmbito da categoria dos trabalhadores na indústria extrativa e de
transformação do petróleo.
Parece-nos que, para que o Senado Federal
possa decidir sobre esta matéria com a mais completa isenção, sem paixões, seria adequado juntar
ao processado, para fins de instrução, a relação dos
atingidos por essas demissões, para que sejam levados em consideração, no momento da deliberação, os impactos sociais, administrativos, ecanõmicos, assim como a posição do Poder Judiciário sobre a situação de cada um dos demitidos que, eventualmente,tenha postulado o pronunciamento jurisdicional sobre as demissões em questão.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio

canos Magalhães)

-Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio

canos Magalhães)

-ltem4:
Votação, em turno único, do Requerimento ~ 1.057, de 1996, do Senador Roberto
Freire, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n•
86, de 1995, de sua autoria, que dispõe sobre
incentivos à instalação de empresas fabricantes de vefculos, partes, peças e componentes
automotivos nas regiões economicamente
desfavorecidas que especifica
A matéria também constou da Ordem do Dia

da sessão de 12 de dezembro, quando teve a sua
apreciação sobrestada em virtude da falta de número para prosseguimento da sessão.

Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n2 86/95 será inclufdo na Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio

canos Magalhães)

-Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.175, de 1996, do Senador Ney
Suassuna, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 283, de 1995, de
. ·Sua autoria, que revoga o inciso VI do art. 3°
da Lei n• 7.256, de 27 de novembro de
1984, que "estabelece normas integrantes
- do EstaMo da Microempresa, relativas ao
tratamento diferenciado, simplificado e favorécido, nos campos administrativo, tributário,
previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial".
Em votação o requerimento. (Pausa.)

As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovado.
O projeto de lei vai ao Arquivo.
O SA. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-ltem6:

Votação, em turno único, do Requerimen1.187, de 1996, do Senador José lglácio
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada, em caráter definitivo, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 48, de 1995, de sua
autoria e de outros Srs. Senadores, que altera
dispositivos da Constituição Federal.

to~

Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Proposta de Emenda à Constituição nR 48,
de 1995, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Gartos Magalhães)

-Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento ~ 1.192, de 1996, da Senadora Marina
Silva, solicitando, nos termos regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 86,
de 1996 (n• 1.536/96, na Casa de origem),
que altera o § 1° do art. 39 da Lei nR 8.935,
de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal,

-------------------------------------------------
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dispondo sobre os serviços notariais e de registro, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida
também a de Assuntos Sociais.
Em votação o requerimento.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, a Uderança do PMDB orienta a sua Bancada que vote
contrariamente ao requerimento.
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, essa
questão já foi examinada na Comissão de Constitúição, Justiça e Cidadania e nós, da Uderança do
PFL, entendemos que é o suficiente.
Somos também pela rejeição.
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, o
PlB tambem encaminha pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Projeto de Lei da Câmara n2 86, de 1996, retoma à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 11, de 1993 (n2 3.053184,
na Casa de origem), que dispõe sobre a publicação de nomes e fotografias de vítimas de
crimes contra os costumes, tendo
Pareceres sob nOs 95 e 467, de 1995,
e 694, de 1996, da Comissão
• de Constituição, Justiça e Cidadania:
12 pronunciamento (sobre o Projeto): favorável; ~ pronunciamento (sobre a emenda
oferecida perante a Mesa): favorável; 3"
pronunciamento (em virtude do Requerimento n2 1.097, de 1995, de reexame): favorável com emenda n° 2-CCJ, que apresenta.
Discussão em conjunto do projeto e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação.
Em votação o projeto, Sbt n prejuízo das e!Tlf;lrldas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N2 11, DE 1993
{N2 3.053184, na casa de origem)

Dispõe sobre a publicação de nomes e fotografias de vítimas de crimes
contra os costumes.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1° O Processo nos crimes contra os costumes desde a instauração do inquérito policial até a
prolação da sentença e seu trânsito em julgado, inclusive, correrá em segredo de justiça.
Art 2° Incorre nas penas do abuso de autoridade aquele que, em virtude de ofício, revelar nomes,
fornecer ou facilitar a tomada de fotografia de vítima
dos crimes mencionados no artigo anterior.
Art 3° Fica vedado também aos meios de comunicação impressa, transmissão radiofónica ou de
televisão, a divulgação de nome ou imagem de vítima de crime contra os costumes.
§ 12 Aos meios de comunicação concedidos
pela União será aplicada a pena de suspensão da
atividade pelo prazo de trinta dias, triplicando em
caso de reincidência.
§. 2° Aos veículos de comunicação impressos
será aplicada multa no valor de 100 (cem) valores
de referência, triplicada na reincidência.
Art 42 O juiz, o representante do Ministério Público e a parte poderão promover a responsabilidade da
autoridade que quebrar o segredo de justiça mediante
instauração de ação pública instruída com a prova do
abuso, sem prejuízo das sanções administrativas.
Art 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 6° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à votação em globo das emendas de pa--- recer favoráveL
As Sr."s e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinaL

São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDAN21
Substitua-se, na ementa, "publicação" por "divulgação".
EMENDA N2 2- CCJ
Os§§ 12 e 2" do art 3° do projeto são transformados em parágrafo único, com a seguinte redação:
•Art. 3" ..................................................
Parágrafo único. No caso de infringência do disposto neste artigo, será aplicada:
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I - aos meios de comunicação concedidos peta União, a pena de suspensão da
atividade pelo prazo de trinta dias, triplicado
em caso de reincidência;
11 - aos veículbs de comunicação impressos, multa no valor mmrmo de
R$1.000,00(hum mil reais) e no máximo de
R$10.000,00(dez mil reais), triplicada no
caso de reincidência."
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Hem 9:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 59, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos
tennos do Recurso n2 5, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 59, de 1994 (n•
3.123/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre o prazo de publicação, pela Secretaria
da Receita Federal, dos modelos de Decla·
ração do Imposto de Renda, tendo
Pareceres sob n"s 487 e 488, de 1995;
671 e 672, de 1996, das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania:
12 pronunciamento (sobre o Projeto), e 211
pronunciamento (sobre as emendas oferecidas perante a Mesa): pela constitucionali·
dade, juridicidade e regimentalidade e por
audiência da Comissão de Assuntos Económicos, quanto ao mérito; e
- de Assuntos Econõmicos: 1" pronunciamento (sobre o Projeto): pela rejeição,
com voto vencido, em separado, do Senador
Lauro Campos; 211 pronunciamento (sobre
as emendas oferecidas perante a Mesa): favorável ao Projeto e às emendas n"s 1 e 2,
e pela aprovação das emendas n"s 3 a 6,
com subemendas que oferece, vencido o
Senador Lauro Campos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 132, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 279, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara n• 59, de 1994, a fim de ser feita
na sessão de 3 de abril vindouro.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o requerimento, a matéria a que se rafe-

re retoma à Ordem do Dia na data estabelecida, ou
seja, ém 3 dê abril.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)

-Item 10:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 258, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos
do art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em tumo único, do Projeto
de Lei do Senado n" 258, de 1995, de autoria do Senador Lauro Campos, que cria área
de livre comércio em Brasília, Distrito Federal, tendo
Parecer proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Assuntos Económicos, Relator. Senador Valmir Campelo,
favorável com emenda que apresenta.
A maréria também constou da Ordem do Dia
do dia 12 de dezenifiro, quando teve a sua discussão sobrestada em virtude da falta de número.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 133, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1995, a fim de ser feita na sessão de 2
de abril de 1997.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997. Senador Ney SUassuna, Senador Edlson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Lauro Campos.
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Senadores, apresentei a esta Casa um
projeto que me parece de utilidade axiomática. E sei
bem por que esse projeto tem encontrado, apesar
de aprovado nas comissões, dificuldades para a sua
tramitação, já que é a segunda vez que se adia a
sua votação.
Parece-me que, além das medidas provisórias
que o Governo baixa, como dardos de Júpiter, sobre
o Congresso Nacional, aqui existe uma outra prática.
o Presidente Samey, por exemplo, quando apresentou o projeto de redução. do imposto sobre pequenas
e microempresas, foi levado a transfonnar o seu projeto em um projeto que partisse do Executivo, para
que o Executivo recebesse os louros da iniciativa da
inteligência e da sensibilidade do Presidente Samey.
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É necessário e útil o meu projeto, que visa sanar problemas constitucionais de Brasma, cidade
que não pôde desenvolver a indústria, que não pôde
desenvolver-se; criando atividades produtivas, e que
o desemprego, no nível federal, e a cascata do desemprego e do enxugamento, no nível estadual,
transformam num verdadeiro palco da nova barbárie
do desemprego mundial.
~m. espero que eu possa um dia conseguir
.
discutir, pelo menos, nesta Casa, as razões que me
~evaram a apresentar e a fundamentar este meu proJeto, que, aliás, já foi copiado, na Câmara, pelo Deputado Tartuce, que apresentou um projeto posterior
idêntico ao meu.
· Quero protestar contra essa prática de mimetismo, de imitação, de plágio de idéias. Considero o
plágio de idéias pior do que o furto de mercadoria,
de coisas. Portanto, vou tomar as providências cabíveis para tentar coibir essa prática de apropriação
de projetas de um autor por parte de outros, que não
têm uma equipe, que não têm um trabalho, que não
têm um labor voltado para as iniciativas de lei neste
Congresso e que se apoderam tranqüila e preguiçosamente de projetas alheios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães)
-Em votação o requerimento.
··
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
O matéria a que se refere o requerimento retornará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo Plenário, ou seja, 2 de abril do corrente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno,
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte
PARECER N2 65, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final das emendas ao Pr«>
jeto de Lei da Câmara n211, de 1993 (n"
3.053, de 1984, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
das emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2 11, de
1993 (n• 3.053, de 1984, na Casa de origem), que
dispõe sobre a publicação de nomes e fotografias de
vítimas de crimes contra os costumes.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de fevereiro de 1997. - Antonio carlos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, RPiator - Lucídlo
Portel la -cartas Patrocínio.

ANEXO AO PARECER N 2 65, DE 1997
Dispõe sobre a publicação de n«>
mes e fotografias de vítimas de crimes
contra os costumes.
EMENDAN2 1
(Correponde à Emenda n" 1-Pienárlo)
Substitua-se, na ementa, 'publicação' por 'divulgação'.
EMENDAN2 2
(Corresponde à Emenda n" 2-cCJ)
Os §§ 12 e 2" do art. 3 2 são transformados em
parágrafo único, com a seguinte redação:
'Parágrafo único. No caso de inflingência do
disposto neste artigo, será aplicada:
I - aos meios de comunicação concedidos pela
União, a pena de suspensão da atividade pelo prazo
de tlinta dias, triplicado em casos de reincidência;
11 - aos veículos de comunicação impressos,
multa no valor mínimo de R$1.000,00 {um mil reais)
e no máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), triplicada no caso de reincidência. •
· · O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-O parecer vai à publicação.
·- - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N 2 134, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termo do art. 321 do Regimento Interno,
. requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final das Emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2
11, de 1993 {n 2 3.053184, na Casa de origem), que
dispõe sobre a publicação de nomes e fotografias de
vítimas de crimes contra os costumes.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1997.Íris Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Emvotaçãc.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto volta à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
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f) fie~ vcd:té::! IC~dtÇii.O de lllCdlda !)f0\1!SÓ03 SC!llpre que O
Congresso Nacional ~1:1ovc decreto l<.:t;ts!:.~tJvo 1! f dcd;~ra;1 do a

Parecer n" 66, de 1997

cessação de sua clicacm c (2] dJSC!plmando a garautta dos mos
realizado~ cm stt:! vtgêltcta~
Da Comissão de Constituição, Jusltça e
Cidadania sobre as Propostas de Emenda à

Consututção n"s I, 4, 11,20 c 65, de 1995,
relativas a medidas provisôrias, c sobre a
éinenda n" 1-Pien, oferecida pela Comissão

Especial (Relalor:
Marinho)

Senador

Josaphat

Relator: Senador José Fogaça

g) intcrdtz-sc tgu:limcnl<.!' a adoção c..h.: mcd1dõi ptovtsóna

versando sobre mmC:na penal,
complcmcnlnr

de lct dclc~ada ou de lct

Para que haja wu sistema orgânico de tratamcmo de medidas
provisoria.s 110 âmb.JtO do Congrcss~ Nacion:U, cabe ttào apenas rever os
enwzci.ados prescrtttvos da Constitutçào Federal, mas tgualmente as regras
mtenms que o Congresso se deu, revendo-se a Resolução n"l, de 1989, de
fonna a adequá-la ao novo modelo. Dessarte anexa-se á condusào deste
parecer, proposta de alteração da referida resolução.

II. Voto
I. Relatório

Nos tennos das ponderações acima, enuncio meu voto:

Esubmetido ao exame da Coaussào de Constituição

a) pela aprovação da Proposta ~e Emenda a Constituição no 1.
de 1995, na forma do substitutivo abaixo constante, bem
assim pela prejudieiahdade das Propostas de Emenda a
Constituição n<> 4, 11, 20 e 65, de 1995, e do substitutivo
da Comissão Especzal, por estarem todos suficiente e
adequadamente contemplados, quando e onde CQube, no
subsututtvo pelo qual ora se conclui~
b) pela apresentação de proJelo de resolução do Congresso
Nac~onal, regulando a nova szstematic.a de aprecmç.ão de
med1das provisórias e revogando a Resolução no 1. de
I~R9....C:N
.

Just 1ça c

Ctdadama. nos tennos do rut. lO!, do Regtmento lntemo, 0 s~bstttuttvo
apresentado pet-..Comt.Ssão ~pcctal (relator: Senador Josaphat MantlhO),
para as Proposta:, de Emenda a Consmu1~o n"s J, 4. li, 20 e 65, de 1995
que v~rsam sobre a quest.5o do estatuto e da prâttca das medtd~
provtsonas prevzstas no art. 62, da Constttuzç.5o Federal. pubhcado 11Q"
D1ano do Senado Federal, de 20 de junho de 1996

A matena vem sendo Ol.ljeto de amplo debate uo âmbito do
Congresso Nacmnal, tanto sob :J. fonua de projetas de let como de
propostas de emenda a ConstJtulç.ào O leor desse debate e sua imensa
d~scussão. ao longo dos últimos 0110 :J.nos, são amplamente conhecidos,
nao sendo neccs54no. pms. voltar a eles

Ê o relatemo

-"f2~-úu:. ·(A ---:ú : .:- .,J-:- (--·c r'·f-('~k-(G'C.t.4L"ir..':'
t•l

EMENDA
À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUIÇÃO N" 1, <SllBSTITUTtVOI ,DE 1995 • CCJ

À

Air~:ra

o parágrafo úmw o:
aaesc.:enra parágrafos ao art. til

II. Au:ilisc
Com rcspetto as escas:>:J.s rcg_ras 012 vz~;cntcs cm Jec.:nnCncz:'l
do an 62 da Lc1 M~sor, o proJeto da Couussão Gspcctal ofcrc~cu um
:tvanç.o coastdcravcl na qu~zão. com fundamento uo qual elaborou-se um
novo substztuttvo :l Prop{)sta de Emeud01 a ConslttUIÇ5.Qn" I, de I <J95 Es:;,c;_
texto toma como refC"rC:ncta proposta da Comissão Espcczal (Entet"K!a -de
P!enã.no n" l {SubstttUIJvol a PEC n" 1/95) e as PECs li 0 S ! , 4, 11. 20. 65,
de 1995

da Con,"-lllw~ão

Art. 1° Rcnumere-sc como pnmctro c de-se ao puâgrafo
úmco do ar1 ú2 da Cottsutuu;ão dn Repúbhca Federattva do Bras1l. a
- ----sc-gmule redaçolo

'"An h~

*

A cura do mtctcsse pizbhco e d:t govcmal.latzdadc faz da
medida provzsóna um mstrumcnto unportantc, que não pode ser
subestimado nem supcrva\onzado. A ação de govcmo, em um pais da
comp!extdade do Bras1! c requerendo que se enfrente, diutumamentc, uma
gama constder.ivel de que~ões de grande divei"Sidadc, não pode ser
simplesmente pnvada do recurso a medtda provisóna. Deve-se. ISSO s1m.
considerar com realismo a nccesstdade de rever as çc:mçliçõt;S:_e fot}!l<IS c;le
sua a dação bem asszm os mecamsmos de sua apreciação no_ Congresso
Nae1onal. O papel atzvo do Cont,oresso no processo de tomada de dcc::tsão
com~lex.a. em COil.Jllnto com o Poder Execultvo, no caso própno das
medidas provzsonas, ex1ge que se encontrem fonnas de aluação eficiente
para o Parlamento. evuando-se o mdeseJavel desvio em direção a onussão
deliberauva ou ao absenteismo

I •· A:> mcd.~<.las psovt:;ott:ts peu.lcràu clir.:acta, dcsJr.: a
:;c n:i.o fmem <.:onvcntdas cm lcz, ntl pw.:n de scs:;cuta dtas,
comados da sua pullh~,:ão, JcvcnJo o Congresso Nac10nal dtsctpiinar as
relações JUridtcas delas dccorreutes."

Caractcnza-s<: o sullstztut1vo pelos c:lememos scgumtcs
a) estende o prn2.0 de vtgênc1a de medtda provtsona para
sessenta dtas,
b} instJtm uma conussão uasta pemtam!utc, pantâna e Umca
composta de dezessctc Dcputêldos c dczessetc Senadores,
estruturada uos moldes da comJssâo tn1sta penmmcntc prevista para
o orçamento, em confonm&de com o att. lúú, ~ !0 , da
Consututç.i.o,
d) a apreczaçào de medzda prov1sona passa a ser fcua
separ:J.dameme, cm cada C<!sa,
c) esgolado o prazo de sesseuta J1as. a mcdtda provtsona
enua. cm reg:11ne de 111 ~êt.leta. na ordem do dw. da CI!mara do:
Deputados ou do Senado, observada altemincta Stlllplcs de ~niçt_~L
lramztação,

§ 3° Excetuam-sc â regra do parágrafo amenor os casos em
que o sigtlo ou a reserva, devidamente fundamentados na exposiç.ão de
motivos, forem imprescmdiveis a preservação do interesse pUblico.

~.-dll;ào.

Art.

r

A~:rcsccnlcm-sc

os scguu1tes paragrafes

ao an. 62 da

Constnutção
"'A!C62.

§

t• ..

-~-r O Prestdellte da República comwucar.i ao Presidente do
Corigre-Sso N3.Ci'oiiã:l ããdõÇ.ãOâe medida provtsória pelo menos quarenla e
oito horas· antes de sua publicação

§ 4° As medidas provzsónas terão sua votação zmciada na
Câmara dos Deputados ou- no Senado Federal, observado o criteno de
altemâncza stmples.
§ 5Q Caberã a uma cozm:ssào uusta pcm~anente Umca de
Senadores c Deputados exanunar as med1das prOVJSónas c Clmllr parecer
antes de serem votadas. na fonna rcgnnental, pelo pkn:lno de cada wna
das Casas Legtslauvas
~-6" -Se-não for apreemda no prazo de sessenta dzas de seu
tccebnnento no Con6oresso Nactonal. a znedzda provtsóna stra colocada.
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cm rc'l!une de urgêncta, na ordem do dia da Casa Legislativa em qne se

~nconlrar em trmmtaçào, obscrvoda a altemãncta estabclcctda tio § 4"'

§ 5° Uma vez -dCsignãdã; ã- Cóill!Ssão terá o prazo de viu te
e quatro horas para sua mSfalação, quando serão elenos o seu'

*7° E \'Cdada a reedição de med1da proVJsona, no todo ou em

Prestdente e o Vtce-Prestdcnte, observada a altcmância, cm cada um

pane, sempre que o Conb-rcsso Nacional, por propostção da comissão
mtsta, aprovar iccre1o lcgislattvo que declare a cessação de sua eficácia c

desseS ciii'g:Os e ae·-Uút -c1n reláçãõ- ãO- óulro, enrre· -a. ·Câmara dos

dtsctphne a garanua dos atas JUridzcos realizados durante sua vtgCncia

q_cupantes

D~pu(~Ços-c

§ 8° Não serão ob,Jc:to de medtda pwvtsona as ma1Cnas:

I -vedadas~ lct dch:gada.. como prcvtSI<J no art
11 - relotttv::ts ao dtrCtlo penal.

óS~

t~KlsstD

1

[UJ

Pl<UJ!·I'O DI: 1\LS()UJ('ÂO N..

. Di: l'J%-CN

1•\,o \ """'"'"'\., 1. ""~"11"\~ ... J'"''\•1 C ~ o..i.kl..lu.o <.1" :O....oo.><lu \ ,,lco.oll

A/1<'1'<1

<1

U,·,,olw,oi•• n" f

d,· J'.JS'J-< 'N. ({"'

",l"f'ik ·'"'"'' "Of''''' "'' ,;,, !'··lo ( 'rur,t;r<·.uo
Nu,·roll•li, <f<H
l<j<:l'<' 0411'1

/\1'l.

11/<'<ll.io/\ fl/011'1\rJ/uH<I</If<' ·''

(,2

c/,1 { ·.,,,\/IWII'cill /·~'</o·of"

I" A 1\c::.olw,:;'tt.) n'' ] , de (()~<J-CN pass.1 .a \'it;Ot:tr co111

:

scgtltUtc rcdaç:iu

"At1 l" O ex..o.tttc c a votação, pelo Congtcsso Nacton;tl, de
mcd1d.1s provtsUtt.as adot:~d.1s pelo Prestdcutc do~ RcpúblJc:t, com
força de lct. uos termos do an. G2 d<..~ Constnwç.ão Federal, s;}o feJtos
com obscrv.:incw. d.1s nonnas COHitd:Js na presente Rcsoluç.io
_ Art. 2". Nas ~ua.rcnta c 01t0 ltor:lS q11C se se~;uucm {!.
publicaçao, 110 D1.arto O!ict:ll d:J Umão, de mcdtda provtsóna adotad;.t
pelo Prcstdcntc U;t Repltb!Jcn. a Prcstdêncta do Cougrcsso Nactonal
fari publicar c distnbmr avulsos das m:JlCna. c~ a- remeterá ::'!
Comtssào M1st.õl COIJStltU!da p.:J.ra sua aprcctação

*

I" A Ptesidê.ttcta do Cougrc::;so Nacton:::tl lixad 0
calcnd::lno de tt:tnutaçiio de c.<da lltcdJda ptovt:>ón.J c ddc c.b1:i.
nncdtalo conltcc:mcnto 6.:> duas c~sas, Clll sessão do Scn:Jdo ou
COIIJtmta do Congresso Nacronal.

ii. 2" A com~mcaç;}o a que se 1Cic:1e o p:::tra~;J-:Jio :.mtel!or
scrn cnvJaa:J. por oficto. ao Prcs1dcmc da C5rnar<t dos Dcput:Jdos
'
:unes de SIIJ. !cJtm:t cm pic1tano
§ 3o E o Cougtcsso N<lctonal automatJcnmcntc convocado,
se csttvcr cm recesso qu.:J.ndo dJ. cdação de mcdtU<l p 1ov 1sórt<l,
cabendo a SClt Prcsrdcutc marc;;~r sessJo a tcalizar-sc 110 pr.azo de

cmco dta!i, cout:tdo d<.l pnbhcaçiio Oô!. mcthdo::t no Di;'tno Ofictal da
Um:lo
An ,;" i\ Couu::sâo Mtsta c tnle!-'l'ada pur dczcssctc
senadores c Jczcssctc deptrt<!Jos c tgual nuutcto de Sl!plcntcs,
rndicado:. pelos respectivos lidere::., obedec1da, tamo quanto
passivei, a pcoporcJOnahdade parttdana ou de blocos parlamentares.
mcumbmdo-lhe aprectar todas as medtdas prOVIS\mas adotadas com
base no an. ó2 da Constttutç.ão.
{ I o Ao aplacar-se o cntêno da proporcronahdade
p::l.ltadãna prevtsto no caput. observar-se-a a ststemâttca de rodízio
para as representações não comempladas. de tal fonna que todos os
parttdos pohttcos ou blocos parlamentares possam se fazer
representar na Comissão Mrsla preVlsla nesta Resoluç-ão
§ 2° A mdicação dos nomes serà encammhada pelos

lideres dentro de dez dias a contar do inicto da sessão lcgtslativa e a
ComJsso'io serã conshtuida dentro desse prazo, independentemente da
extstênei:a ou não de medtdas provisórias em tramitação.
§ 3"' A Conussão M1sta de que trata esta Resolução encerra
eos m<Jndatos c cessa o functonamento da antenor, des1gnada para o ..
mesmo fim, sendo obngatóna sua renovação a cada sessão
lcgaslat1va

*

4" Es~;otado o prazo estabelecidO no § 4° sem a dcv1da
mdicaç.ào, o Presadcnte do Congresso Nactonal farã a dcs.agna.ção dos
Integrantes do respecuvo parudo, em quarenta e OitO horas.

o

scn-aao-Feaeral. qu~mto a mdicaç5.o e eleição de seus

§ () 0 O Presidente da Comissão Mista para o exame de
-medidas prOYisOflas aestgiúira:~para exerce( as funções de relator
Deputado ou Senador que a integre como tttul:"lr, observando ngorosa
alternância cmrc as duas Casas, segundo a ordem cronológica d.iS
medidas provtsónas. levando cm conta, para esse fim. sempre a sua
primeira edtção

*

7"' 0:;. jKtrlamc:nt:llr:s que mtce:r<~rem a Comiss:1o Mtst<l
e:-.;.ante de utcchd:ts pcuvtsOnas n:'iu poderão utte~;rar
smtult:me:uueme Outl<.~ ~:OJillSS:it) nttsta cnt functotmmCmo no
Con~resso Nactona!.
'
para

o

Art. 4" Nos qmm::e d1as que se sc~mrcm á publtc:tção d:.t
medida provisóna no Dtáno Oíic1al da Umão, poderão a ela ser
oferecidas cmcn<.i_as, a ser entregttes à S~crctana da Comissão
$o I"' E vedada a apresentação de emendas que versem
sobre matêria esirânlta ãquc:!a trutada ua n1cdida provisõria, c:Jbcndo
ao Presidente da Comissão o seu mdefenmemo !ímmar.

§ 2" A emenda que conltvcr revogação ou modificação
desde a publicação da pnmeira edição de medtda provisôria, de
norma que jã tenha produzido efettos no campo juridico, deverã ser
acompanhada de projeto de decreto legislativo regulando as relações
juridicas decorrentes do disposlttvo da medida prbVlsôria objeto da
mesma, sob pena de não ser aceita

§ 3" O autor de emenda inadmittda poder:i recorrer da
decisão do Presidente, com apeJO de cinco membros da comtssão,
para o Plenãrio desta, que decidirã. definitivamente. por maioria
stmples, sem discussão ou encammhatnento de volaç.ão.
§ 4" Os trabalhos da co1mssão m1sta serão itucJados com a
presença mimma de um terço de seus membtos
§ -5.. Se a comissão mtsta- aProvar parecer cólltrãrfo ã
admtsstbilidadc da mcdtda provtsona. as emendas serão constderadas
prejudicadas

*

6° No caso de o -Gmtgrcsso NactOnal decidir, na fonna
prcVlsta nesta Resolução. que a medtda provtsoria atende aos
PrêSSUPbs'f6S'dcutgC:nCfâ e rclev:i.ncta, as emeudas pOderão Ser ob;eto
de destaque na vomç-.ão .fi1tal da matc!ria, salvo aque-las que
desatenderem ao que estabelecem os §§ ! o e 2° deste artago
Art. 5" A Comissão ter:!. o praz.o de vinte dias. contado da
puhlicação da mcdtd<J provtsóna oo Dtário Oficial dn U111ão, para se
pronunc1a1 <"Ontran.1mcu1<: ;I adnussibilidadc total ou parci:Jl dn
medida fl!'Ovt:;úna, tend~l cm vtsw oo. pu:ssitJX>Stns d.: uq,:êncm c
rclevâttCt:J a que se Jcfcrc o :.111. 62 Ja CouStiiUtç.:'u,)

§ 1o O parecer do relator deverá ser publicado c dtsinbuido
cm avulsos com a amecedêncta minuna de 48 horas da votação
§ 2" No caso de parecer contrârio a utlmú-sibilidade de
medida provisória, admite-se recurso ao PleJUirio da Casa em que
se iniciará, pelo crit.?rio de altemâ~rcia, a votação da matéria.
firmado por um terço de seus imegrautes.

§ 3a Havendo recurso. a Prcs1dênc1a da Cas.:~.; convocar:l.
sessão a realtzar-se no prazo rn:ixtmo de atC três dias Utc1s do seu
recebamento, para que o Plcnáno delibere sobre a adtmssJbdtdade da
medida provisória. adotando a Casa rev1sora o mesmo proccdnnento
c prazo, contado do recebimento dos aUióg.rafos.
• § 4" Se, em duas sessões, realizadas cm atC doss. d!;;tS
unediatamente subsequemes ao rc:cebunento da matcna. o P!en:lno da
C::lsa lcg1:.iauva por oude se JlllC!ar a votação não decidzr sobre a
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materia, prevalecerá o parecer da comissão, aplicando-se o mesmo
para a Casa revisora.
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__Af't.___!b_ Ü~__Q(3dQr~_fal~O ~ta O:UJc;!!I de !llScriçàQ. peJo
máximo de dez mmutos, conccdcudo-se a palavra,
altemad:m1cme, a três congresstst:tS favorâvcis c três contrãnos â
materia. findos os qua1s serã encerrada a discussão.
prazo

Art 6., Vcnficado que a medida provisória atende aos

pressupostos de urgêttcia c rclcvâncta, a mnténa seguirá a tramitação

prevtsta nesta Resolução.
S I"' Ttd.:~ como rejeitada, scnl arqu1vada, Oatxando o

Prcstdente do Con~:,'Tesso Nacional ato dcc!arnudo insubsistente a
mediCia provtsóna, feita a dcvtda comumcação ao Presidcmc da
RepUblica.

*2"' No caso do § ( a con11ssão mista clabocarâ projeto
de- decreto lcgtslattvo, dJSCtp!inando as relações jutidicns decorrentes
0

,

da vtgêncta da mcdtda, o qtta! teri sua ltauutação miciada aa Câmara
dos Deputados

An 7<> Adtmttd:J a medida pwvisória, a Conuss..-lo Mt$1a
podem aprcc1ar, na mesma rcum;"'o, a m:ucria quanto aos aspectos
coasutut:JOOal c de menta
§ 1~ Tendo ~.tu.itl nmhco..:un...:nto ao l'tt::>tdl!utc Ja Conussão
parcr.:et pci.L adtlliSStlul•da<lc d~!ntro d<l pw.w ptcvtstu 110 çap111 d...::;tc
art1go, podcra o rclatm nptcsemar, na mesmo rcum.;o, os pa~cccrc~
quanto :l constltuctonalldadc c .:10 mcnto para que SC:i<Un
coaJuntamcntc aprcc•aJ<.>:;, observado o prazo m.i!xuno de trmt:t c
cmco d1as

§ 2° Se a Comissão Mista nio aprec1ar os aspectos
constitucional c de mcnto na mesma reunião cm que for aprovado o
juizo de admtssi1Jilid.1dc, poder.:i convocar nova reunião par.1 fazê-lo,
desde que seJa obS<!rvado o prazo prevtsto no parab'Tõlfo antenor,
§ 3° A Comissão poder.i emtttr parecer pela aprovação lotai
ou parcial, alteração ou rejeição da _med1da proVJsona, e, amda. pela
aprovação ou rejeição de emenda a ela apresenl~da, dcy~º-9
concluir, quando resolver por qualquer alteração de seu texto:

§ lo A discussão poderi ser encerrada por deliberação do
Plenário a requerimento escrito àe dez membros de cada Casa ou de
lideres que representem esse nUmero, após falarem quatro
con~;I"essistas.

§ 2° Não se admitirá requenmcmo de ad~amenlo da
discussão ou da votaç.;jo da matéria
Art. 14. Encerrada a discussão, passar-se-á ã votação d<:~
matCna, podendo encammh3:·1a sc1s CongressJstas, sendo três a favor
c três contra, P9_r..c~_aco nuuutos cada um

Art. IS. Admittr-se·a requcrimcmo de destaque, para.
votação em separado, a ser apresentado a\C o encerramento da
d1scuss::io da ma.tena

Art.I6.As.uormasconstamesdosa11s.IO, 11.12, 13,14<:
IS aplicam· se tamo no 5mb!IO da Cmmssâo M1sta quanto nos
respectivos plcn:lnos da Câmara. dos !Jcputados c do Senado Federal.
Art... 17. ScucJu a .mcdH:ia. provisóna <:~provad<~, sem
_alter:aç:io_dc mC:nlo, s~r:l o seu texto cw::ammhado cm autógrafos ao
Pre~1dcnte d:J RcpUbltca para pullhc.1~ào como lcJ.
____ ·- ___ An, _IJL __c_.. uu o Ji111. d.:__vcd.nL;1 lC<.:d1o,:ãu d,; lllC1,hda
provt:;;un;L ~sp...:cijica, uo lllJo uu c:m lt:mc, podc•:l 01 C'omt:.SÜ\1 Mtsla
aprc.sc111ar PWJt:lu de Jc<.:tCI<I !cg~sl;111vo IJUC Jcdnrc a c~s;.u;:1•l d...:
sua cficict.a c uonna1vc a garautta cJos alas JuricJu:os ac;thz.'ldos
durante sua vtgêncm •

Art. 19. J::m caso de: llOJQI_:g__c_cxQCJ>Cional urgCuct<:~, o
Prc;sJdc:otc do Congresso NacJoual, não h<~vcncJo olljcç.:lo do Plen:!no,
poder.::í reduZir os pi'<IZOS cst.abclet:Jdos nesta Resolução

i- pela apresent<:~ção de proy::to de le:t de conversão rclattvo

a matena:
ll . pela apresentação de projeto de decreto lcgtslallvo

dtsc1plinando as relações JUridtcas decorrentes da vigêncta dos textos
supnmidos ou alterados, o qual teci sua tr.anutação mtc1ada na
Câmara dos Deputados
§ 4~ Aprovado o prOJeto de let de conversão, sera ele

enVIado

a saação do Prestdente da RepUblica

Art. 8° Esgotado o prazo da cotmssào sem a apresentação
do parecer, quamo a sua eonsutuC!Oilaltdade emento, sera a medtda
provisóna mcluida na ordem do dta da Casa Lcgtslattva a que
mcumbtr o micto de sua tranutaçào, observado o que estabelecem os
§§ 4" c 6° do an. 62 da Constttutçào Federal.

Arí. 9° Em plenano. a maténa scr<i submcttda a um único
tumo de dtscussào c votaç.<io ..
Art 10 Se o parecer da conussão conclutr pela
IHCOllstEIUCIOIIa!Jd,dC total OU parctal da mcdzda Jlrl.lVISÓC!i'l Oll pela
aprcseutação de emenda saneadora do victo, _ haver a :.tprect.ílç.J.O
1uclmmmr da <:onsutucaoat:lltd.acJc <:~ntcs Ja dchllcr;1ção ~obre IJ m~ntl).

lto\1\'Ct

congt~o'Sststas,

Uw~o

Na :tJlrCcmç;io Jltdumn:U', qu:mdu uào
pode1:hl cncammhm
a \'OI:n,:üt.J quatro
sendo dots contra c dms a favm

l'wúgntjo
dts.:uss<"tu,

i\n ! ! Dcçu.lJJ.a a prclmunar pcl<:~ constttuctonahdade d.n
mclhda JHOv•son:t ou pcl.n aptovl'!ç:lo dl!: cmcnd., saneadora do vic1o.
uucJ.ar-scMa, lmcJmlamcmc, a nprectação d:t m.:ttCu:t quanto ao
mcmo

Ar1 12. A dtscussào da propostç..,o pnnc1pal. das emcnd01s
e subcmcndas scrã fcata em COllJUUto.

Art. 20
Aphcar-sc-iio, amda, subsldJariamcmc. ll.J
tratmtação da matcna., uo que couber, as nonnas gcra1s estabclcctdas
no Reguuento Comum e - no que este for omisso - os Regmlemos
das duas C<!S3S do Congte:sso Nac10ual, prevalecendo em c:JSO de
confilto, o Regtmento do Sen;;~do.

Parágrafo imrt.·o O funcionamento da Conussão M1sta de
Exame das Medidas Provisónas obedecera. as nonnas desta
Resolução e no que esta for otmssa - as nomms aphc3veJs ás
Comissões Pcnnancmcs e Tentporanas das duas Casas do Congresso
Nactonal, no que couber. prcvale<:endo. cm caso de conflito, o
Ret,>tmcnto do Scl!a4o. E•.:Jeral "
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porên:. 'qualquer beneficio nessa contraproposta, haja vista que não
~fi~ .a .urgência (se regimental ou constitucional) e apenas perpetua os
efeltos J~mdacos da mediCa provisória no tempo, criando flagrante contlito
com o ~~s~o no atual parâgrafo único, do :utigo 62, da Carta Magna, que
o SubstitutivO do Scnador.José_Fogaça trnnsfonna em parãgrafo lo;

-Ao Substit11tivo da Comissão Especial P.s
Propostas de Emenda à Co11stituição n• 01,
04, II, 20 e 65, de /995, relativas à medidas

4- a veda~o de rcedtçâo de mcdid::~ provisória ::~penas quando o
Congresso Nacional editar " ... d~crcto legislativo que declare a cessaç.io de
sua etiêâcia e d1sciplinc os atos JUridicos realizados dtlr.tute a stta vigência"
C tambCm uma contrnproposta- ilqt1cla 1uevista no Substitt1tivo do Senador

provisórias.

J~~h.at Marinho.-. c é limit:u.lom das 11rcrrogativas do Congres~o nacim~l.

.
Mais uma vez esta Comissão se debruça sobre o tema
"Medidas Provisórias" e sobre as Propostas de Emenda â Constituição nos
01, 04, ll, 20 e 65.
Ao serem submetidas, pela primeira vez, ao exame deste
Colegiada as Propostas de Emenda supra-referidas foram objeto de
Relatório, da lavra do nobre Senador Josaphat Marinbo, c, quand~ da
discussão desse Relatório, tivemos a opoltllnidade de apresentar, med1ante
. Voto em Separado. um Substitutivo, no qual oferecemos a ífossa-concepção
de MediQa Provisória
Na discussão da matCna evohnu-sc para a consliruição de
Comtssão Especial visando ao estudo do tema
Nessa fase da Cotmssão Espectai. o Relator - mais wna vez o
preclaro jurista Josap!t:;J.t M:annho -ouviu e sollcttou a parttcípação de tod~s
os membros sobre o novo tc:-:.to que apresenta...a. Ttvcmos, novamente, ma1s
uma oporrumdade àe expor o nosso pensamento sobre a matéria. E, como
sucedâneo da audtçâo de todos aqueles que se manifestaram, o nobre
Relator apresentou, J:l cm P!en:ino, na fase de discussão em J:>rimciro tu~o,
como Emenda n" 01 -de Plcnâno, c como consenso da Comtssão_ Espectai,
o SubstitutiVO que ora e submcttdo a apreciação deste douto ColegJado.
Havendo sido dcstgtl.ado Relator. nessa fase, o im;igne Senador
Jose Fogaça optou por aprcsent<~r novo S(tbstthtttvo, que, com relação ao da
· Comissão Especial, inova nos se~;umtcs aspeetos:

1- mst1ttU cmmss.;o mtsta, pantana c pcnnancntc, pam a anftltsc
das mcdtdas proVJsonas;

p~1~ ampcde ~ rCJCIÇâo t:icJta do texto da mcd1da provisória - que C uma
lu~tesc. posswcl de ocorrer, mas, atê agora, não VJabili:t..ada pdo Poder
Leg~s~a11~0, o_ qual, por SU:l ve:l , llt.UI~ questionou, judicialmente, a

-

consutuctouahd.:~de d.:~

r_cc.dição. _

Por outro lado, analisando-se, sistematicamente, esta proposta
com a contida no item 3, sugere concluirmos que a medida provisôria, não
apr~~· ~o prn.zo constituctonal, terà sua tramitação, cm rcgune de
urgencta, amda como medida provisória, e sem prazo especificado para a
-cessação de ~redução dos seus efeitos jurídicos. Então, reeditar para que,
--se,- pela preVIsão, ora sob enfoque, o caráter "provisório" da medida se
transforma em "permanente'"?
.
. 5 -e, por ú!ttmo. qual e a sanção para o descumprimemo, pelo
Exec::uttvo, da obng:!toncdadc de daa: conhecimento prévio ao Congresso
Nactonal, de adoção de medida provtsória? Scr:i a invalidação da medida
provisória?
---

. Por outro ~ado. a ex_ceptuação dos casos de sigilo c reserva, em
prol ~o mt7resse púbhco, não mvalidaria essa regra, de fato, pois não se
correna o nsco de conferir-se, a esses pressupostos, a mesma generalidade
que, hoje, ê conferida aos pressupostos de urgência e ulevánda?
Por todo o exposto, e louvando o esforço do insigne Senador
Josê Fogaça no aprimoramento do te:o:.to constitucional, votamos pela
aprovação do_ Substitutivo da Comissão Especial, elaborado pelo Senador
Josaphat Manuho, na sua íntegra, por ser esse fnt10 de um consenso e
prolongados estudos, que se estcudcrnm por mais de um ano

2- 3 aprccmç<i<J Jas mcJH.l:Js ptovtsOrias, cut scparndo, nç

Senado c

n~ Cãm<.~ra,

3· mdu~o da mcdtU.t provtsóna cm rcgnuc de urgência, na
Ordem do Dia, apos esgotado o prazo de 60 (sessenta) J1as,
consuntclotmlmcmc previsto para a sua tranntaçào,
4- vedação de reedição de mcdtda provisória, sempre que o
Congresso NaCJOJtal aprovar L>ecrcto Lcgtslatt"O que d!!el.are a cessação de
sua eficácia e dtsciphne os atas jttridtcos realizados durante a sua vigé~cia; e

5- cria a obrigatoncdadc de comunicação, pelo Presidente da
RepUblica, ao Congresso Nacional, com 48 (quarenta c oito) horas de
antecedência, da adoç.ão de Medida provtsón!l

\

'

__ VQ1"Q E_M ~EI_~Rt.:oo:po S!~NAIXJR .11.):-)Ú EDtlARDO DUI'RA t\1.)
~UBSTITUTlVü OI'ERECIOO- PEI::t\-COMI~SÃÜ~T;Sl>ECIAL- ÃS-

P_ROPOSTA~DE EMtN5AA coNsni'OiçÃON-s t. •. ~'t. 20 E os;

RELATIVAS A MEDlDASPRõ-VEóRCi\S: ,-.-._:
~· ......,\... _,.. _;.

(.;,,L.:. :te<'' '

é.~..·:,:;:~~--:;:._-· ~~:..J
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Analisadas essas inovações, concluimos que:

I- a <:emissão mista e permanente, que se espelha no exemplo
da comissão m1sta de orçamento - não nos parece ser wna boa idéia, haja
VJsta a dtversidade de rnaterias vetculadas pelas medidas provisórias, o que
toma essa comissão completamente dtferente daquela na qual se espelha.
pois, na Comissão de Orçamento, tr.U<H_c;. com e:o:.cl_~i'lidª-de_,_ -~-e !!l'!~éria
orçamentã.na~

2- a apreciação pelas duas Ca53s, cm separado, após haver
passado pelo crivo de uma cotmssão mtsta nos parece, no minimo,
contraditôrio, visto que o orçamento. no qual essa comissão ê inspirada, C
submetido ao plenano do Congresso Nac1onal. A!Cm de contraditório essa
proposta e. a nosso ver, inviabthzadora do prazo preVlsto de 60 {sessenta)
d!as para a trnmttação da mcd1da provtsona:

3- a proposta de mc!usào ua Ordem do Dta, cm regime de
urgêncta. da medtda proVJsóna não apreetada no prazo constituciOnal e. na
realidade, uma contraproposta aquela apresentada no Substitutivo da
Comissão Espec1al, que vtsa va a transfonnaç:.'io da medtda provzsória cm
projeto de let, com tr:umtaçào de nq;êucm consutncional. Não vemos.

O ilustre Senador Jose Fog;aç:<! (PMDI3-RS) oferece a consideração
da Comtssão de Constltmção, Justiça e Cidadania parccct sobre a
proposição elaborada pelo Senador Josaphat Marinho (PFL-BA), na
tóiidtçãcr· de relator de comissão espeCial mstituida para compatibilizar
--propostas de emetida à Constituição qtg__tratmn da nonnatizaçào do
instituto das medtdas provisórias

Em que pese nosso absoluto convencimento acerca da
constitucionalidade e conveniência do Projeto de Lei Complementar u" 13,
de 1991. de autoria do então Deputado e hoje Ministro da Justiça Nclson
Jobim. -que- t.ratã. daffiesmá matêria e que .a própria base governista se
recusa a votar, o Partido dos Trabalhadores não deixou de oani<par da
referida comissão, confiando na smcer:datle de propósito
Ucm::l.ls
partidos políticos, quanto ::1 necessidade premente de se dar u.u ll<!sla ;l(j
t:so abus1vo de medzdas provtsónas pelo Poder F.xccut!vo AJcmats. .1
certeza da isenção e do notóno conhecuncnco l6cmco do relator dcstg.uado
- pari
-õe CZlliipitiliihi:lç.iO,-üoS n'lõtzvou cou1nbmr com esse
cole :ãao especial
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Indubitavelmente, a proposição oferecida pelo Senador Josaphat
Marinho, resultante do amplo debate travado no seio da comissão, é de
indiscutíver qualidade. Seu ponto alto está em afirmar a prerrogativa
legiferante do Congresso Nacional e, exceocionalmente, reconhecê-la ao
Poder Executivo como ato anõmalo e untcarf1er1te comomedrcta cautelar.
Adem2ís, o texto apresentado pelo eminente representante baiano é sábio
ao propor a dilatação do prazo de· exame de uma medida provisória e sua
desccnstituição, caso não seja convertida em lei dentro de 60 dias a contar
de sua edição. Essa posíção rej)ôe 1n!n:cargo-de dar definitividade a uma
medida provisória em seu devido lugar. Ao adotar uma MP o Poder
Executivo substitui o Poder _Lçgislativo. Logo_ ao assim proceder deve
estar ciente de que os deputados e senadores não apenas compartilharão

de seu juízo de urgência e relevância, como ratificarão a regra
rapidamente, dando-lhe os contamos de perenidade que os fatos relevantes
e urgentes requerem. Em outras palavras, o uso de medida provisória
pressupõe gozar o Poder Executivo de maioria parlamentar.

Isso não constitui novidade alguma: o chamado substitutivo
Josaphat Marinho tão-somente ajustao art. 62 da Constituição Federal à
exata nonnatização dada ao mesmo instituto na Constituição Italiana, fonte
de inspiração do constituinte originário -brasileiro, em seu anseio de
substituir o execrável decreto-lei dos tempos do regime militar, por um
instrumento consentâneo com uma institucionalidade democrática.

Com efeito, o texto constitucional italiano. em seu art. 77. é
explícito ao atribuir ao ramo executivo a responsabilidade política pela
edição de uma medida provisória, vale dizer que o governo tem todos os
ânus da aventura do exercício excepcional do poder legiferante. MARIA
LUISA MAZZONI HONORATI afllTila que " I 'art. 77 delia costituzione
prevede che, m casi straordinari di. necessità e urgenza ii governo possa
adotare solto la sua resnonsabi!ità nrovvedimenti orovvdement1
provvison aventljorza di legge, 1 quali devono essere convertiti in legge
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entro ses.~·anta giorni, pena la decadenza fin dall'iniúo ( "o art. 77 da
constituição prevê que, em casos ex1ta.ordinários -de necessidade e
urgência o governo possa adotar, sob sua_ responsabilidade. medidas
provisórias com força de lei, as quais devem ser convertidas em lei em
sessenta dias, sob pen_a_deJ:kcadência desde o início" - Lezioni di Diritto
Parlamentai·e, 2" ed. Torino, G. Giappichelli, 1993, p. 253, grifamos).

Feitas tais considerações in.iciais, passamos a declinar nossas
objeções ao parecer do ilustre Senador José Fogaça. [)esde logo, cremos
ser um equívoco justificar a existência de medidas provisórias na
"complexidade de uma gama considerável de questões de grande
diversidade" co;n que este Brasjlg~ contrastes se depara. A complexidade
não po::e c ni'!o deve ser enfrentada pelo argumento autocrático de
govemo~ exige, contrariamente, para o adequado equacionamento, sob a
base consensual mais ampla possível, o livre debate entre as distintas
forças políticas, o que faz do Congresso Nacional o /ocus privilegiado
para tanto. Questões complexas não .. podem ser resolvidas através da
prevalência de uma visão _unilateral, o que sói acontecer quando a
regulação de determinada matéria se dá por medida provisóri;...

Diversamente do que propõe o Senador .J osaphat Marinho.
consoante a linha traçada pela Constituição Italiana, o Senador José
Fogaça não concebe a caducidade da medida provisória, findo o prazo de
sessenta dias para sua apreciação parlamentar. Destarte, Sua Excelência
desonera o Poder Executivo da responsabilidade de mobilizar sua base
congressual para imediatamente homologar uma ação legislativa cautelar
urgente e relevante; ao já ampliado prazo de sessenta dias acresce outros
noventa para exame da matéria, Q que praticamente confere à medida
provisória eficácia perene, inviabilizando,_águas passadas, qualquer
questionamento pelo Congresso Nacional. Não bastasse isso, somente
impede a reedição de uma medida provisória, com a aprovação de
esdrúxulo decreto legislativo que, concomitantemente, "garante os atos
realizados em sua vigência". Ou seja, Sua Excelência-;-restabdece~ por via
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transversa, o famigerado decreto-lei da ditadura, pois diferentes não são os
efeitos do pretendido decreto-legislativo vis-à-vis a regulação prevista para
o decreto lei no art. 55, § 2°, da Constituição de 67, com a redação dada
pela Emenda Constitucional no I , de 1969, outorgada pela Junta Militar.
Por outro lado, a separação das sessões camerais para análise das
medidas provisórias, além de incongruente com a idéia de criação de uma
comissão mista permáfiente para emissão de parecer;-acabaria por dilatar
ainda mais um processo de conversão que se l)retende célere, pois o
exercício da emendabilidade por uma casa implicaria o reexame pela outra
e dúvidas quanto à posição prevalecente em face da existência de uma
comissão comum para emitir parecer. Isso para não mencionar o risco de
se transfonnar essa comíssão, análoga à Comissão de Orçamento, em um
típico balcão de negócios.

Com a devida v:ênía, o substitutivo José Fogaça atende apenas aos
interesses do Poder Executivo; não resguarda as prerrogativas do Poder
Legislativo. Melhor teria sido se Sua Excelência tivesse perseverado nas
orientações que o constitucionalismo italiano proporciona, à luz do art. 77
da Carta Constitucional da Itália, da Lei no 400, de 23 de agosto de 1988 e
da Sentença n° 302/88 da C011e Constitucional Italiana, por certo
inspiradoras do brilll2.1lte parecer do Senador Josaphat Marinho. Pelos
!:lotivos expostos, manifesto-me . contrariamente ao substitutivo José
Fogaça, para aprovar a t::roposlçao--resültante -do trabalho de
compatibilização do insigne representante do Estado da Bahia neste
Senado da República.

de 199(
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-O parecer lido vai à publicação.
Volta-se à lista de oradores.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela liderança do Bloco, V. Ex" tem a palavra por
20 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que ceda o espaço da Liderança
do Bloco ao Senador Sebastião Rocha. S. EJcA fará
pronunciamento sobre o Senador Darcy Ribeiro,
pois não pôde estar presente à sessão de ontem,
quando esteve no enterro do Senador.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, que dispõe de 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, nesses três
últimos dias, foram inúmeros os oradores que se expressaram a respeito da morte do Senador Darcy Ribeiro.
O Professor da Unicamp Roberto Cardoso de
Oliveira disse em recente artigo, no jornal Folha de
S. Paulo, que falar sobre Darcy Ribeiro exige, em
primeiro lugar, que se considere quais de suas faces
deverá ser focalizada, tendo em vista que durante
sua longa e produtiva vida conseguiu ser antropólogo, político, ficcionista, educador, administrador, etnólogo sempre com igual sucesso. Entendo que ou·
tra face do eminente Senador está definida na afirmativa de Carlos Drummond de Andrade de que
'Darcy é um monstro de entusiasmo que nenhum
golpe arrefece", ou no entendimento de Leonel Brizola que, referindo-se à luta de Darcy contra a doença, afirmou que 'nos últimos meses, assistimos a
uma luta nunca vista entre as esperanças e idéias
de um homem e o assédio de uma doença que a humanidade não conseguiu vencer".
Sr. Presidente, a morte de Darcy era previsível,
mesmo assim um profundo sentimento de perda
abalou a todos que tiveram a felicidade de conhecêlo e com S. Ex" conviver.
Há quatro meses, o Senador Darcy Ribeiro já
temia que as dores terminais o impossibilitassem de
revisar o livro de memórias que estava escrevendo.
Todos nos recordamos de sua última aparição no
plenário desta Casa, no dia 04 de fevereiro, quando
exerceu seu último ato como Parlamentar. De cadei-
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ra de rodas, votou na sessão que decidiu entre os
candidatos Antonio Carlos Magalhães - hoje Presidente da Casa - e lris Rezende, para a Presidência
do Congresso Nacional.
Discursou, pela última vez, na tribuna desta
Casa, para falar de uma das suas mais importantes
obras, embora uma de suas derradeiras: O Projeto
Caboclo.
A propósito, o recente debate realizado acerca
do assunto, que reuniu pesquisadores e especialistas da Região Amazônica em Brasflia concluiu que a
proposta do Senador Darcy Ribeiro para a ocupação
alternativa da região, ou seja, o Projeto Caboclo,
deve ser concretizada O evento foi organizado pelo
próprio SenadoY que consiaerava a proposição uma
das mais importantes de sua vida.
- ·· A.própósfa eonsisfe erri~miffitfaCe-xpenmenta.l=
mente, 10 ou 12 comunidades de índios e caboclos,
Corll 50 farnílfas-ca:a-a:. emãreas de~ nó mínimo;s mil
hectares.
Dizia o Senador que a _suª idéia de _montar
cooperativas de caboclos na selva, para exportar
produtos da região e impedir a sua devastação, ins-!'irou-se nos ideais de Chico Mendes, que buscava
enriquecer os seringais nativos com manejos não
destrutivas e de desenvolvimento sustentável.
Sintetizando, Sr. Presidente, a proposta do Senador Darcy Ribeiro. sopre a quª-'__li que também o
Presidente da Casa se comprometeu em apoiar e a
executar, busca proporcionar aos moradores da
-Amazônia condições e instrumentos para que eles
produzam em seu próprio habitat, sem comprometer
o ecossistema, evitando a migração para a periferia
das grandes cidades.
Cada núcleo do projeto contará com uma grande casa que funcionará como escola, igreja e centro
comunitário. Darcy Ribeiro morreu, portanto, produzindo, criando, e sobretudo preocupado com o futuro
de milhares de brasileiros que vivem em condições
subumanas.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 'morrer
é fechar os olhos para viver para sempre; quem
morre toma-se invisível, porém não ausente'. Essas
frases foram pronunciadas por Frei Leonardo Boff
ontem, no Cemitério São João Balista, no Rio de Janeiro, ao homenagear o Senador Darcy Ribeiro. É
deste modo também que entendo a morte.
Quanto a Darcy Ribeiro, sua estrela não se
apagou. Sua magnitude, seu esplendor, seu brilho
majestoso continua a iluminar a humanidade, agora
como parte da constelação divina, como um ente
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universal, entrelaçando sua resplandecência à infinita luminosidade de Deus.
A batalha que Darcy travou contra o câncer
certamente será reconhecida como uma das mais
memoráveis, não contra a ameaça permanente da
morte, mas sobretudo em defesa da vida, sua própria vida e a vida de milhões de brasileiros, penalizados, marginalizados, condenados a desaparecer
precocemente, em função da ausência de políticas
oficiais voltadas para o combate à miséria e à fome.
fndios, caboclos, trabalhadores sem terra, sem teto
e sem emprego.
É confortável ter convivido com Darcy Ribeiro
nesse pouco tempo que estou no Senado. Foi, na
verdade, uma dádiva ter podido usufruir da companhia amável desse cidadão do Brasil, desse cidadão
do mundo.
A imagem de Darcy, há quinze dias, quando
estive em seu apartamento e quando pude, mais
uma vez, ouvi-lo - e que ficará eternamente na minha lembrança -, é a imagem da destreza intelectual, da agilidade mental, do monumento cultural que
sempre representou e representará para toda a humanidade.
Parecia que toda a sua energia, toda a energia
que circulava no seu corpo debilitado era canalizada
para sua mente, e quanto mais seu corpo agonizava, mais a intelectualidade se aguçava. Como disse
alguém durante o velório, a agilidade mental de Darcy era tamanha que uma língua só era incapaz de
reproduzir as palavras elaboradas em sua mente.
Por isso, com freqüência, gaguejava.
O exemplo de Oarcy deve ser seguido. Sua
morte, muito mais do que representar o seu pretenso desaparecimento, deve orientar e guiar os jovens
intelectuais, políticos, administradores no caminho
em busca da vida, mesmo que, para isso, se tenha
que viver o seu próprio martírio, a sua própria via
crucls. Darcy assim o fez, por amor à vida e por
amor à humanidade.
Essas palavras, Sr. Presidente, expressas nesta tarde, brotam do seio de toda a família pedetista,
partido que Darcy ajudou a criar, a dirigir e a iluminar
até os últimos momentos em que esteve entre nós.
E Darcy teve reciprocidade no amor que dedicou ao
povo brasileiro.
Acompanhei, no Aio de Janeiro, seu velório e
seu sepultamento e pude constatar o amor que o
povo daquele Estado demonstrou a Darcy Ribeiro no
momento de dor. Centenas de pessoas acompanharam o trajeto da Academia Brasileira de Letras até o
Cemitério São João Batista, andando a pé aproxima-
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damente por 6km; e o corpo de Darcy Ribeiro somente pôde descer ao sepulcro aproximadamente
às 19h30min em função da grande massa de pessoas que acompanhou e esteve presente no seu sepultamento.
VIVa em paz, Darcy, e, na eternidade, envia
teus fluídos espirituais para alimentar e irrigar a nossa mente e os nossos corações para que possamos
produzir e dedicar mais amor pelos nossos irmãos,
sobretudo àqueles que mais necessitam de nós.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães)
- Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva.
S. Ex" dispõe de 50 minutos.
A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr.- Presidente, Sr% eSrs. Sem:idores, desejava estar ontem na sessão de homenagem ao grande
companheiro Darcy Ribeiro. Mas, como é do conhecimento de muitos, estava também acompanhando o
funeral no Rio de Janeiro.
Darcy Ribeiro me emocionava demais. Não estou dizendo issO_ pQi-q-ue ele _partiu. TIVemos uma
convivência muito grande na luta pelos direitos dos
nlénós favorecidos; aos riegros, das mulheres, das
crianças e dos povos da floresta.
Sei que ele era um homem dedicado. E como
tal é bom destacar alguns pensamentos do nosso
querido Senador Darcy Ribeiro.
O que o Oarcy pensava sobre o Brasil? Para
ele, este País precisava ter um projeto próprio. O
Brasil está preparado: maduro e é isso o que me dói,
dizia. Dói em mim saber que o Brasil está pronto
para, e·m uma década ou duas, realizar-se como
uma grande civilização nova no mundo. O Brasil tem
tudo para ser uma grande civilização, mas a população precisa ser edu~da -diZia Darcy a respeito de
no5so País.
Darcy era um homem que amava e ele dizia
que o ser humano precisa amar. E acrescentava: a
coisa mais bonita na vida é amar. Ele amava verdadeiramente o povo brasileiro, as etnias, o pobre, o
humilde, o intelectual, o ignorante. Ele tinha um
amor por este País como nunca pude observar em
nenhum outro brasileiro. E ele nos convencia de que
esse amor era talvez maior do que a própria extensão do País. Ele amava as pessoas. Era importante
sentir e ter o amor de Darcy.
Darcy era um homem vaidoso. Muitas vezes
conversávamos fora daqui, antes mesmo de ele ser
Senador, e também aqui, e pude observar que ele
era um homem que se elogiava. Lembro-me de um
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dia quando comecei a brincar com ele e ele me pediu que o elogiasse. Disse-lhe que deixasse disso.
Ele então, com seu jeito, disse que o elogio era uma
coisa maravilhosa e que ninguém podia viver sem
ser elogiado. Darcy pediu-me, então, que dissesse
alguma coisa e eu, brincando, disse-lhe que ele era
um homem realmente vaidoso. Ao que ele replicou:
não há quem não tenha vaidade.
Ele queria que os elogios fossem feitos espontaneamente, mas já que algumas pessoas, por acanhamento talvez, não os faziam, ele pedia os elogios: se você acha que o que faço é bom, se você
gosta da minha amizade, se o convívio comigo é in.. téressarite, por que não dizer? Ele fazia isso. Aprendi com Darcy Ribeiro - apenas não de maneira tão
ousada- a convencer as pessoas do valor que cada
um de nós tem.
Em sua última entrevista, o Senador Darcy Ribeiro disse que estava carente de carinhos e de elogios. E arrematou: quem puder me elogiar que o
faça agora, enquanto estou vivo, depois não importa
o que digam. Se ele estivesse presente, ouviria que
o tempo todo foram feitos elogios a sua pessoa.
Era interessante o modo como tratava as questões mais sérias, sempre brincando. E pareceu-me
uma brincadeira o que aconteceu durante todo o
tempo em que acompanhei seu funeral de Brasilia
até o Rio de Janeiro. Prirr.eiro, foi o episódio da
pane, em que fomos obrigados a trocar de avião. E
eu pensava: "Isso é coisa de Darcy". Todos esperavam. Chegando ao Rio de Janeiro chovia muito, o
que não esperávamos. Eu disse: "É coisa de Darcy•.
E o cort€jtJ seguiu até a A.cademia Brasileira de Letras, onde o povo se comprimia e quase não havia
lugar para os que ali compareceram.
No dia seguinte, fomos surpreendidos com o
atraso do carro do Corpo de Bombeiros. O povo estava alvoroçado, a hora do enterro estava chegando,
e ninguém sabia como resol\ler a questão.
Frzemos apelos. o r.«rro chegou, mas não era
A multidão subia no carro e o ajeitava.
Pensei: é coisa de Darcy, não pode ser diferente.
Não havia transporte. A multidão com suas bandeiras tomou as ruas e determinou: iremos a pé.
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Andaram mais de 6km, e eu não pude fazer o
percurso a pé, fui de carro. No cemitério, havia outra
multidão aguardando Darcy. E eram feitos elogios e
mais elogios. Ninguém arredou pé dali, mesmo sabendo que o sepultamento iria demorar. Foi a primeira vez que vi um enterro ser feito à noite; todos
têm horário, o do Darcy não teve.
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Demos a ele tudo aquilo o que -ele havia planejacto anteriormente. Foi uma desorganização total e,
ao mesmo tempo, uma confraternização enorme.
Eram risos, lágrimas, elogios e compromissos que
cada um ali assumia com a causa que ele abraçou.
Sobre o câncer, uma luta de mais de vinte
anos, não quero falar, porque sei que todos os oradores falaram sobre corno Darcy Ribeiro driblou,
com muita competência, a doença e chegou ao momento final de todos nós com a cabeça erguida.
Uma pessoa que leva vinte anos lutando contra uma
doença passando para nós toda sua força, toda sua
energia e garra, nos faz sentir vergonha quando te~mos algum problema em nossas vidas e nos abatemos. Se Darcy pôdE! lutar, nós podemos também.
Darcy Ribeiro partiu mas deixou um grande trabalho, que todos já citaram; deixou feitos, coragem,
ousadia e rebeldia. Por tudo isso eu o chamo de Senhor Educação.
Para o sonhador e realizador Darcy Ribeiro, o
ideal para a criança era a escola pública e integral.
Acompanhei de perto esse projeto de Darcy. Ele desejava que existisse, nas várias comunidades em
que trabalhávamos, um local onde as crianças pudessem estudar e ter lazer. Ali ficaria protegida e, ao
mesmo tempo, livre. Sei que Darcy não conseguiu
realizar todos os seus sonhos, mas quero crer que
ele conseguiu sensibilizar todos nós, para dar continuidade a esse projeto.
Darcy foi um homem de livros. Escreveu várias
obras. Quem de nós não conhece todas elas? O
Povo Brasileiro foi exatamente a obra que, quero
crer mobilizou o Brasil e o exterior. Após sua leitura,
~s a compreender melhor as contradições, a
situação do País, suas saídas.
Darcy fez isso com muito amor. É preciso ter
muito amor, para, nas condições em que se encontrava, conviver com os índios de várias partes do
País corno ele conviveu por dez anos e relatar com
tanto propriedade, corno relatou, aqueles momentos
. ali vividos quando escreveu Utopia Selvagem e Uirá
Sai à Procura de Deus. Conhecemos suas convicções filosóficas. Ele não cria em Deus, mas tinha muita
fé, tinha muita esperança TIVe oportunidade de conversar com ele sobre Deus. O respeito que Darcy tinha por todos nós que.acreditamos em Deus era
·muito grande. Eu i:fiZia a Darcy: você é tão cristão
em suas ações! Você causa inveja a muitos cristãos,
que nãotêm, com<>. v~. compromiSS()t:()m os menos favorecidOS, com aqueles que nada possuem e
com aqueles que querem dialogar e não podem por-
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Matas verdejantes que se inclinavam diante de
que sequer puderam freqüentar uma escola primásua ousadia.
ria!
Oh! Amado companheiro, amante:
Darcy Ribeiro falava de qualquer assunto, com
De mim, de nós, do BrasiL
a mesma propriedade, com os intelectuais e com os
chamados homens e mulheres comuns. Ele sabia
Quisera florescer o vale só para ti.
perfeitamente como fazê-lo.
Quisera que as águas, em murmúrio constante,
Não posso deixar de destacar a sua grande
talassem só para ti.
luta em prol da raça negra no Brasil. Ele a reconheMas Deus, o meu Deus, cuidou em fazer da
cia e a considerava importante. Quantas e quantas
natureza nosso teto, nosso chão, nosso ar, nossa
vezes vi aquele homem defendendo a raça negra!
paixão e privilegiou você.
Nele, eu tinha um grande parceiro, que perdi. Ele
Sapiência inigualável, humanitário, contagiannos ajudou muito a tratar dessa questão. Como ante, bendito foi entre nós.
tropólogo, Darcy Ribeiro conhecia perfeitamente as
Mostrando que um filho teu não foge à luta,
injustiças étnicas cometidas em nosso País. Tinha
foste incansável.
grande preocupação com o povo brasileiro, preocu__Obrigado, Darcy. Nós, mulheres, negros, indípação esta que fez com que escrevesse vários lF
genas, c_riª-nças, recebemos de ti, para as nossas
vros.
causas, um contorno relevante.
Darcy Ribeiro, mesmo sendo um homem letraSem pausa, sem rima, ~em bªjulação.
do, pôde ouvir aqueles que não freqüentaram as esTu és o-ffiáxímo, e como diz a canção popular:
colas, para fazer deles parceiros e não apenas para
"Eu sei que vou te amar por toda a minha
ter inspiração para seus livros.
vida."
Darcy Ribeiro deixa saudade, uma saudade
E a sua ausência, Darcy, será sentida por tomuito particular.
dos nós.
Sei que um câncer tirou a sua vida, mas não
O Sr. Eduardo Supllcy - Senadora Benedita
pôde destruir os benefícios e a esperança que ele
da Silva, V. Ex" permite-me um aparte?
gerou para milhares de crianças no Estado do Rio
A SR• BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex",
de Janeiro e no Brasil.
Senador Eduardo Suplicy.
O seu ideário educacional teve muitos fôlegos
O Sr. Eduardo Suplicy - Fui testemunha one, no início da década de 90, ganhou nova vida com
tem, no Rio de Janeiro, do extraordinário carinho
a universidade que criara no Norte do Estado.
que o povo de seu Estado tinha, e tão merecidamenConfesso que é muito difícil talar de alguém
te, pelo Senador Darcy Ribeiro. V. Ex" bem salientou
como Darcy, alguém que se foi.
a importância de Darcy Ribeiro, sobretudo para os
Queria prestar-lhe uma homenagem muito
negros, para os índios e para todo o povo que ele
grande, queria chegar nesta tribuna e dizer tudo que
amou com tanto fervor. A presença de V. Ex", acomconhecia dele, dizer o quanto fomos companheiros e
panhada do vereador Pitanga, de anteontem até onamigos, mas vejam: estou tomada de emoção.
tem, desde o velório até o momento em que o SenaMesmo assim, dentro dos meus limites e muito
dor Darcy Ribeiro foi enterrado, foi muito importante.
emocionada, por isso pediria o registro do meu proespecialmente por ser também Senadora pelo Rio
nunciamento na íntegra, pensei que pudesse fazer
de Janeiro e pertencer ao Partido dos Trabalhadoeste pronunciamento. Vejo que não posso, não tenho - ____ res. O Senador Darcy Ribeiro, como uma das princicondição. Escrevi algo, de próprio- punho, para que,
pais lideranças do PDT, reiteradas vezes disse que
caso me faltasse a voz, alguém pudesse ler. Eu o fiz
nossos Partidos deveriam estar muito mais juntos do
dentro dos meus limites e da minha simplicidade.
que se digladiando. No programa Roda Viva, que o
Meu amado companheiro:
entrevistou em abril de 1995, reprisado na última sede pequena estatura.
gunda-feira, em sua homenagem, Darcy Ribeiro obCoração gigante.
servava que em países da Europa, como a França e
a Itália, por décadas, o Partido Socialista e o ComuHomem das letras.
nista estiveram brigando mais entre_ si, disputando_
Da natureza viva perpassante, do casamento
áreas, do queproprfamente com-os seus principais
nobre.
adversários. V. Ex", Senadora Benedita da Silva,
Deslumbrante do saber com o viver.
teve percepção semelhante. É preciso que as recoProfundamente mergulhou nos sonhos.
mendações feitas pelo Senador Darcy Ribeiro para
Decididamente penetrou nas matas.

122

-·

~NAIS

Fevereiro de 1997

DO SENADO FEDERAL

como

tantas coisas importantes no Brasil,
organiza~
ções solidárias como as cooperativas, base do seu
Projeto Caboclo para a região amazónica, possam
ser levadas adiante, sobretudo no momento em que
recordamos a sua contribuição. Suas palavras sobre
a importância de partidos fraternos - PT e PDT estarem mais juntos - também devem ser ressaltadas
neste momento. Muito obrigado.
A SR• BENEDITA DA SILVA- Nobre Senador
Eduardo Suplicy, não tecerei nenhum comentário,
pois estou tomada de emoção, o que é perfeitamente justo e natural. Agradeço a V. Ex" o aparte.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SENADORA BENEDITA DA SILVA EM
SEUPRONUNCMMENTO
Senhoras e Senhores Senadores:
Corno é do conhecimento de munas. o 6ra<;;il acall<l. <:1e p_Elr- _
der um dos seus maiores filhos. que é o professor. fundador e primeiro rertor da Universidade de 6rasllia, antropólogo, escritor, intelectual, politico e imortal da Academia 6rasileira de letr.ls. icleaHzador da Universidade do Terceiro Milénio, Senador da República, Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro me emocionava, e não estou dizendo isso
porque ele partiu. Tovemos uma convivência muito grande na luta
pelos direitos dos menos favorecidos, dos negros. dos indígenas.
Nesta luta, ele foi incansáveL
Ele mesmo comentou: 'Eu quero ficar na lembrança do
povo". A sua última entrevista, que foi ao ar no domingo, dia 16 de
fevereiro passado. através do programa Conexão, do jornalista
Roberto Dávila, pela TV Manchete. nos dá uma completa visão do
que era este brasileiro.
Nascido em 22 de outubro de 1922, em Montes Claros,
MG, ele partiu para a eternidade no dia t7 passado, aos 74 anos
de idade, vitima de complicações causadas por cáncer generalizado.
Em sua trajelória, Darcy Ribeiro:
-Formou-se em Antropologia, peia USP, em t946, depois
de ter abandonado o curso de medicina em Belo Horizonte.
- Dedicou-se ao estudo dos índios no interior do Amazonas, ganhando prestigio corno intelectual. Segundo ele, foram os
melhores anos de sua vida.
-Assumiu, em 1952, com o apoio do Marechal Rondon, a
diração do selar de estudos do Serviço de Prot~o aos Índios.
- Responsável pela fundação do Museu do indio, em 1953,
destacado peia Unesco, como o primeiro do mundo.
-Dedicou à educação primária e superior.
- Em t955 foi auxiliar do Ministro da Educação, Anisio Teixeira, do Governo Juscelino Kubrtschek.
- Em 1959 foi inrumbido de organizar a Un6, tendo sido
nomeado, em 196t, o seu primeiro reitor.
- Em 1963 é nomeado Ministro da Educação no Governo
Jango.
-Foi exilado, em t964, no Uruguai, devido à Dlladura MiU-

lar.
- 6enefidado com a Anistia em 1969 pelo Govemo·Gelsel.

- Em t993 foi etano membro da Academia 6rasileira da
Letras.
-Como vice-Govemador do Rio de Janeiro, assumiu a Secretaria Extraordinária de Programas Especiais. no Governo Leonel 6rizola, onde desenvolveu o projeto dos Cleps.

· - ..: p;;;;..,~u ~ .,;nstruiu a Universidade do Terceiro Milénio
-Universidade Esladual do Norte Auminense. em Campos, RJ.
-Senador da República pelo Eslado do Rio de Janeiro.
O que Darcy pensava sobre o Brasil?
Para ele, •este pafs precisa ter um projeto próprio. O 6rasll
está praparadinho, maduro - isto é que me dói, diZia, me dói se
eu morrer sem ver isto, me dói muno - é saber que o 6rasil está
pronto para em uma década, duas décadas, se realizar como
uma grande civilização nova do mundo. Tem tudo para ser uma
grande civilização. A população precisa ser educada', dizla
O que Darcy pensava sobre o amor?
que o ser humano precisa é amar', argumentava,
acrescentando que •a coisa mais bonrta em sua vida foi amar'.
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Sobre a vaidade,
Darcy Ribeiro dizia que gostava de ser elogiado. Aliás,
quem não gosta de ser elogiado? Mas o professor Darcy Ribeiro
disse que •nunca gostou tanto de elogio corno o de AntOnio Cândido quando ele disse que
Darcy não é só um dos mais importantes intelectuais de hoje, é dos mais importantes de todos os
tempos". E isso lhe comoveu, conta Darcy, porque AntOnio Cândido não era capaz de daruma-opinião, é discreto, sério e contido.
·-- Em sua última entrevista o ex-senador disse que estava carente
de carinhos e de elogios. E arrematou: "Quem puder me elogiar
que o taça agora, enquanto eu estou vivo. Depois, não importa o
-. que IIOCês digam de mim".
Neste momento, Darcy não precisa mais de elogios, nem
de carinho, porque já partiu. Mesmoassim, não se pode calar
. frente a esta figura, que--todÓs nesta:
muno bem o conheciam, admiravam, respeitavam.
Sobre o cilncer, uma luta de vinte anos,
Darcy Ribeiro disse que o destino andou lhe perseguindo.
'Já estive à beira da morte muitas vezes e fiz careta para ela",
brincou ele.
Para o ex-senador a vida era a sua musa Declarou que "a
grande coisa que há na vida é o nascimento e a morte.• "Eu não sabia que ara mortal. o câncer me assuSiou pra burro'. cornenw.
Cruel também é a dor. O próprio Darcy se declarou contra
a dor e que a instrução dada aos seus médicos foi a de que ele
não queria sofrer dor alguma. A dor realmente é aguda, é feroz. é
terrível, prindpalmente quando nós a sentimos ou atravessamos
por ela.

·o

casa

Sobre u morte,
- - Darcy Ribeiro disse que há vinte anos está dialogando com
a mesma. Ele chegou a filosofar sobre a morte: "Minha possibiUdade de morrer me dava maior capacidade de viver'. exPressoU
Darcy. Ele dizia que não tinha medo da morte. A morte sempre
esteve presente diante dele corno um tema fundamental.
Darcy declarou que sua esperança era a de que gostaria
de ficar na memória dos homens por algum tempo. Ele partiu,
mas o seu trabalho, os seus feitos ficou entra nós e permanece
para a posteridade brasileira.
Perante estes acontecimentos, eu pude parceber que a
vida é, realmente, passageira. O rei Salomão registra que •a vida
é como um vapor que sobe pela manhã e logo se esvai".
Podemos dizer que Darcy Ribeiro é o 'senhor Educação".
Para o sonhador e raaHzador Darcy Ribeiro, o ideal para a aiança
era a escola pública em perfodo integral, onde a criança tivesse
espaço e tempo para estudar, material didático a assislênda completa, indusiva alimentação. Um projeto que, segundo ele, traba·
lhava desde 1956. Não pOde desenvolver o que estava no seu Interior quando assumiu a renoria da Universidade de Brasilia, porém, no Rio de Janeiro, um novo horizonte lhe foi aberto quando o
então vice-govemador assumiu a Secrelaria Extraordinária da
Ciência e CUltura e deu um novo impulso à educação de base no
Rio de Janeiro. Ele implantou no Estado o projeto dos Cleps. O
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governo que ele integrou atingiu, mais tarde, a meta proposta,
que era construir 500 Cleps. Ele criou também a Universidade Estadual do Norte Fluminense, com sede na cidade de Campos,
uma universidade laboratório, que ele gostaria de chamá-la de
'Universidade do Terceiro Milénio'.
Darcy Ribeiro foi um homem dos livros. Escreveu várias
obras. Com o seu espirita latino-americano e de brasilidade, escreveu 'América Latina, a Pátria Grande', 'As Américas e a Civilização', 'Dilema da América Latina', 'Os Brasileiros'. 'A Fundação do Brasil', "Teoria do Brasil',
Povo Brasileiro', 'Antropologia da Civilização'.
Darcy conviveu com os indlos de várias partes do Pais por
dez anos. Segundo ele, os mais belos anos de sua vida. Estas experiências entre as populações indfgenas, ele as relatou em 'Uirá
sai à procura de Deus', 'Utopia Selvagem•, 'Os Índios e a CMBzação', 'O Processo Civllizatório', 'Diários Índios'. O seu amor
pela causa indigena fez com que ele desenvolvesse o projeto de
instalação do Museu do Índio, fora das visões preconceituosas;
bem como o projeto de criação do Parque lndigena do Xingu.
Não poderia deixar de destacar a sua. grande defesa erri
prol da raça negra no Brasil. Darcy Ribeiro disse que 'O negro ci·
vilizou o Brasil. Como falavam várias línguas, os negros tiveram
de aprender português e difundi-lo'.
Mas o 'senhor Educação', preocupado com a fonnação do
povo brasileiro, registrou em livros os seguintes fatos: 'Configuração Histórico-Cultural dos Povos Americanos', 'Nossa Escola é
uma Calamidade', 'A Universidade Necessária', 'Universidade
Para Quê?'
Um câncer tirou a vida de Darcy Ribeiro, mas não pode
destruir os benefícios e a esperança que ele gerou para milhares
de crianças no Estado do Aio de Janeiro e no Brasil. O seu ideário educacional teve muitos fOiegos, e no inicio da década de no·,enta ganhou nova vida com a universidade que criara no norte
doestado.
Meu amado companheiro:
Pequena estatura.
Coração gigante.
Homem das letras.
Da natureza viva perpassante, do casamento nobre.
Deslumbrante do saber com o viver.
Profundamente mergulhou nos sonhos.
Decididamente penetrou nas matas.
Matas verdejantes que se inclinavam diante de sua ousadia
Ohl Amado companheiro, amante:
De mim, de nós, do Brasil.
Quisera florescer o vale só para ti.
Quisera que as águas em munnúrio constante falasse só
para li.
Mas Deus, o meu Deus, cuidou em tazer da natureza nosso ::::o, noSS'J chão, nosso ar, nossa paixão e privilegiou você.
Sapiência inigualável, humanitário, contagiante, bendito foi
entre nós.
Mostrando que um 1iho teu não foge à luta, losle Incansável.
Obrigado Darcy. Nós mulheres, negros indfgenas, crianças
recebemos de H as nossas causas um contorno relevante.
Sem pausa. sem rtma, sem bajulação,
Tu és o maximo e como diz a canção popular:
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida.
E a &Ja ausência Darcy será sentida por lodos nós.

·o

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência. que
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1" VicePresidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Ney Suassuna, por 50 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores,
1 - Na história de todas as economias desenvolvidas existe um setor agrícola forte, uma agricultura apoiada pelas autoridades governamentais,
uma estreita cooperação entre a iniciativa privada e
o setor público.
2 - Apesar de o desenvolvimento moderno privilegiar os setores secundário e terciário, a agricultura é a fonte, a origem, a coluna e a base de sustentação de todos os processos de desenvolvimento
mais estáveis e duradouros.
3- A agricultura foi historicamente a fonte de financiamento do desenvolvimento dos demais setores econômicos, além de cumprir seu papel primordial de alimentar as populações de todos os países.
4 - Muito se discutiu, Sr. Presidente, no início
deste Governo, a chamada âncora verde, ou seja,
uma das amarras em que se sustentou o Plano
Real, em que os preços agrícolas são um dos sustentáculos do processo de estabilização monetária,
reduzindo a inflação e diminuindo as pressões sobre
o Balanço de Pagamentos.
5 ·~ Contudo, para garantir o sucesso do Plano
- Real;-o agricultor orasileiro tem sido muito sacrifica- do: estima-se_em aproximadamente R$9 bilhões o
total da transferência do setor agrícola para outros
setores da economia, o que tem acelerado o processo de descapitalização do produtor agrícola e tirado
seu estímulo para enfrentar uma nova safra sem as
condições necessárias para o plantio.
6 - Além da descapitalização, fator que por si
só já afastaria qualquer empresário do ramo de atividade a que se dedica, a agricultura brasileira tem
- slao-submetída_a_umasérie de outros fatores e
canismos perversos, tais como uma abertura externa generosa demais para os exportadores estrangeiros, com tarifas extremamente reduzidas, inclusive
Alfquota Zero.
7 - A concorrência predatória, tolerada pelo
Governo Federal, em detrimento de nossos produtores agrícolas, tem po5sibilitado o dumplng contra a
agricultura b_rasiJeira, juntamente com uma política
de estoques que parece ter sido elaborada não para
assegurar o abastecimento - suprindo o mercado
adequadamente nos períodos de desequilíbrio dos
fluXos de oferta e âemanaá -~liláspara ina5sacrar o
agricultor, com a permanente ameaça de depressão
dos preços por éxce5So de oferta através dos esto-

me-
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ques do Governo ou, simultaneamente, por importações amplas, gerais e irrestritas.
8 - Além dos problemas climáticos e das incertezas inerentes à atividade agrícola, nosso agricultor
é obrigado a enfrentar uma burocracia benevolente
para banqueiros e outros segmentos não produtiVos
e impiedosa com aqueles que realmente produzem,
trabalham, geram empregos e ainda são obrigados a
demonstrar diariamente sua capacidade de sobrevivência, enfrentando uma forte concorrência nacional
e estrangeira.
9 - Apesar de todas essas dificuldades, o setor
agrícola brasileiro vem batendo recordes sucessivos, sem o estímulo existente nos principais países
civilizados, em que o agricultor ganha para plantar,
ganha para não plantar, para aumentar seus rebanhos e também para reduzir os rebanhos.
10- Todavia, a previsão atual é de queda da
próxima safra, pois os preçOs dos insumos agrícolas
sofreram elevados reajustes e a remuneração do
produtor ficou muito abaixo da taxa de inflação, descapitalizando-se e gerando um déficit quase impos·
sível de ser revertido.
11 - Na agricultura brasileira, não mais existe a
euforia do início do governo, pois o endividamento
dos agricultores é muito elevado, as taxas de iuros
são muito altas, os recursos disponíveis são eScassos e a concorrência com os produtores estrangeiros é extremamente desfavorável para os produtores
brasileiros.
12 - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
agricultor brasileiro, hoje, vive uma situação realmente dramática: é obrigado a suportar o peso da
estabilização monetária, sustentar o Plano Real,
transferir renda para outros setores e enfrentar a forte concorrência estrangeira.
13 - A política económica, na qual a politica
agrícola é apenas um subproduto, montou verdadeira armadilha para acorrentar o setor agrícola, pois o
Brasil é o único país do mundo em que o agricultor
não tem nem mesmo a garantia de uma alíquota de
importação para planejar sua produção.
14 - Geralmente aqui ele planta com uma aliquota de importação e colhe com outra, totalmente
diferente e fortemente desfavorável, tomando sua
atividade produtiva aleatória ou, mais adequadamente, Errática.
15- O caso dos produtores de milho é paradigmático dessa irracionalidade: o Decreto nR 1.453, de
11 de abril de 1995, Zerou a alíquota de importação
do milho no momento exato em que o Brasil colhia
sua maior safra de milho de todos os tempos.
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16 - Ao mesmo tempo, o Governo Federal
criou níveis tarifários elevadíssimos para proteger
setores industriais fortes, oligopolizados, formados
principalmente por megaempresas multinacionais.
17- Tarifas de importação foram cria.. .: em níveis inexistentes no mundo civilizado: 70% para <:...~
tomóveis, 70% para a chamada Unha Brancc:.. d3%
para calçados, 70% para têxteis.
18 - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
próxima safra trará graves problemas para o Brasil,
caso não se corrijam imediatamente os rumos dessa
política que combina tarifas irracionais, juros elevados, importações subsidiadas, defasagem cambial,
superestoques governamentais usados contra os
agricultores.
19 - Sem lucro, sem remuneração dos investi_mentos, sem margem para amortização dos financiamentos, o agricultor brasileiro certamente irá diminuir sua produção, sendo impossível a manutenção
da atual política de amarrar o Plano Real na chamada 19 - Âncora Verde.
20 - A ampla abertura externa promovida em detnmerito àã agiiculrura· brasileira - em que despontam
subsídios, alíquotas extremamente reduzidas, Alíquota
Zero, financiamentos com juros muito baixos - gerou
u·m efeito perverso para o setor agrícola.
21 - Os países exportadores de produtos agrícolas estão usando o Brasil como base de armazenagem de seus produtos, transferindo para o contribuinte brasileiro- oTmenso ômis dà manutenção dos
estoques.
22 - Paradoxalmente, o Brasil de hoje exporta
_empregos agrícolas, elimina postos de trabalho no
campo, fomentando as migrações para as periferias
das grandes e inchadas cidades brasileiras, criando
demandas adicionais por serviços que os governos
não têm capacidade de ofertar.
23 - Estimativas publicadas na revista Conjuntura
Económica indicam que •as importações na abertura
comercial deslocaram cerca de 300 mil empregos nos
- cultivos de trigo e de algodão - número esse muito expressivo. Há desemprego no meio rural em níveis críticos. E, como a agricultura está enfraquecida, tal perda
de empregos cria grande pressão para a realização da
reforma agrária. Vale a máxima de que, para fazer as- sentar mais famflias, melhor seria não desempregar
trabalhadores no campo. •
24 - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o
setor agrícola brasileiro dispõe de todas as condições potenciais de contribuir decisiva e permanentemente para a solução de dois problemas econômi-
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cos brasileiros crônicos: inflação e desequilíbrio do
Tocantins parece ser uma das Unidades da Federação
Balanço de Pagamentos.
que tem sabido enfrentar as crises. Tem procurado superar suas próprias dificuldades, buscando alternativas
25 - Para tanto, é bastante o Governo Federal
para solucionar as mais graves formas de injustiça que
adotar uma política racional para o setor, evitar a
pressão descabida sobre o produto agrícola, adotar
se abatem ainda sobre o nosso povo; tem buscado a
soluçã.O para os nóssos problemas de natureza econóuma atitude cooperativa, somando forças, não transmica e que, certamente, contribuirão para a solução
formando o sistema de produção agrícola numa
GUERRA não declarada contra o produtor.
dos problemas de natureza social.
26 - Produtos básicos como arroz, milho, algoPor essa razão, com o apoio da maioria da
dão, trigo e soja deverão ter um aumento de imporbancada estadual e da bancada de Deputados Fetações, no corrente ano, de mais de 24%, atingindo
derais, e com a unanimidade do apoio da bancada
aproximadamente 14 milhões de toneladas.
dos Senadores do Estado de Tocantins que têm asSento nesta Casa, o Governador Siqueira Campos,
27 - O atual cenário, a visão prospectiva que
que traçou um programa ousado de trabalho para o
se nos apresenta atualmente, é de tendência de aunoss6-EStaao~ empreenderá, -no próximo ·mês --de
mento dos preços externos, em decorrência princimarço, mais uma viagem além-fronteiras do Brasil,
palmente da redução de aproximadamente 20% dos
buscando mostra~ ao empresariado de outros países
estoques internacionais de grãos.
as condições e o potencial extraordinário que tem o
28 - Não posso admitir que o Brasil, com seu
nosso País, e particularmente o Estado de Tocanimenso potencial agrícola e industrial, deixe de gerar
os empregos tão necessários para o seu desenvolvi- -- tins, de produzir notadamente proteínas através de
grãos e animais, de gerar riquezas e resolver os promento Muro, para suas novas gerações.
blemas de desemprego e de fome deste e de outros
Sr. Presidente, faço aqui um parêntese para
países.
lembrar o caso do algodão. Ao mesmo tempo que
Governo investiu dinheiro para aumentar a produtiviO Governador Siqueira Campos participará, de
dade e o plantio do algodão no Nordeste, permitiu,
17 a 19 de março, da 12B Reunião Anual da Assemna hora da colheita, o ingresso de algodão estra,nbléia de Governadores do BID, que ocorrerá em Barcelona.
geiro com alíquota quase zero. Resultado: o preço
caiu e quem plantou perdeu uma quantidade giganPor ocasião desse evento, Sr. Presidente, o
tesca de dinheiro. Se o bicudo acabou a safra pela
Governador Siqueira Campos assinará, conjuntapraga que propicia, furando a flor do algodão, o premente com o Ministro Antônio Kandir, o contrato de
ço causou uma praga pior, porque um perdeu o alcc-financiamento do gerenciamento da malha rodogodão e o outro perdeu o algodão e o dinheiro que
viária do Estado de Tocantins, que, diga-se de pasousou colocar na plantação.
sagem. está desenvolvendo um programa rodoviário
29 -Sr. Presidente, temos todas as condiçÕes
sem paralelo no País. Não há outro Estado neste
para aqui gerarmos mais empregos, mais renda,
País que esteja pavimentando tantas estradas como
produzir mais alimentos, a menor custo, para nossa
oiocantins. São_estradas estruturantes, integradopopulação tão necessitada.
ras, que virão consolidar definitivamente a infra-es30- Tenho a forte convicção de que o Senado - _tiiJtlii'Cl. do_Estª-do _e, c;om iSl>O, permitir que este orFederal saberá responder adequadamente a esse
ganize sua economia,_gere riquezas e empregos, redesafio tão importante para o desenvoMmento nasolvendo uma série de problemas que afligem a
cional, lutando por uma política agrícola definida e
gente de nosso Estado.
permanente e não pelos remendos que vimos fazenAlém desse encontro do BID na Espanha, o
do a longo prazo.
Governador Siqueira Campos visitará também a ItáObrigado, Sr. Presidente.
lia, atendendo a um convite do Embaixador da Itália
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conceno Brasil, apoiando tratativas já iniciadas com emdo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha,
presários italianos, que enxergam no Tocantins uma
para uma comunicação inadiável, nos termos do art.
possibilidade de estender seus negócios. Na Itália, o
14, inciso VIl, do Regimento Interno. S. ExA dispõe
Governador manterá contato com uma empresa ítade cinco minutos.
lo-alemã que produz tratares, com vistas a dar apoio
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PP&TO.
à agricultura do no§so Estado, _C()I'Tl_ qe~que para o
pequeno produtor.-Também cuictará de questões liPronuncia o seguinte discurso. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, nobres Pares, o Estado do
gadas à indústria de produtos lácteos, já que o To-
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cantins tem um potencial enorme para desenvolver
uma bacia leiteira extraordinária. Não só a Parmalat
tem dado exemplo da sua competência e da sua
atuação brilhante aqui no Brasil, mas também outras
empresas do setor com as quais o Governador manterá contato e exporá as possibilidades de uma jolnt
venture, de algum negócio que venha atrair capitais
saudáveis e importantes para investimentos em nosso Estado.
Sr. Presidente, o Governador Siqueira Campos
também recebeu convite para visitar a Holanda e outros pafses da Europa, que, por meio dos contatos
mantidos por seus embaixadores, demonstraram interesse em conhecer esse novo Estado brasileiro,
que está sendo construído com a garra e a força de
um povo que sofreu, penou muito, mas que, mais do
que fé, tem a convicção de que aquelas belas paragens, aquelas terras férteis banhadas pelos rios Araguaía e Tocantins poderão se transformar em um
dos mais importantes celeiros de grãos deste País,
dando uma contribuição enorme, não só ao Brasil,
mas ao mundo. para mitigar a fome que grassa hoje
de forma assustadora.
O Estado do Tocantins continua buscando alternativas que lhe permitam solucionar seus graves
problemas sócio-econômicos. O Governador Siqueira Campos com a tenacidade que tem marcado sua
trajetória empreende proximamente viagem à Espanha e Itália com o mesmo propósito.
Numa primeira etapa, o Governador Siqueira
campos participará de 17 a 19 de março da 12"
Reunião Anual da Assembléia de Governadores do
BID que ocorrerá em Barcelona.
Por ocasião desse evento, o Governador Si,queira Campos assinará conjuntamente com o Ministro Antônio Kandir, em ato solene, contratos com
o BIRD e o Exibank Japonês, recentemente autorizados por esta Casa. Trata-se de financiamento
destinado ao gerencíamento da malha rodoviária estadual, cuja dimensão não encontra qualquer paralelo nas demais unidades da federação. É o maior programa rodoviário implementado por um Estado Federado e que vem obtendo resultados inigualáveis.
A segunda etapa da viagem ocorrerá na Itália,
onde Sua Excelência, a convite do Embaixador Italiano no Brasil e de empresários locais, manterá
contatos visando investimentos em vários setores
econômicos.
Destacarei, por considerar de grande importância à economia do meu Estado, as gestões que serão feitas visando a importação de tratares e máquinas agrícolas destinados ao fortalecimento da agri-
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cultura e apoio aos pequenos produtores rurais.
Esse projeto do governo do Tocantins destilia-se ao
fomento da produção agrícola, que é a principal ati-viâãde econômica do Estado. O Tocantins importará
da empresa ítalo-Aiemã Same-Deutz 300 tratores
com todos os implementes agrícolas que serão repassados aos produtores do Estado. Já há, inclusive, por parte da referida empresa. um compromisso
formal para instalação em Palmas, de uma linha de
montagem dos tratores citados, no sistema CKD.
Também estará na pauta da visita o conhecimento de tecnologias ligadas à fruticultura e à indústria láctea. A Itália, hoje, detém uma das mais modernas tecnologias no cultivo de frutas e possui, não
tenho dúvida, a melhor indústria láctea do mundo.
Empresários desses setores manifestaram o desejo
de investir em terrnório tocanfíllt:mse, razão do interesse no conhecimento dessas tecnologias.
Quero registrar, ainda, que o Governador Siqueira Campos também recebeu convites de empresários Holandeses para visitar seu país, como também a Hungria, onde pretende conhecer os avanços
alcançados nas pesquisas para o setor agrícola.
Era o registro que eu gostaria de fazer, Senhor
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
V. Ex" dispõe de 50 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a caminhada humana, ao longo de milhões de anos, vem produzindo
e modificando o homem. Pelas estradas do tempo
ou pelos caminhos da Geografia, os antropóides, por
meio de seu trabalho, construíram os homens.
Inseguros e vaidosos, eles se classificaram de
forma repetitiva, sapiens, saplens, como se, reafirmando, removessem a dúvida que têm a respeito de
sua própria sabedoria.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, às
custas de nossos impostos, após vencer a batalha a
favor de sua própria reeleição, gastando promessas,
esbanjando berie5Ses~ distnbuindo presSões, sacrifi~
cando a democracia embrionária e os futuros orçamentos publicos.-partiu para repóusantee re\ielaaora vilegiatura. É, talvez, a 24• exposição global de si
mesmo que Sua Excelência realiza pelas passarelas
do "mundo civilizado" após seu coroamento na Presidência da República.
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Conservando, ainda, alguns traços humanos, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, é levado
por uma pulsão incontível e intermitente que se assemelha em tudo aos sintomas das neuroses obsessionais magistralmente descritos por Freud. Os atos
repetitivos, obsessivos, aliviam as tensões internas,
têm efeitos catárticos. Max Weber escreveu que o
trabalho intenso, com seu ritual repetitivo, eficiente,
serviria para aliviar as tensões dos trabalhadores, fazendCH>s esquecer as angústias sobre sua salvação
ou condenação eterna, dúvidas relevantes numa sociedade teocêntrica.
Desde a posse, Sua Excelência foi presa de insanável delírio ambulatório, que se explicaria como
ato e exercício de expiação de alguma culpa recôndita, alojada no inconsciente, que leva o sujeito a
afirmar sua superioridade fraca, desconfiada de si
mesma. Sua Majestade o Rei do Brasil, título dado
pelo Cônsul Inglês Emest Hambloch em livro publicado pela Editora da UnB, tendo recoiTido à amnésia para ajudar a resolver seus conflitos internos lnner contlicts -, recalca para as profundas do inconsciente as lembranças que se tomaram incõmodas, as recordações de experiências intelectuais,
políticas e existenciais que lhe modelaram a 'personalidade básica' - Kardiner- que entrou em conflito
com a formação mais nova, mais recente, de seu ser
atual e moderno. Personalidade sem memória, ou
pior, portadora de uma memória que se tomou amarga, pesada, acusatória, o nosso Presidente precisa
recomeçar a viagem, reiniciar a entifiCação de seu
ser dividido, despedaçado.
Sua confusão se expressa de forma emblemática quando, esquecido de que, durante a campanha
pela Prefeitura de São Paulo, afirmou ser ateu, atribui propósitos malignos, desestabilizadores a todos
quantos ousam repetir o que considera que deveria
ser esquecido. Ajoelhado em Roma, afirma que seus
inimigos lhe atribuem o agnosticismo como forma de
prejudicá-lo! Para livrar-se dos maus que se lembram dos fatos que deveriam ser esquecidos, Sua
Majestade deveria distribuir uma cartilha, uma espécie de neo-versão das Dez Tábuas da Lei, de um
neo-Código de Hamurabi ou de uma nova lei romana das Doze Tábuas a fim de esclarecer ao seu
povo confuso quais as verdades em que poderia
continuar crendo e pregando e quais deveria evitar,
pois essas verdades se transformaram em pecado
de lesa-majestade. Melhor, talvez, fosse mesmo que
'esquecessem tudo', todo o velho testamento, louvando o neo-testarnento com as novas e úteis verdades.

Os 'países civilizados' são as pias abluentes
que têm os dons de lavar as culpas e de devolver ao
ser cindido sua perdida integridade. Cada cerimônia
em que colhe novos títulos de doutor honorls causa
realimenta seu insaciável narcisismo e la volonté de
puissance, que, unidOs, justificam e explicam tudo,
da extorsão da reeleição sem se desincompatibilizar
até a promessa já esquecida do referendo popular
que lhe permitiria ouliir 'a voz rouca das ruas'. Ou
se deve esquecer, também, do entusiasmo do Presidente pelo plebiscito ou pelo referendo que ele demonstrou quando esperava perder na Câmara sua
ambiciosa proposta de reeleição?
Na atual peregrinação atrás de novos louros
que ataviem seu infindável currículo, Sua Excelência
chegou a sentir-se seguro a ponto de confessar que
errou, ou antes, quase errou. Os deuses também erram e, ao assumirem alguns pecadilhos, exageros
veniais, mais inflam sua divindade. Ao se dizerem
modestos, acrescentam a virtude da modéstia às demais qualidades exemplares que os levitou até o
Olimpo ...
Antes de chegar ao Vaticano, ainda na anglicana terra, o ex-ateu confessa que errou, que escancarou exageradarnente o Brasil, abrindo os flancos
para a invasão das mercadorias estrangeiras. Ele,
que há 25 anos já escrevera sobre os efeitos deletérios do imperialismo e que, recentemente, em prefácio a um livro sobre a Guerra das Patentes, afirmou
que 'guerra é guerra!, ou seja, que mercadoria e tecnologia são armas no campo de combate dos interesSes nacionais contra
da globalização. Mas seu
ataque de modéstia dura pouco. Presidente Fernando Henrique Cardoso divide sua culpa com o outro
Fernando, de quem só não foi Ministro das Relações
Exteriores por obra e graça do Governador Covas.
Afirma, socializando a culpa, dividindo o pão amargo
do desastrado déficit comercial com seu ex-amigo
-Fernando COilor de-quem
afirma que herdou a
'precipitação'. Mas, sem o déficit da balança comercial produzido pela avalanche de mercadorias estrangeiras, cujos preços foram reduzidos pela taxa
de câmbio sobrevalorizada, como manter o elevado
volume de oferta de mercadorias que achata o nível
dos preços internos, reduz a taxa de inflação? A
taxa de câmbio sobrevalorízadora do real e que precipitou a abertura globalizante e destruidora, que
seu gênio neoliberal Gustavo Franco queria que fosse na relação de R$0,50 por US$1 ,00. Se a taxa de
câmbio do gênio do Bacen tivesse prevalecido, não
deixaria pedra sobre pedra, e a maxidesvalorização
atual deveria ser de 160%! Então, foi a precipitação
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de Fernando I que salvou o plano de Fernando 11,
escancarando as importações, produzindo o déficit
comercial sem o qual os preços internos não teriam
sido comprimidos pela oferta de mercadorias aumentada petas importações que são indispensáveis
a este tipo de 'combate à inflação'. Resta saber se o
paciente Brasil, que precisa ser amordaçado e amarrado pelo autoritarismo político para receber as do.
ses de remédios dolorosos e amargos que o neoliberalismo lhe aplica, resistirá a um Fernando III, ou
seja, a um Fernando 11 'reeleito'. Isso é que é inconfessável, até no Vaticano ... Sua confissão não trará
de volta as dezenas de milhares de empresas falidas nos setores têxteis, de sapatos, de tecidos, de
confecções, de porcelanas, de máquinas-ferramenta, da vitinicultura, de autopeças, de implementas
agrícolas etc., etc., todas arrasados pelas importações modernosas feitas em nome da concorrência covarde que arrasou a produção.
'Houve precipitação no processo de abertura',
confessa tranqüilo o impenitente FHC, que agora
pede desculpas, como que mandando flores às viúvas, aos filhos, aos pais que sobreviveram à 'precipitação', suave e indulgente palavra que o Presidente usa para qualificar o hediondo economicídio.
Com a comenda, FHC recebe a reprimenda
dos bolonheses que sabem o que se passa no Brasil
real, sem maquiagens, sem matemágicas. Sabem
que, após mais de dois anos de Governo social democrata, 500.000 crianças prostitutas entre 10 e 15
anos continuam aumentando o PIB brasileiro com a
prestação direta de 'serviços', remuneradas diretamente pelo mercado e indiretamente ao incentivarem o turismo sexual; sabem que mais de 30 milhões de brasileiros se encontram sem terra e sem teto;
sabem que o Brasil ..;ontinua detendo a copa mundial da desigual distribuição da renda nacional; que
o Brasil é o campeão mundial de concentração fundiária; que o Ministério da anti-reforrna agrária só
gastou 11% dos recursos do Orçamento de 1996,
emperrando <' reforma; que os direitos humanos
continuam inexistentes onde três milhões de crianças são explor7.Jas no trabalho no campo; que os
recursos do CPMF não chegaram e não chegarão
até os leitos dos hospitais, até os corredores da morte; que as penitenciárias continuam matando e contaminando os presos que não têm, muitos deles, sequer um metro quadrado onde dormir; sabem que os
aposentados continuam no mesmo barco dos horrores em que se encontram os funcionários públicos,
cujos vencimentos, direitos e garantias são vilipendiados; que as chuvas continuam afogando populações ribeirinhas; que os banqueiros ganharam R$14
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bilhões para manter sua midásica impunidade; que
os direitos humanos não chegaram à vida real, não
saíram da mídia e do 'nhem, nhem, nhem'; que a
democracia é de papel e fica nele, não se encarnou
na vida, na democracia alimentar, na democracia da
cultura, na democracia da terra, na democrática distribuição de renda, do lazer, do poder, da saúde, dos
transportes, do acesso ao trabalho, que a Constituição assegura, enquanto o Governo desemprega, demite, enxuga, moderniza; que os sindicatos dos trabalhadores das indústrias e dos serviços são vistos
pelo Governo como perigosos inimigos e que o movimento dos trabalhadores sem-terra, que Noam
Chomsky considerou o mais importante fato do Bra- sil moderno, é visto como o movimento de um bando
de delinqüentes, que, de acordo com os Ministros da
Justiça e o da Reforma Agrária, pretendem desestabilizar o governo despótico, autocrático.
Suspeitamos todos que a atitude reacionária
contra os trabalhadores sem-terra coloca na boca
dos Ministros da .fustlç.i e da-Reforma Agrária, enf
orquestrado uníssono, as mesmas palavras que as
classes reacionárias usam, há décadas, a fim de
apresentarem a reforma fundiária corno coisa de comunistas e de delinqüentes. As palavras e os gestos
reacionários, a impunidade dos assassinos de trabalhadores sem-terra, se inspiraram, desta vez, no
acordo de más intenções entre Governo, sequioso
de aprovação da emenda da reeleição, e a Bancada
ruralista, agraciada com a promessa de contenção
da reforma, isto é, de uma ação oficial contrária à reforma (Folha de S. Paulo, 17/02/97). Sabem também que o Poder Legislativo se transformou em
mero palco em que a vontade despótica do Presidente, que coincide sempre com a do FMI e a do
Banco Mundial, recebe a máscara democrática, o
acordo do Congresso, poder esvaziado, eunuco, órgão meramente ritual e carimbatório.
Assim, as universidades homenageiam e as
ruas reprovam as !áureas acadêmicas viabilizadas
pela ação externa do poder político instaurado 'para
durar vinte anos'.
Se a ação continufsta interna que foi anestesiando a consciência coletiva, tomando normal e necessário o desrespeito à Constituição, até chegar ao
que interessa realmente ao Governo - a reforma
constitucional que instaura a reeleição pela primeira
vez no Brasil -, a ação externa visa a coroar e laurear o César caboclo, fazendo crer que o autoritarismo continufsta é normal e necessário.
Uqüidarido o poder das oposições, desmoralizando os partidos politicas e o Poder Legislativo, ar-
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rasando ·a ação sindical, do Movimento dos SemTerra e da sociedade civil organizada, o neoduce
entra em comunicação direta com o povo, assume o
comando do povo, isto é, instaura o corporativismo
fascista, percorrendo o mesmo caminho de Mussolini. O ex-socialista italiano destruiu o movimento sindical, mas aproveitou a estrutura dos sindicatos para
nelas fincar o sistema autoritário alicerçado r..::.s
idéias de Mihail Manoilesco, de Spirito, de outros
teóricos do corporativismo italiano.
Até mesmo a telenovela O Rei do Gado mudou
seu roteiro inicial para, no- gran flnalle, acusar o
MST, após o massacre do líder Rainha, o Regina da
ficção televisiva, praticado sem a conivência da
UDR, de estar contaminado por ideologia política,
obviamente petista.
A despolitização dos movimentos sindicais, dos
sem-terra e da ação da Igreja e dos conselhos de
base, populares, faz parte da esterilização politica
usada por todos governos autoritários, do fascismo
ao getulismo, do golpe 'anticomunista' de 64 à desmoralização dos políticos, dos partidos políticos da
ação política.
Do arraso, do rolo compressor, os neo neo esperam que se salve apenas a figura totalizante de
seu grande chefe, o promotor da crise de legitimidade, da falta de líderes alternativos, da ausência de
opções, processo que garantirá ao PRI social-democrata a permanência por vinte anos no governo autoritário.
Jamais duvidamos de que o neoliberalismo político, instaurado no Brasil a partir da presença dos
neoliberais Roberto Campos, Bulhões, Delfim Netto
e Simonsen, exige a ditadura como sua contraface
política. Assim foi na Argentina, desde o retomo de
Perón; no Chile, onde o papa dos neoliberais, professor Friedman assessorou Pil'lochet; no Peru,
onde o ditador Fujimori aplica a economia de mercado; na Coréia do Sul, onde o povo se rebelou contra
a ditadura do mercado livre; no Equador, onde Bucaran, El Loco, teria pago US$500 mil pelo aluguel do
Caballo, economista argentino, impune neoliberal; e
no Brasil, onde o neoliberalismo exige as reformas
desconstitucionalizantes, a venda do património público (doação das estatais), a derrogação dos direitos de greve, das garantias de emprego, da estabilidade, da aposentadoria plena, das indenizaçóes dos
trabalhadores despedidos, do FGTS e do FAT desviados para empréstimos aos capitalistas inadimplentes com os impostos, a perseguição contra os
sem-terra. A resposta a esse economicídio neoliberal está sendo dada mundo afora pela sociedade re-

belada, que tenta sobreviver. Pára anel:.'tesiar a coletividade, injetar nela os remédios perversos, a medicina amarga, tanática, só mesmo com a presença de
uma força concentrada e concentradora de todos os
instrumentos de deformação e de engodo da opinião
pública. O Filósofo Arthur Gianotti, atual Diretor do
Cebrap, fundado por FHC, e amigo leal do Presidente há 45 anos, já manifesta seus receios de que o
País poderá estar trilhando o caminho do cesarismo
polftico ou do 'despotismo esclarecido' (Jornal do
Brasil, Caderno Político, pág. 3, 17/02/97). O nome
não interessa-;- o que importa é o conteúdo, a identidade das relações despóticas, o autoritarismo desrêspeitaoor aos cireitõSnumanos, a ·erosão cfa-democracia que são comuns a todos ps matizes de governos da direita neoliberal.
Ao retomar de sua viagem, Sua Excelência já
estará preparando a bagagem para uma nova expedição. Suas andanças sérãd inúteis, frustrados serão os seus propósitos; se espera encontrar o velocino de ouro de sua perdida integridade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. V. Ex"
dispõe de 50 minutos.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, este egrégio Plenário será chamado
em.breve. a deliberar sobre.a P.roposta de Emenda à
Constituição n• 54, de 1995, de autoria do Senador
RÓnaldo Cunha Uma, seguido de outros integrantes
desta Casa, dispondo, por via de alteração do § 2"
do art. 1 02 da Constituição Federal, 'que as decisões definitivas de mérito, prof~ridas @jo Supremo Tribunal Federal - STF, após sumuladas, produzirão
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente_ao.s_de.mais ó.rgão_s__dn_E'odeLJudiciário e ao
Poder Exerutivo.'
Basicamente, a proposição intenta conceder
maior abrangência à disposição hoje restrita às pendências das açóes diretas de constitUciOnalidade, uniformizando a prestação jurisdicional no Pafs, porquanto as decisões do STF passam a ser obedecidas, compulsoriamente, pelos aplicadores da Lei no Poder Executivo e pelos demais órgãos da magistratura, em nível
de jufzo singular ou Tribunal de Justiça
A par disso, tem o sentido de evitar que se
multipliquem diferentes decisces sobre demandas
idênticas, já decididas pela Corte Suprema em última e definitiva instância. Isso porque, conforme o
autor, 'o STF é, entre as Cortes constitucionais de
todo o mundo, talvez a mais demandada, chegando
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a examinar cerca de 25 mil processos por ano, o
que esgota sua capacidade, atrasando os feitos."
O argumento é, por inteiro, procedente, bastando ver que algumas Cortes, como a dos Estados
Unidos da América, julgam no máximo meio milhar
de processos a cada ano. Aqui, o STF, neste início
de ano, tem 35 mil processos para examinar, enquanto no Superior Tribunal de Justiça - STJ, ascendem a outro tanto as causas pendentes de julgamento, significando dizer que cada um de seus 33
Ministros inicia o exercfcio com 1.060 processos
pendentes de deliberação.
Nesse mesmo Tribunal, como avalia o seu Pre- sidente, o Ministro Romildo Bueno de Souza, •uma
avalanche de processos asfixia a Justiça." Em 1989,
foram recebidos 6.103 casos para julgamento; em
1990, 14.087; em 1992, 33.872; em 1995, 68.576; e,
em 1996, n.032.
Essa progressão deve-se, em grande parte, a
não se ter em conta que •o efeito vinculante toma a
decisão reiterada e sumulada urna norma com plenos efeitos, suscetível de mudança perante o próprio
STF ou através de lei."
Parece-nos existir, ante esse quadro, um insuperável excesso de questões judiciais a decidir, muitas delas desnecessariamente. No exemplo dado
pelo nobre autor da Proposta, estivesse em vigor o
efeito vinculante, não subsistiria a pendência "dos
147% dos aposentados", que recebeu decisões diferentes dos tribunais, mesmo após o STF ter se pronunciado sobre o caso.
Por sinal, "no Poder Executivo as ações administrativas emperram direitos·, levando os prejudicados ao recurso judicial, embora já exista "assentada
e pacífica jurisprudência sobre a respectiva questão."
Pretendendo-se, na verdade, estancar a •aventura judicial" dos que renovam indefinidamente adiscussão das teses mais variadas, sobre as quaiS j!i
existem decisões definitivas do STF, vale a ênfase,
aqui e ali levantam-se dúvidas quanto à oportunidade da proposição e à validade de seus objetivos.
Não fosse a iniciativa em si controversa, opõem-se-lhe obstáculos despiciendos, como o que sugere desprezo às instâncias inferiores, limitadas,
pelo advento do efeito vinculante, a transcrever as
decisões do STF, abdicando de seu próprio poder
decisório. Em tal caso de impossibilidade de modificação das sentenças, como se sabe, haveria a negação de o Direito adaptar-se, como deve, à evolução das necessidades sociais, contidas pela observância da interpretação Corte Suprema.
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Veja-se, a propósito, o depoimento valioso da
Jufza Ellen Gracie Northfleet, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, reconhecendo que:
•a maior parte das questões trazidas
ao foro, especialmente ao foro federal, são
causas repetitivas, onde, embora diversas
as partes e seus patronos, a lide jurídica é
sempre a mesma.
São causas _que se contam aos milhares em todo o País eque dizem respeito a
matérias exaustivamente discutidas e de há
muito pacificadas pela jurisprudência. Como
exemplo, as devoluções de empréstimos
compulsórios, as causas em que se busca a
correção monetária dos salários de contribuição, para efeito de cálculo das aposentadorias, aquelas em que os depositantes reivindicam a aplicação de índices expurgados
ao cálculoâe Seús-sáldoserricaciEimetas dé
poupança, entre inúmeras outras.
É impossível sustentar que processos
dessa natureza devam prosseguir congestionando o Judiciário e percorrendo suas diversas instâncias na sucessão, quase interminável, dos recursos colocados à disposição das partes pela legislação processuaL
Nenhum progresso para a ciência jurídica
resultará do julgamento desses feitos. Eles
nada mais são que uma reprodução de peças padronizadas. Da petição inicial ao acórdão derradeiro, nada será acrescentado ao
entendimento que já se cristalizou a respeito
da matéria."
E conclui:
"É inútil e custoso manter a máquina
judiciária ocupada com questões que já não
oferecem relevo ou dificuldade. Mais que
isso: pára com tudo e desvia a atenção e recursos do Judiciário, os quais deveriam estar melhor aplicados nas questões que têm
maior atualidade e demandam reflexão e atividade criativa por parte dos magistrados. •
Portanto, Sr. Presidente, com essas palavras,
gostaria de manifestar, aqui da tribuna, o meu irrestrito apoio à proposta de emenda constitucional que
estabelece o efeito vinculante, possibilitando, dessa
forma, o desafogo do Judiciário e uma prestação de
serviços jurídicos de forma mais eficiente, beneficiando, assim, a população brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra por cinco minutos à nobre Senadora
Marina Silva para uma comunicação inadiável.
A SRA MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr.
Presidente, foi-me enviado da parte da Associação
das Comunidades dos Índios Tapeba, de Caucaia,
no Estado do Ceará, um expediente relatando um
grave episódio de violência que vem ocorrendo contra essa comunidade no Município de Caucaia.
O expediente diz o seguinte:

corpo do morto (A Polícia de Caucaia esteve
no local e retirou a faca.)
O medo foi tão grande com essa violência e depois com o boato de que se a família denunciasse, eles (os assassinos) acabariam com toda a família. Não iam respeitar nem as crianças. Até as Comunidades silenciaram com medo e não tomaram atitude.
Depois disso ficaram sem poder sair de
casa para o trabalho e estavam passando
até fome, a mãe e os filhos."

"Nós, Tapeba, do Município de Caucaia, no Ceará, Brasil, estamos revoltados e
muito preocupados com a onda de violência
que ultimamente vem ocorrendo em nossa
área indígena.
1. Dois assassinatos na Lagoa elos
Tapeba
Dia 15 de dezembro deste, às
19h30min, mais ou menos, na Comunidade
da Lagoa dos Tapeba, na nossa área indígena, foram barbaramente assassinados, no
terreiro de suas casas, dois Tapeba, mãe e
filho, Maria do Carmo de Alencar e Alencar
de Alencar Gomes, conhecido por "Caucaia". Eles estavam em suas casas, que ficam muito isoladas, no Meio do Mato, quando foram atacados. Uma voz perto que chamou por um dos filhos. Como era noite escura, não deu para reconhecer quem era. O
outro filho Alencar se aproximou e, de surpresa, foi logo sendo baleado com arma de
fogo (vários tiros) e também foiçadas na cabeça e nas costas.
Na mesma hora, a Carminha, mãe deles, saiu no terreiro e foi também baleada
(vários tiros) e degolada com foice e caiu
logo em cima do corpo do filho já morto.
Um outro filho dela, Amadeu, saiu de
casa para socorrer a mãe e o irmão, quando
também foram disparados vários tiros, mas
ele conseguiu escapar. As marcas das balas
estão no pé de cajueiro que fica perto das
casas neste local.
Ele tentou correr atrás dos assassinos,
que eram quatro, mas eles escaparam, desapareceram.

Ele faz um relato dramático da situação em
que se encontra a Comunidade dos Tapebas e pede
o meu auxílio enviando esta denúncia ao Ministro
Nelson Jobim.
Pelo que notei, pela linguagem, pela forma
com que se coloca, o ofício foi redigido pelos próprios índios. Estão sofrendo muito. Lembrei-me de
que sempre que ocorre este tipo de denúncia, as entidades dizem que o documento não é da lavra das
vitimas, mas que alguém fez para elas e nem se
preocupam com o crime.
Neste caso, eles fizeram questão de escrever,
inclusive utilizando linguagem própria, como podemos verificar:

2. Outro assassinato há 47 dias.
Outro filho da Carminha, conhecido por

Coca, Carlos Alencar, foi assassinado brutalmente com cinco tiros e treze facadas. E
ainda deixaram a arma do crime enfiada no

"Todos os parentes estão se sentindo
ameaçados por serem próximos à vítima.
Não existe segurança nas Comunidades, todas as fammas apavoradas sem poderem
"sai" de casa. Os três últimos filhos sobreviventes da famma da Carminha abandonaram suas casas onde moravam há mais de
quarenta anos. ES!ã() perambulancjo, sem
saber para onde ir, amedrontados, com
crianças pequenas e sem nada para garantir
a sobrevivência. •
Estou enviando um expediente ao Ministro Nelson Jobim para que providências sejam tomadas.
Sr. Presidente, desejo, desta tribuna, registrar
a minha solidariedade para com a Comunidade dos
Tapebas. Eles fazem um relato do enorme preconceito que sofrem na cidade de Caucaia. Inclusive, alguns rapazes indígenas foram detidos apenas porque estavam olhando vitrines. Outro fato lamentável
foi o espancamento de uma senhora, por um cidadão que, ao passar pela rua, passou a agredi-la por
não ter gostado de suas feições.
É um processo de violência muito grande. Esse
preconceito fortíssimo parte de nós, os brancos. Lamentavelmente, no Estado de Mato Grosso, esse
tipo de atitude tem feito que vários adolescentes in-
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dígenas cometam suicídio por não suportarem o preconceito.
Envio este expediente ao Ministro Nelson Jobim para as devidas providências e os assassinos
sejam punidos. Segundo eles, as autoridades locais
não estão empenhadas na investigação dos fatos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória ng 1.463-10, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que •dispõe sobre o reajuste do
salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alfquotas de contribuição para a Segurjdade Social e institui contribuição para os servidores
inativos da União•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Francelina Pereira
Waldeck Omelas

.José Bianco
Odacir Soares
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezera
PSDB

Geraldo Melo

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

PSB
·Fernando Lyra

Alexanâre ·cardoso
PCdoB

Aldo Arantes
Sérgio Miranda
De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- Instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre aadmissibilidade
Até 12..3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 6-3-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória ng 1.464-18, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que •acrescenta parágrafo ao
art. 75 da Lei n2 4.728, de 14 de julho de 1965·.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
OdacirSoares
Jonas Pinheiro

João Rocha
Hugo Napoleão

PMDB
Gerson Camata
Garlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PSDB
Beni Veras

Jefferson Peres

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Bloco (PFL!PTB)
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

Vilmar Rocha
Saulo Queiroz

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Sandro Mabel

Albérico Filho
Bloco {PPBIPL)

Benedito Domingos

Ari Magalhães
PSDB

JoséAnibal

Adroaldo Streck

.Benedita da Silva

PTB
Emília Fernandes

Regina Assumpção
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)
José Carlos Vieira
Paulo Bauer

José Carlos Coutinho
Cláudio Cajado

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Geddel Vieira Uma

Max Rosenmann
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Bloco (PPB/PL)
lbrahim Abi-Ackel

JarbasUma

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PSDB
Jovair Arantes

Zulaiê Cobra
PPS

Sérgio Arouca

Magno Bacelar
José Carlos Aleluia

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20 -2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12..3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nll 1.465-12, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "acrescenta § 511 ao art. 411
da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 511 do art. 211 da Resolução n 2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Freitas Neto
Vilson Kleinübing

Hugo Napoleão
Júlio Campos
PMDB

Jáder Barbalho
Nabo r Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Varas
José Eduardo Outra

DeVelasco
Eraldo Trindade

Leomar Quintanilha

Paulo Nascimento
__ PSDB

José Thomaz Nonô

Nelson Otoch
PMN

Bosco França
PT
José Machado
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 --prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1º-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97-prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nll 1.466-10, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Grçamento Rscal da União, em favor de
Encargos Rnanceiros da União.- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de R$ 8.000.000.000,00, para os
fins que especifica'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da Resolução n 2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Benedita da Silva
PPB

Udson Bandeira
Bloco (PPBIPL)

Carlos Wilson

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)

Rogério Silva
Samey R lho

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Augusto Carvalho

PV

Epitácio Cafeteira

Bloco (PFLIPTB)

Suplentes

PFL
Edison Lobão
Francelina Pereira

Joel de Hollanda
Hugo Napoleão
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PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúdio Coelho

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL

José lgnácio Ferreira

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

Benedita da Silva

José Agripino
OdacirSoares

Hugo Napoleão
Júlio Campos

PMDB

PTB
Regina Assumpção

Emifia Fernandes

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Urna Netto
Saulo Queiroz

Paulo Cordeiro
Samey Rlho
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antônio do Valfe

Oscar Goldoni
Bloco-=..(PPBIPL)

Roberto Balestra

Coutinho Jorge

Adroaldo Streck

José Eduardo Outra

snvio Abreu

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS

Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)
Roberto Pessoa
José Carlos Coutinho

Rubem Medina
José Carlos Aleluia

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Antônio Brasil

Marcelo Teixeira
Bloco (PPBIPL)

PSB
Fernando Lyra
Alexandre Cardoso
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçãú .;;;. :naté ria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.469-15, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em
favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro
- LLOYDBRÁS, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5° do art 2" da Resolução n°

Benedita da Silva
PPB

PDT
Matheus Schmidt

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Carlos Airton
PSDB

JoséAnibal

PSDB

Jorge Wilson

Laprovita Vieira
PSDB

Jovair Arantes

Leõnidas Cristina
PCdoB

Aldo Arantes

Sérgio Miranda
PPS

Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congres-
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so Nacional a Medida Provisória n 2 1.47o-16, adotada em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia
15 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a
Lei n 2 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-lei n2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou
dos auditores contábeis independentes; sobre pri·
vatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do Decreto-lei n• 2.321, de
1987, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

11tulares

Suplentes
PFL

Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão

Freitas Neto
RomeroJucá
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José Roberto Arruda

Benedita da Silva

PTB
Valmir Campelo

Bosco França
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20.2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 2Q-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 12-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.473-28, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação a dispositivos da Lei n 2 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

11tulares

PFL

Geraldo Melo

BLOCO OPOSIÇÃO (PT!PDT!PSBIPPS)
José Eduardo Outra

PMN

Regina Assumpção

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

PMDB.
Gerson Camata
Garlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS

11tulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Manoel Castro
Rubem Medina

Paulo Bauer
José Carlos Aleluia

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Gonzaga Mota

Veda Crusius

José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

11tulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Célia Mendes
OsmirUma

JairoAzi
lberê Ferreira
Bloco (PMDB!PSD!PSL)

PV
Fernando Gabeira

Carlos Wilson

BLOCO OPOSIÇÃO (PTIPDTIPSB!PPS)

Pedro Correa
PSDB

Paulo Mourão

Artur da Távola

Edinho Bez
Bloco (PPBIPL)

Anivaldo Vale

PSDB

PedroYves

saraiva Felipe
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DEPUTADOS

Bloco (PPBIPL)
Arnaldo Faria de Sá

Valdenor Guedes

Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)

PSDB
Fátima Pelaes

AávioAms.
PT

José Machado
Matheus Schmidt

SnvioAbreu

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami'tação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 2Q-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até1 2 -3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senha~

Presidente da República enviou ao Congresso
NaCional a Medida Provisória n" 1.475-24, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "altera as Leis n"s 8.019, de
11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 2" da
Resolução n 2 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

José Bianco
José Alves.
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
Jefferson Peres

Bloco (PPBIPL)
Arnaldo Faria de Sá

José Unhares

PSDB
Márcia Marinho

Sebastião Madeira

PSB
Alexandre Cardoso

Fernando Lyra

PCdoB
Sérgio Miranda

Aldo Arantes

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 2Q-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até1 °-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.477-33, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 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 §§ 4 2 e 52 do art. 2 2 da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Guilherme Palmeira
Júlio Campos

Benedita da Silva

PTB
Regina Assumpção

Suplentes

PFL

Carlos Wilson

BLOCO OPOSIÇÃO (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Saraiva Felipe

Lfdia Quinan

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Antônio Geraldo
Augusto Viveiros

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Nilmário Miranda
PDT

Emília Fernandes

César Bandeira
Ursicino Queiroz

João Rocha
RomeroJucá
PMDB

Jáde~ Barbalho

Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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SENADORES

PSDB
Coutinho Jorge

Artur da Távola

Suplentes

Titulares

PFL

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

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

1-/• 1g0 Napoleão
\11/aldack Omelas

Júlio Campos
Edison Lobão

·PMDB

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Paes Landim
Roberto Jefferson

Betinho Rosado
Marilu Guimarães

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
lvandro Cunha Uma

Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)
Fausto Martello

Adhemar de Barros Rlho
PSDB

Ubiratan Aguiar

Osmânio Pereira
PPS

Sérgio Arouca

PSDB
José lgnácio Ferreira

BLOCO OPOSIÇÃO (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra
Valmir Campelo

Dia 20 -2-97 - designação da Comissão Mista

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Manoel Castro
Átila Uns

Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.478-21, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'dá nova redação aos arts.
9" da Lei n" 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2" da
Lei n2 8.844, de 20 de janeiro de 1994 •.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" 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:

Antônio Ueno
Roberto Pessoa

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Lídia Quinan

Elcione Barbalho
Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes

Benedito Guimarães
PSDB

JoséAnibal

Adroaldo Streck
-PMN

Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Emília Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Benedita da Silva
--PTB

Augusto Carvalho
PV

Jefferson Peres

Basco França
PT
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até12-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso _
NaCional Medida-Provisóiia 2 1;4n:2s,ad0tada.
em 14 de fevereiro de 1997 publicada no dia 15 do

José Machado
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mesmo mês e ano, que "cispõe sobre o pagamento dos
ser.tidores civis e ITÜiilares do Poder Executivo Federal,
inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos
empregados das empresas pLiJiicas e das sociedades
de economia nista, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4 2 e 5 2 do art 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim cOnstituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplente$

PFL
Odacir Soares
José Alves

Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Fevereiro de 1997

Dia 21-2-97- instalação da ComiSSão Mista
Até 20..2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até1°-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nll 1.481-46, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "altera a lei n• 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL

PSDB
José lgnácio Ferreira

Lúcio Alcântara

BLOCO OPOSIÇÃO (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PMDB

Benedita da Silva

PPB
Epitácio Cafeteira

Guilherme Palmeira
· José Bianco

João Rocha
José Agripino

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Arolde de Oliveira
Costa Ferreira

Roberto Pessoa
Jonival Lucas

PSDB
Geraldo Melo
Carlos Wilson
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
Benedita da Silva
PPB
Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
José Aldemir

Emerson Olavo Pires

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PPB/Pl)
Jair Bolsonaro

Dolores Nunes
PSDB

Adroaldo Streck

Alberto Goldman

Gonzaga Mota

Bloco (PPBIPL)
Fetter Júnior

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20 -2-97- designação da Comissão Mista

Osório Adriano
Benedito de Ura

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Silvio Abreu

PSB
Fernando Lyra

Rubem Medina
Eliseu Moura

Eduardo Mascarenhas
PDT

Matheus Schmidt

Bloco (PFLIPTB)

Roberto Campos
PSDB

Luiz Carlos Hauly

Rommel Feijó
PV

Fernando Gabeira
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PMN

Bloco (PPBIPL)

Bosco França

Nilton Baiano

Ja:irBOisonaro

n2

De acordo com a Resolução
1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte.calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 -.instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até1 2 -3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.482-33, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre as alíquotas
de contribuição para o Plano de Seguridade Soeial
do servidor público civil ativo dos Poderes da União,
das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5 2 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Bianco
Freitas Neto

Francelina Pereira
Hugo Napoleão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
José Aníbal

PT

Artur da Távola

Nilmário Miranda

José Machado

PDT
snvioAbreu

Matheus Schmidt

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 2'1 -2-97 -instalação da_ Comissão Mista
Até _20-2-9.7_ -_ prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até1 "-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O SenhorPresidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.512-7, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'dá nova redação ao art. 2 2
da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995, que
dispõe sobre o crédito rural'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Adroaldo Streck

SENADORES
Titulares

Jefferson Peres

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Emília Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos.

Lúdio Coelho

Remi Trinta

Geraldo Melo.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PPB

Bloco {PMDBIPSDIPSL)
Saraiva Felipe

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Suplentes
Bloco {PFLIPTB)

Júlio Campos
Freitas Neto.
PMDB

PTB
Valmir Campelo

Suplentes
PFL

Epitácio Cafeteira

Leomar-Quintalli!ha
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PSDB

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira
José Rocha
Jaime Fernandes
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Silas Brasileiro

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

Adroaldo Streck

Regina Assumpção

Alexandre Cardoso

Suplentes

Titulares

Bloco (PFUPTB)
César Bandeira
Aroldo Cedraz

SENADORES

Titulares
Freitas Neto
Waldeck Omelas

Suplentes
PFL
RomeroJucá
José Bianco
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Benedito de Ura
Rogério Silva

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Saraiva Felipe

PCdoB
Aldo Arantes
Sérgio Miranda
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 2D-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.520-5, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a novação_de
dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera o Decreto-lei n° 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§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Valmir Campelo
DEPUTADOS

PSB
Fernando Lyra

Benedita da Silva
PTB

Cleonâncio Fonseca
PSDB

JoséAnibal

Beni Veras

Oscar Goldoni
Bloco (PPB/PL)

Mário Cavallazzi

Carlos Wilson

Marçal Rlho
Bloco (PPB/PL)

Prisco Viana

João Mendes
PSDB

José Anibal

Adroali:lo Streck
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20..2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20..2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.53G-3,
adotada em 14 de fevereiro de 1997 e publicada
no dia 15 do mesmo mês e ano, que "institui o
Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da
Resolução n•· 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Francisco Escórcio
Freitas Neto

José Agripino
Guilherme Palmeira
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

mesmo mês e ano, que "estabelece incÉmtÍvos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças> e
do art. 211 da Resoi]Jção n•
nos termos dós §§ 4° e
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

SENADORES

Titulares

Suplentes

PSDB
José Roberto Arruda

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

José Agripino
Hugo Napoleão

Waldeck Omelas
Joel de Hollanda

PMDB

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

PFL

Leomar Quintanilha

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Jonival Lucas
Roland Lavigne
José Santana oo Vasconcelbs Antônio Joaquim Araújo
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Max Rosenmann

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Adroaldo Streck
PMN

BoscoFrança

Emilia Fernandes

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Blocio (PFL!PTB)

José Carlos Aleluia
Carlos Melles

Hermes Parcianello
Nilmário Miranda

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 2G-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1Q..3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nR 1.532-2, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do

Mendonça Rlho
Benedito de Ura

Bloco (PMDBIPSDIPSU

PT
José Machado

Benedita da Silva

PTB

Júlio Redecker
PSDB

JóseAníbal

Geraldo Melo

Chicão Brígido
Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães

Beni Veras

Edinho Bez

Bloco (PPB!PL)
Paudemey Avelino

Ricardo lzar
PSDB

Rrmo de Castro

Jovair Arantes
PDT

Matheus Schmidt

Sílvio Abreu
PSB.

Fernando Lyra
Alexandre Cardoso
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21 -2-97- instalação da Comissão Mista
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Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pz.recer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n° 1.533-2, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "extingue créditos oriundos
de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS no valor e condições que
especifica, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Júlio Campos
Francelino Pereira

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

PMDB
GersonCamata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PPS

Lúdio Coelho

Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 -instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da Replibliea enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n° 1.534-2, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14
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 5° do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PSDB
Jefferson Peres

Fevereiro de 1997

Suplentes

Titulares

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PPB

PFL
José Alves
Carlos Patrocínio

Joel de Hollanda
Hugo Napoleão

PMDB

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Bloco (PFLIPTB)
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Ursicino Queiroz
Raul Belém

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Bloco (PPBIPL)
Arnaldo Faria de Sá

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

Sérgio Miranda

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

Carlos Mosconi
PCdoB

Benedita da Silva
PTB

Gerson Peres
PSDB

Aldo Arantes

José Roberto Arruda

Elcione Barbalho

Saraiva Felipe

Cipriano Correia

Artur da Távola

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Cláudio Cajado
PaesLandim

Jair Soares
José Mendonça Bezerra

----------
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Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Maurício Requião

Lfdia Quinan

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PPBIPL)
Moacyr Andrade

Darei Coelho
PSDB

Oswaldo Soler

Bloco (PFUPTB)
Saulo Queiroz
Manoel Castro

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Roberto Santos
PV

Gonzaga Mota

Homero Oguido
Bloco (PPBIPL)

Fernando Gabeira
PMN

Fetter Júnior

Cunha Bueno
PSDB

Bosco França
De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n11 1.535-2, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 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 s• do art 2 2 da Resolução n11
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Edison Lobão
Odacir Soares
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
Carlos Wilson

José Machado

Leomar Quintanilha

Nilmário Miranda
PDT

Matheus Schmidt

Silvio Abreu

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20 -2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.536-22, adotada em 13
de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo
mês e ano, que "reduz o imposto de importação para
os produtos que especifica e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Waldeck Omelas
José Agripino

Benedita da Silva
PPB

Candinho Mattos
PT

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Ademir Lucas

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Epitácio Cafeteira

Augusto VIVeiros
Euler Ribeiro

Hugo Napoleão
Joel de Hollanda
PMDB

_..J-ª_der ªªrbalho
Nabor Júnior

_ Gº-.rs_on _Cafrlél.t_a
Garlos Bezerra

Fevereiro de 1997

ANAJS DO SENADO FEDERAL

144

PSDB
Coutinho Jorge

SENADORES

Beni Veras.

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

PTB
Valmir Campelo

j

José Agripino
JoséBianco

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PMDB

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

.. José Carlos Aleluia
Cláudio Cajado

Ayres da Cunha
Paulo Uma

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Aloysio Nunes Ferreira

Moreira Franco

Bloco (PPBIPL)
Ricardo lzar

Fetter Júnior

PSDB
Lúcio Alcântara

Mário Negromonte

Firmo de Castro
PSB

Fernando Lyra

- -José Eduardo Outra
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

"litulares

Bloco (PFUPTB)
Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

João Maia
Luiz Moreira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
EdinhoBez

Sérgio Miranda

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- im,1alação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobr~ a admissibilidade
Até 28-2-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.537-35, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 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 n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e s• do art 2 2 da Resolução n•
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Benedita da Silva
PPB

Alexandre Cardoso
PCdoB

BeniVeras

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

PSDB

Aldo Arantes

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Pedro Navais.
Bloco (PPBIPL)

Lamartine Posella

Nilton Baiano
PSDB

Carlos Mosconi

Feu Rosa
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.538-37, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a Nota do Te-
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souro Nacional - NTN e sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização- PND, instituído
pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei
n• 8.177, de 1• de março de 1991, e da Lei n• 8.249,
de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 2° e 3" da
Lei n• 8.249/91".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
José Alves
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Freitas Neto

l45

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.539-28, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Teotonio Vilela Rlho

Geraldo Melo

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Edison Lobão.

Vilson Kleinübing
José Agripino

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

Benedita da Silva
PTB

Emilia Fernandes

PMDB

PSDB

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL/PTB)
Augusto Viveiros
Abelardo Lupion

Ciro Nogueira
Jaime Fernandes.

Beni Veras

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Hermes Parcianello

Ricardo Rique

Bloco (PPB/PL)
Lufs Barbosa

Epitácio cafeteira

Danilo de Castro

Titulares

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)
Manoel Castro
Osmir Lima
João Almeida
Luís Barbosa

Nilmário Miranda

Regina Uno
Bloco (PPB/PL)

PT
José Machado

Átila Lins
João Mellão Neto.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PMN
Bosco França

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

PSDB
Leõnidas Cristina

Benedita da Silva
PPB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

José Teles

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Benedito Domingos
PSDB

Firmo de Castro

Wilson Campos
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PDT
Matheus Schmidt

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

snvioAbreu

Eliseu Padilha

Bloco (PPBIPL)

PSB
Fernando Lyra

Alexandre Cardoso

Roberto Campos

De acordo com a Resolução
1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até19-2-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre.
a admissibilidade
·
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1-540-21, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14
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 §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Odacir Soares
Romero Jucá

Francelina Pereira
Hugo Napoleão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúcio Alcântara

JoséAnibal

José Eduardo Outra

Aldo Arantes

Regina Assumpção

Emília Fernandes

Sérgio Arouca

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Efraim Morais
Betinho Rosado

luiz Braga
Coraúci Sobrinho

Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o _!:;eguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 8 1..541-21, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao§ 30 do
art. 52 da Lei n• 8.931, de 22 de setembro de 1994,
que dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos de<:Orrerifes-da extinção ou dissolução de entidades daAdminlstração Pública Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e s• do art. 2 2 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Alves
Freitas Neto

DEPUTADOS
Titulares

Sérgio Miranda
PPS.

Benedita da Silva
PTB

Arnaldo Madeira
PCdoB

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Herculano Anghinetti
PSDB.

n2

Titulares

Jurandyr Paixão

Francisco Escórcio
Joel de Hollanda
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

GersonCamata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

Geraldo Melo

-----------------------------
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SENADORES

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

Benedita da Silva.

Suplentes

Titulares

PFL

PPB
Epitácio Cafeteira

LeomarQuintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Antônio Ueno

OsmirUma
Efraim Morais

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Antônio do Valle

Homero Oguido
Bloco (PPBIPL)

Carlos Airton

Adhemar de Barros Rlho
PSDB

Roberto Brant

Francisco Escórcio
José Agripino

Edison Lobão
Freitas Neto

PMDB
Gerson Camata
Garlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
José Roberto Arruda

Geraldo Melo

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

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Luiz Carlos Hauly
PV

Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)

Fernando Gabeira

Roberto Fontes
Leur Lomanto

PMN

Adauto Pereira
Lael Varella

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Bosco França
n2

De acordo com a Resolução
1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.54319, adotada em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 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 providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e SR do art. 2° da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constitufda a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SaraivaFelipe

Regina Uno
-Bloco (PPBIPL}

Gerson Per(>s

Darei Coelho.
PSDB

JoséAnibal

Adroaldo Streck
PSB

Fernando Lyra

Alexandre Cardoso
PCdoB

Sérgio Miranda
Aldo Arantes
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nR 1.544-19, adotada
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em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que 'cria a Gratificação d& Condição Especial de Trabalho - GCET para os servidores militares federais das Forças Armadas, attera
dispositivos das Leis n°s 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, e 8.237, de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre o Auxílio-Funeral a ex-Combatentes, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2" da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Júlio Campos
Hugo Napoleão

Francisco Escórcio
João Rocha

Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 28-2-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n° 1.545-15, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano,· que 'dispõe sobre os fundos que
especifica e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a MATÉRIA:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PFL
Edison Lobão
Júlio Campos

Francisco Escórcio
Francelina Pereira

PSDB
José Roberto Arruda

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Benedita da Silva
PTB

Valmir Campelo

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Coutinho Jorge

José Roberto Arruda

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Suplentes

Bloco (PFLIPTB}
Ronivon Santiago
José Santana de Vasconcellos
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Hélio Rosas
Antônio Brasil
Bloco (PPB/Pl)
Gerson Peres
Edson Queiroz
PSDB
Antônio Feijão
Itamar Serpa
PPS
Sérgio Arouca

PPB
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)
José Carlos Vieira
Augusto Viveiros

Luciano Pizzatto
Osvaldo Coelho

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Antônio do Valle

Paulo Ritzel
Bloco (PPBIPL)

João Ribeiro

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

Augusto Carvalho
PV

Benedita da Silva

Lamartine Posella
PSDB

Firmo de Castro

Fernando Torres
PMN

Bosco França
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Bloco (PPBIPL)

PT
José Machado

Nilmário Miranda

Augusto Farias

Alcione Athayde

n2

De acordo com a Resolução
1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.546-16, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia14 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
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2° da Resolução n•
1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Francisco Escórcio
Júlio Campos

José Agripino
Vilson Kleinübing
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Jefferson Peres

PSDB
Marconi Perillo

Luiz Piauhylino

PDT
Matheus Schmidt

Silvio Abreu
·PSB.

Fernando Lyra

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
_ Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.547-27, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao
Võo, e dá owras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
ntulares

PFL

Beni Veras

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

José Alves
Edison Lobão

Emília Fernandes

DEPUTADOS
Titulares

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Lael Varella
José Rocha

Antônio Joaquim Araújo
Célia Mendes

Beni Veras

Darcísio Perondi

Lúdio Coelho.

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PPB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Olavo Calheiros

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Guilherme Palmeira
RomeroJucá

PMDB

PTB
Regina Assumpção

Suplentes

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
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Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aroldo Cedraz
Antônio dos Santos

Maurício Najar
José Carlos Coutinho

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Zaire Rezende
Fausto Martello

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Oswaldo Soler
Sérgio Miranda

Emília Fernandes

Valmir Campelo

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Rubem Medina
Euler Ribeiro

Augusto Carvalho

Roberto Valadão

SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

João Rocha
Hugo Napoleão

Joel de Hollanda
José Alves
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Eliseu Padilha
Bloco (PPBIPL)

OsValdo Reis

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1..548-28, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 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° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Maurício Najar
Ademir Cunha

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PPS
Sérgio Arouca

Beneciita da Silva
PTB

PCdoB
Aldo Arantes

Lúcio Alcântara

Jair Bolsonaro
PSDB

João Leão

Bani Veras

Colbert Martins
Bloco (PPBIPL)

. ·. ·p

PSDB

DEPUTADOS

Titulares

.,-. "trri:Utfbtt" ,.

Cunfiéi.Uma
PSDB

Arthur Virgllio

Jovair Arantes
PV

Fernando Gabeira
PMN

Basco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97 - designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nil 1.550-36, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências•
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4" e s• do art. 2• da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constitufda a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

~~~~~~
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SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 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 §§ 42 e 5 2 do art. 2" da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

PFL
Edison Lobão
João Rocha

Romero Jucá
Hugo Napoleão

PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Suplentes
Bloco {PFLIPTB)

Augusto Viveiros
Ricardo Barros

Arolde de Oliveira
Júlio César

Carlos Wilson

Beni Veras

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Pinheiro Landim

José Priante

PTB
Regina Assumpção

Bloco (PPBIPL)
Benedito Guimarães

Eurico Miranda
Alexandre Santos
PT

José Machado

Titulares

Suplentes

Matheus Schmidt

Bloco (PFLIPTB)
Abelardo Lupion
Jaime Martins
Alberto Goldman

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ~ O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.551-19, adotada

Marcelo Teixeira
Bloco {PPBIPL)

Sílvio Abreu

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional

Raul Belém
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Nilmário Miranda
PDT

Valmir Campelo
DEPUTADOS

PSDB
Sílvio Torres

Benedita da Silva

Francisco Silva

Ushitaro Kamia
PSDB.

Paulo Feijó
Fernando Lyra

Feu Rosa
-psEf
Alexandre Cardoso
PCdoB

Aldo Arantes

Sérgio Miranda

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 - designação da Comissão Mista
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Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.552-10, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordinário no valor de R$
21.000.000,00, para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da Resolução n2
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Agripino
José Alves

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Carnata
Carlos Bezerra
PSDB

I.JJá10 Coelho
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PPS
Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

PV
Fernando Gabeira .
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20.2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 5-3-97 - prazo no Congresso Nacional O
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória n 2 1.553-12, adotada em 13 de
fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo
mês e ano, que "dispõe sobre a emissão de Notas
do Tesouro Nacional- NTN destinadas a aumento
de capital do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4 2 e 5 2 do art. 2 2 da
Resolução n 2 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

Waldeck Omelas
Joel de Hollanda

Odacir Soares
Vilson Kleinübing

Leomar Quintanilha

PMDB
Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Suplentes
Bloco (PR..IPTB)
Betinho Rosado
Antônio dos Santos

Coraúci Sobrinho
Paulo Bauer

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Gilvan Freire

Adroaldo Streck

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

.Benedita da Silva
PTB

Regina Assumpção

Valmir CampELO
Deputados

Titulares

Fetter Júnior
PSDB

JóseAnibal

José lgnácio Ferreira

Remi Trinta
Bloco (PPB/Pl)

Cunha Urna

PSDB.

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Saulo Queiroz
UmaNetto

Paulo Cordeiro
SameyRiho
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Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Antônio do Valle

Oscar Goldoni

PPB'
Epitácio Cafeteira

Bloco (PPB/PL)
Anivaldo Vale

Dilceu Sperafico

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PSDB
Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
PMN

Leomar Quintanilha

Bloco (PFL/PTB)
João Carlos Bacellar
Benedito de Ura

José Santana de Vasconce!los
Mauro Fecury

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Bosco França

PT
José Machado
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário. para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista mitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n° 1.555-7, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito extraordinárfó a.té
o limite de R$ 106.000.000,00, para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5 2 do art 22 da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobão
Waldeck Omelas

Odacir Soares
RomeroJucá
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

Marcelo Teixeira
Bloco (PPBIPL)

José Teles

Benedita da Silva

Antônio Jorge
PSDB

João leão

Fernando Torres
PDT

Matheus Schmidt

SflvioAbreu
PSB.

Fernando Lyra
Alexandre Cardoso
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 - instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
~ emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nil 1.556-7, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no á1a 14 do
mesmo mês e ano, que •estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições financeiras, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Jefferson Peres

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

Nestor Duarte

Suplentes
PFL

Francisco Escórcio
Francelina Pereira

João Rocha
José Alves
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SENADORES

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Carlos Wilson

Lúdio Coelho

Suplentes

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Joel de Hollanda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PMDB

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PTB.

Emília Fernandes

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Paulo Cordeiro
Inocêncio Oliveira

PSDB

Valmir Campelo
DEPUTADOS

··Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Antônio dos Santos
Saulo Queiroz

Lúdio Coelho

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Edinho Bez

Ricardo Rique

DEPUTADOS

Suplentes

Titulares

Bloco (PPBIPL)
Carlos Airton

Anivaldo Vale
PSDB

José Anibal
Aldo Arantes

Bloco (PFLIPTB)
Carlos Magno
Roberto Fontes
Marcelo Teixeira

Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 -designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 -instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.557-ô, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que •concede subvenção económica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Wilson Cignachi
Bloco (PPBIPL)

Sérgio Miranda
PPS

José Carlos Coutinho
Paulo Bauer

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adroaldo Streck
PCdoB

Benedita da Silva
PPB

Mário Cavallazzi

Nelson Meurer
PSDB

Antônio Balhmann

Adroaldo Streck
PV

Fernando Gabeira
PMN

8osco França
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 28-2-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.558-4, adotada
em 13 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 14 do
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mesmo mês e ano, que "altera a redação dos arts.
14, 18, 34,44 e 49 da Lei n• 9.082, de 25 de julho de
1995, do art. 35 e§ 4° do art. 53 da Lei n• 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 lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emiti r parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
Romero Jucá

Waldeck Omelas
Jonas Pinheiro

Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 19-2-97 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 28-2-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 15-3-97 -prazo no Congresso Nadonal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.559-10, adotada
em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "altera a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro·.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PFL

Beni Veras
Coutinho Jorge
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
.Benedita da Silva

PMDB

PSDB

Regina Assumpção
Coutinho Jorge

DEPUTADOS

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

Suplentes

José Eduardo Outra

Bloco (PFLIPTB)
lberê Ferreira
Ricardo Barros

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PTB

Titulares

Odadr Soares
JoséBianco

João Rocha
José Alves

PSDB

Emitia Fernandes

Suplentes

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

PTB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Regina Assumpção ·

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Pedro Novais

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Darei Coelho

Osório Adriano
Eliseu Rezende

PSDB
Arnaldo Madeira

Jair Soares
Mussa Demes

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Veda Crusius

Max Rosenmann

PT
José Machado

Valmir Campelo

DEPUTADOS

Roberto Valadão
Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães

Benedita da Silva

Jurandyr Paixão
Bloco (PPBIPL)

Nilmário Miranda
Luís Barbosa

PDT
Sílvio Abreu
Maiheus Schmidt
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2()..2-97 -designação da Comissão Mista

Júlio Redecker
PSDB

Firmo de Castro

Roberto Brant
PV

c

Fernando Gabeira
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PMN
Bosco França

Bloco (PPBIPL}
Osmar Leitão

João Pizzolatti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 1"-3-97 prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1..560-2, adotada em 14 de
fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do mesmo
mês e ano, que 'estabelece critérios para consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da
divida pública mobiliária e outras que especifica, de
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

João Rocha
José Alves

Odacir Soares
José Bianco
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José Serra

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

PT
Nilmário Miranda

José Machado

PDT
snvioAbreu

Matheus Schmidt

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 1"-3-97 prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.561-2, adotada em 14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia
15 do mesmo mês e ano, que 'regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4 2 da Lei Complementar
n• 73, de 1O de fevereiro de 1993; dispõe sobre a
intervenção da União nas causas em que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária;
revoga a Lei n• 8.197, de 27 de junho de 1991, e a
Lei n• 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras
providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 2° da Resolução n•
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

LuizCarios Hau;_

Arnaldo Madeira

Benedita da Silva
PPB

Epitácio Cafeteira

PSDB

Suplentes

João Rocha
José Alves

Vilmar Rocha
Ciro Nogueira

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Dilso Sperafico

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Homero Oguido

Odacir Soares
José Bianco
PMDB

Bloco (PFlJPTB)
Jairo Carneiro
Paeslandim

Suplentes
PFL

José lgnácio Ferreira

Lúdio Coelho

PMDB

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBJPPS)
José Eduardo Outra

Benedita da Silva
PTB

Valmir Campelo

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Emilia Fernandes
DEPUTADOS

THu~res

Sup~es

Bloco (PFUPTB).
Antônio dos Santos
LuizBraga

Costa Ferreira
Cláudio Cajado

Beni Veras

Carlos Wílson

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PPB
Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Gilvan Freire

Djalma de Almeida César

DEPUTADOS
Suple~es

Titu~res

Bloco (PPB/PL)
Adylson Motta

José Rezende
PSDB

VICente Arruda
Fernando Lyra

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Meáda Provisória n21.562-2, adotada em 14 de fevereiro de 1997 e plblicada no dia 15 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 52 do art. 2 2 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes
PFL

João Rocha
José Alves

Bloco (PMDBIPSDIPSL}
l\lellto de_ Conto

OdacirSoares
José Bianco

Nair Xavier Lobo
Bloco (PPB/PL)

Anivaldo Vale

Sérgio Miranda

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-Ct'll,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 1"-3-97 prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 prazo no Congresso Nacional

lltu~res

César Bandeira
Eliseu Moura

Alexandre Cardoso
PCdoB

Aldo Arantes

Bloco (PAJPTB}
Vilmar Rocha
lberê Ferreira

Danilo de Castro
PSB

Benedita da Silva

Enlvaldo Ribeiro
PSDB

Pimentel Gomes

Olávio Rocha
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 1"-3-97 prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Senhor Presidente da Repúbnca enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 11 1.567, adotada em
14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domfnio da União, altera dispositivos dos
-Decretos-Leis n•s 9.760, de 5 de setembro de 1946,
e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o
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§ 2" do art 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e s• do art 2" da Resolução n•
1/89-cN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Joel de Hollanda
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Fevereiro de 1997

Até 2Q-2-97 prazo para recebimento de emen-

-ãas e para-a- Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 1"-3-97 prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97 prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nR 1.568, adotada em
14 de fevereiro de 1997 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que "transforma o instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP
em Autarquia Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4" e s• do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSDB
Lúdio Coelho

Coutinho Jorge

Titulares

Suplentes
PFL

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

Benedita da Silva

Francelina Pereira
Joel de Hollanda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PTB
Emilia Fernandes

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

Valdomiro Meger
Talvane Albuquerque

Ademir Cunha
Jaime Fernandes

Artur da Távola

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTlPDTiPSBiPPS)
José Eduardo Outra

PPB

Bloco {PMDBIPSD/PSL)
Geddel Vieira Uma

Darcísio Perondi

Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS

Bloco (PPB/PL)
OdelmoLeão

Gerson Peres

Suplentes

Titulares

Bloco (PFL/PTB)

PSDB
JoséAnibal

Adroaldo Streck

Paes Landim
Vilmar Rocha

PMN
Bosco França

Munlo Pinheiro
Paulo Bauer
Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Geddel Vieira Uma
PT

José Machado

Nilmário Miranda

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97 designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97 instalação da Comissão Mista

Benedita da Silva

Darcísio Perondi

Bloco (PPBIPL)
OdelmoLeão

Gerson Peres
PSDB

José Aníbal

Adroaldo Streck
PDT

Matheus Schmidt

Sílvio Abreu

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 1997

PSS
Fernando Lyra

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-2-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-2-97- instalação da Comissão Mista
Até 20-2-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 1"-3-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-3-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo.Melo)- Sobre a
mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidos os seguintes
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta Presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP N°1.507-16
Publicação DOU: 6-2-97
Assunto: Dispõe sobre as medidas de fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá outras
providências.
Titular: Beni Veras
Suplente: Jefferson Peres
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta Presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:

MP N°1.508-14
Publicação DOU: 6-2-97
Assuntos: Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre perfodo de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e
empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na safda de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equipaiàdos a
industrial.
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Titular: Jefferson Peres
Suplente: Coutinho Jorge
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:

MPN°1.511-7
Publicação DOU: 6-2-97
Assunto: Dá nova redação ao art. 44 da Lei n•
4. 771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a
proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras providências.
Titular: Lúdio Coelho
Suplente: Jefferson Peres
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP N° 1.522-4
Publicação DOU: 6-2-97
Assunto: Altera dispositivos da Lei n• 8.112,
de 11-12-90, e da Lei n• 8.460, de 17-9-92, e dá outras providências.
Titular: Beni Veras
Suplente: Geraldo Melo
Senador Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N° 1.523-4
Publicação DOU: 6-2-97
Assla'rto: Altera dispositivos das Leis n" 8212 e
8.213, ambas de 24-7-91, e dá outras providências.
Titular: Coutinho Jorge
Suplente: Artur da Távola
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta Presidência, que comporão a Co-
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missão Especial Mista destinada a apreciar a
guinte Medida Provisória:

se-

MP N° 1.524-4
Publicação DOU: 6-2-97
Assunto: Dispõe sobre a extinção de cargos
no âmbito da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências.
Titular: Carlos Wilson
Suplente: José lgnário Ferreira
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Uder do PSDB
,
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico os Senadores do PSDB, em substituição
a indicação desta Presidência, que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N° 1.565-1

recer à Medida Provisória n° 1.508-14, de 5 de fevereiro de 1997, 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 microempresas
e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão de IPI na safda de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a
industrial', em substituição aos parlamentares anteriormente designados.
Titulares
Suplentes
Deputado Murilo Pinheiro
Deputado Júlio César
Deputado Osório Adriano
Deputado Luiz Braga
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
OFÍCIO N° 198-L-PFLJ97

Publicação DOU: 6-2-97
Assunto: Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências.
Titular: Artur da Távola
Suplente: Coutinho Jorge
Brasília, 7 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.
OFÍCIO N° 194-L-PFLJ97
Brasüia, 14 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente liberal que farão parte da Comissão Mista destinada e emitir parecer à Medida Provisória n° 1.50716, de 5 de fevereiro de 1997, que 'Dispõe sobre
medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional e dá outras providências', em substituição
aos parlamentares anteriormente designados.
Efetlvos:
Deputado Manoel Castro - PFUBA
Deputado Luciano Pizzatto - PA.JPR
Suplentes:
Deputado naimundo Santos- PA.JPA
Deputado Ciro Nogueira- PFLIPI
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Lfder do PFL.
OFICIO N° 196-L-PFLC/97
Brasnia, 14 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Ex& os nomes dos Deputados do Partido da Frente liberal que
farão parte da Comissão Mista destinada a emitir pa-

Brasília, 14 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente liberal que farão parte da Comissão mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1.5117, de 5 de fevereiro de 1997, que 'dá nova redação
ao art. 44 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na
região Norte e na parte Norte da Região CentroOeste, e dá outras providências', em substituição
aos parlamentares anteriormente designados.
Efetivos:
Deputado Rogério Silva- PFLJMT
Deputado Osmir Uma- PRJAC
Suplentes
Deputado Murilo Pinheiro- PRJAP
Deputada Maria Valadão - PFVGO
Atenciosamente, Deputado INOCÊNCIO Oliveira, Uder do PFL.
OFICIO NO 2Cl0-l-PFLJ97
Brasília, 14 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente liberal que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.5224, de 5 de fevereiro de 1997, que 'altera dispositivos
da lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da
lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, e dá ou-
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tras providências", em substituição aos par1amentares anteriormente designados.
Suplentes:
Efetivos:
Deputado Maluly Netto
Deputado Luiz Braga
Deputado Sérgio Barcellos Deputado Mauro Fecury
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio 011_
velra, Líder do PFL
OFÍCIO N2 202-L-PFL/97
Brasllia, 14 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente Uberal que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 1.5234, de 5 de fevereiro de 1997, que "altera dispositivos
das Leis n2 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências·, em substituição aos
parlamentares anteriormente designados.
Efetivos:
Suplentes:
Deputado Rolando Lavigne Deputado Lael Varella
Deputado Murilo Pinheiro
Deputado Luiz Moreira
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Cliveira, Líder do PFL.
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te Uberal que farão-parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 1.5651, de 5 de fevereiro de 1997, que "Altera a legislação
que rege o Salário-Educação, e dá outras providênelas", em substituição aos parlamentares anteriormente designados.
Efetivos:
Suplentes:
Deputado Cláudio Chaves Deputado Aldir Cabral
Deputado Elton Rohnelt Deputado Jairo Carneiro
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira- Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Com a palavra o nobre Senador Waldeck Omelas.
Nobre Senador, a Presidência informa querestam 30 minutos para o encerramento da presente
sessão.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pro- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diante do
quadro de transformações por que passa a economia mundial, e nesse contexto também a economia
brasileira, o Nordeste tem feito um especial esforço
no sentido de assegurar e construir a sua competitividade.
OFÍCIO N2 204-L-PFL/97
O Nordeste não se tem dedicado - e isso tem
Brasília, 14 de fevereiro de 1997
sido, inclusive, uma constante nesta Casa por parte
Senhor Presidente,
da Bancada da Região - a lamentar a situação de
desequilíbrio herdada do passado; ao contrário, quer
lênciaN~: ~~=s ;~;i~;:~i;~~oP:rt~~:! ~=
vencê-la, quer superá-la. O Nordeste não tem estado de braços cruzados, mas o desenrolar dos aconte Uberal que farão parte da Comissão Mista destitecimentos, por um lado, mostra-nos que os Estados
nada a emitir parecer à Medida Provisória no 1_524- ·
nordestinos têm feito um largo e grande esforço no
4, de 5 de fevereiro de 1997, que "Dispõe sobre a
.. sentido da reforma do Estado, no sentido da sua
extinção de cargos no ãmbito da AdminiStraÇão PÚ~--modemização, no sentido da melhoria das condiçõblica Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
es de vida de nossas populações. Por outro lado,
outras providências•, em substituição aos parlamenisso tem se revelado insuficiente, até porque trata-se
tares anteriormente designados.
de um esforço feito por Estados de pequena capaciEfetivos:
dade econômica e financeira Há, por conseguinte,
Deputado Antônio Joaquim Araújo
nesse contexto, um espaço que somente a União e
Deputado Magno Bacelar
0 Govemo Federal podem suprir.
Suplentes:
Dentro desse trabalho realizado no Nordeste,
Deputado Raimundo Santos
teremos, nas próximas segunda e terça-feira, em
Deputado Eliseu Moura
Salvador, uma conferência internacional sobre lnfraestrutura no Nordeste do Brasil - Oportunidades de
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio 011veira - Líder do PFL.
Financiamento ao Setor Privado, envolvendo a disOFÍCIO N2 206-L-PFL/97
cussão dos setores de energia, de transporte, de comunicações, de saneamento, com a participação de
Brasília, 14 de fevereiro de 1997
todos os Estados nordestinos.
Senhor Presidente,
Por ter como um dos seus promotores o BID,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exceque dá apoio efetivo ao Prodetur, incluiu-se também
um painel sobre investimentos em infra-estrutura
lência os nomes dos Deputados do Partido da Fren-

162

ANAIS DO SENADO FEDERAL

para o desenvolvimento do turismo na Região Nordeste. Essa conferência será promovida conjuntamente pelo BID e pelo Governo do Estado da Bahia.
Quero destacar, Sr. Presidente, o papel importante que o Governador Paulo Souto tem assumido a
esse respeito e no sentido da discussão dessas oportunidades para o Nordeste e da busca de alternativas
para o desenvolvimento da região. S. Ex" antes de ser
Governador de Estado, foi Superintendente da Sudene, portanto, conhece bem as potencialidades da nossa região, sobretudo as dificuldades com que o Nordeste enfrenta a captação de recursos, a atração de
investimentos visando transformar em possibilidades
efetivas as potencialidades que a região tem.
Ainda, em novembro, na Bahia, tivemos um importante seminário junto com o Banco Mundial relativo à reforma do Estado e o desenvolvimento do Nordeste na economia globalizada. Desde então, novas
e sucessivas reuniões têm sido realizadas - reuniões de trabalho em Fortaleza, em Recife e em Brasília -. das quais temos participado, particulannente,
eu e o Senador Beni Veras, na condição, respectivamente, de Relator e de Presidente da Comissão de
Políticas para o Desenvolvimento do Nordeste, em
funcionamento nesta Casa.
Temos esse trabalho agora conjuntamente
com o BlD sob a liderança do seu Presidente Enrique lglesias, um cidadão da América, um grande
amigo do Brasil e que em uma demonstração de
confiança no êxito do Plano Real, indusive duplicou
as aplicações, as disponibilidades do Banco lnteramericano de Desenvolvimento de 1 para 2 bilhões
de dólares ao ano em nosso País.
O jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição
de ontem, dedicou um importante editorial à realização desse seminário, enfatizando o efeito que· tem a
participação do BID em financiamento ao setor privado em serviços de infra-estrutura já privatizados.
Cita o exemplo da Argentina, onde o banco, em
1995, ao financiar US$150 milhões, na verdade, viabilizou investimentos que totalizaram US$1 bilhão.
Isto é importante, na medida em que a participação
do BID representa um aval para os investidores e os
agentes financeiros internacionais.

"As disponibilidades do BID para tais
operações são ainda muito limitadas", mostra o editorial. "Para o atual exercício, o Banco dispõe de apenas US$350 milhões para
toda América Latina".
E condui o editorial dizendo:
"A atuação do BID, por enquanto, é
apenas um teste, a contribuição do organis-

Fevereiro de 1997

mo poderá ser aumenlaaa: É importante que
se inicie no Nordeste, região com graves
problemas sociais."
Na verdade, é lamentável ter, como Senador
do Nordeste, como Senador da Bahia, que aqui reconhecer que o apoio dos organismos multilaterais,
a sensibilidade das agências internacionais, como o
Banco Mundial e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento; têm sido, em relação ao grave problema
do desequil!brio de desenvolvimento em nosso País,
muito maior, muito mais significativo do que a dos
organismos nacionais que deveriam se dedicar a
esta questão e que têm sido omissos e insensíveis
para com a necessidade de promover-se um desenvolvimento mais equilibrado, mais equânime, mais
justo em nosso País.
O tema dessa conferência internacional será a
questão das concessões. É óbvio, e temos verificado, que o interesse do empresariado se concentra
nas áreas de maior viabilidade. A Gazeta Mercantil,
ao anunciar o seminário, diz:
"Nordeste tenta atrair investidores em infra-estrutura".
Chamo atenção para o verbo na expressão
"Nordeste tenta•. Há uma consciência nacional, a
imprensa sabe que esses investimentos não vão espontaneamente para as regiões periféricas. E aí me
refiro não apenas aoNordesf€; mas tãmoelllao Norte e ao Centro-Oeste. É por isso que até agora todas
as privatizações se deram na região mais desenvolvida, particulannente no Sudeste. Não há uma única
rodovia privatizada no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.
E há o exemplo dramático, qual seja, o das ferrovias: Já-folpnvatizad<nooa a Rede Ferroviária Nacional, menos a SUperintendência do Nordeste. Isso
significa que, na medida em que não haja um esforço consciente, um esforço deliberado e um esforço
induzido - e af o Governo Federal tem que fazer
este trabalho de indução -. teremos mais concentração também em função dos trabalhos da polftica de
concessões.
O nosso objetivo é evitar isso, privatizando o
que for viável, até para deixar claro o que tem que
ser feito pelo Poder Público, especialmente o Poder
Público Federal.
Há um desafio muito grande a ser enfrentado.
É preciso atrair investimentos privados para o Nordesta. Mas investimentos privados requerem recursos humanos qualiftcados, requerem capacitação
tecnológica, requerem infra-estrutura. Não nos mo-
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vemos pelo ciúme ou pela inveja, mas pela necessidade de sobrevivência.
Apesar da crise fiscal, hoje temos no Sul-Sudeste, com recursos públicos, sem recorrer à privatização, sem recorrer ao mecanismo das concessões,
a construção da ponte rodoferroviária no Rio Paraná, que efetivamente é uma obra de grande importância económica, de viabilidade e que poderia, provavelmente, ter envolvido uma maior participação de
recursos privados. No entanto está sendo feita com
recursos públicos.
A duplicação do eixo rodoviário que liga São
Paulo, Curitiba, Florianópolis e Rio Grande do Sul é
importante, pois é um eixo de integração do Marcosul. Sabemos que o País precisa disso. E está sendo feita com 100% de recursos públicos federais e
mais financiamentos, empréstimos tomados pelo
Governo Federal.
O que queremos é que o Governo Federal também recorra a um empréstimo de agência internacional, do 810 ou do Banco Mundial, para os trabalhos
de restauração da malha rodoviária do Nordeste.
Refiro-me à malha básica federal que se encontra
em frangalhos. É preciso restaurá-la, é preciso conservá-la e é preciso complementá-la em pequenos
trechos para dar economicidade ao Nordeste.
Em nossa região não há, Sr. Presidente, uma
única obra de grande porte em execução na área de
infra-estrutura por parte do Governo Federal. É preciso que se estabeleçam no Nordeste os corredores
de transporte. E aqui tomo o exemplo da hidrovia do
São Francisco. É a mais barata, de mais baixo custo
de todas as 42 metas do Plano Brasil em Ação, mas
caminha muito lentamente. Sua implantação se arrasta ao longo do tempo, limitando e inibindo a expansão da economia regional.
Nesse caso precisamos apenas da infra-estrutura, um investimento inferior a R$10 milhões, e o
setor privado operará o transporte e os terminais. Os
Estados querem participar, como é o caso da Bahia,
que já pediu, inclusive, a concessão do Porto de
Juazeiro.
Há um outro aspecto que vou levar a esse seminário como reivindicação. É preciso que os organismos multilaterais considerem a irrigação como infra-estrutura para o Nordeste.
Já temos, por emenda, no Projeto de Lei de
Concessões, os sistemas de irrigação incluídos
como passíveis de concessões públicas. E para
quê? Para dar caráter económico aos projetes de irrigação no Nordeste, para aproveitar o potencial da
região em relação à fruticultura e à agroindústria,
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para liberar a União de investimentos que historicamente ela vem fazendo, embora em volume inadequado, e para atrair os recursós privados. Queremos
que a União continue na lidera~-ciE!~ processo,
na gestão da política de implantar a irrigação no
Nordeste brasileiro.
Assim, Sr'l Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
ao trazer a esta Casa a notícia da realização dessa
conferência internacional, quero valer-me desta
oportunidade para fazer mais um apelo pela forma. ção de uma consciência nacional nos setores público e privado em favor do desenvolvimento equilibrado do País, para a inserção das regiões menos desenvolvidas - tais como o Nordeste, o Norte e o
Centro-Oeste - no processo de d~nvolvimento nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs.
Francisco Escórcio, Gilberto Miranda, Emandes
Amorim, Odacir Soares, Aaviano Melo, Casildo Maldanar e José lgnácio Ferreira enviaram discursos à
Mesa para serem publicados ria forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex-s serão atendidos.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a_~sta

trli:iúnaregistrar rrifnha preOcupaÇão eom-unla. região

do país que a cada dia que passa é assunto discutido e estudado em todas as partes do mundo. Refirome à Região Amazónica, alvo da cobiça intemacion~l desde os_!~mpqs_g~c:lesqobrim~ntp clo..arasi!. E
disso falo com muita propriedade, porque o meu estado, o Maranhão, é a porta de entrada da Região
Amazónica

NãQ tet'lho rtt~f1h_!.1~ ID'9_~o--ª nad;!~!'éU'!Qei'º,

estou sendo apenas realista diante dos fatos que tomamos conhecimento e que demonstram claramente

a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia
Dentre outras, posso deStacar as seguintes
manifestações dessa cobiça:
- o projeto do "Sistemas de Grandes Lagos
Amazónicos", elaborado em 1967/68, pelo Hudson
lnstitute, idealizado pelo futurólogo Herman Kahn,
que previa a inundação de uma área quínze vezes
maior que a de todos os projetes hidrelétricos previstos para a Região;
- a atuação do eonselho Mundial das Igrejas
Cristãs (1001 ), que, em suas diretrizes, afirma claramente, ao se referir à Amazônia e à população que
a habita, tratarem-se de "patrim()11ios da hyn1allídade
elOS_~[~ -CujOS territóríOS,_R_~~-~fl
te, dizem pertencer-lhes";

e. rláo
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- a proposta de criar uma estrutura supranacional de defesa do meio ambiente que, apoiada na estranha tese de defesa compartilhada, teria o direito
de intervir em nossos assuntos internos.
Essas manifestações, associadas ao fato de
que a Roresta Amazónica é a principal floresta
equatorial do mundo, são eloqüentes para demonstrar que a cobiça internacional sobre a Amazônia, visando a internacionalizá-la, é um fato concreto com
o qual devemos nos preocupar, particularmente
quando tratamos de assuntos que dizem respeito à
nossa soberania.
Rca claro, portanto, que a Amazônia, necessariamente, tem de ser considerada uma área estratégica de alta prioridade para o Brasil.
Essa preocupação com a Amazônia, pude
constatar, é compartilhada pelo Governo Federal,
pelos Excelentíssimos Senhores Senadores e Deputados e por muitos brasileiros.
O Presidente Fernando Henrique ao lançar a
Polftica de Defesa Nacional estabeleceu, para a
consecução dos objetivos previstos pela mesma várias premissas, dentre as quais posso apontar:
- proteger a Amazônia Brasileira, com o apoio
de toda a sociedade e com a valorização da presença militar;
- priorizar ações para desenvolver e vivificar a
faixa de fronteira, em especial nas Regiões Norte e
Centro-Oeste;
- aprimorar o sistema de vigilância, controle e
defesa das fronteiras, das águas jurisdicionais, da
plataforma continental e do espaço aéreo brasileiro,
bem como dos tráfegos marítimo e aéreo;
- garantir recursos suficientes e contínuos que
proporcionem condições eficazes de preparo das
Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na Defesa Nacional.
Essa preocupação também é do Congresso
Nacional e para isso foi criada a Comissão Especial
destinada a avaliar o Projeto Calha Norte, que se
encontra hoje abandonado e com uma destinação
orçamentária aquém das suas necessidades mínimas, impedindo que os objetivos previstos, quando
de sua criação, fossem plenamente atingidos.
Neste plenário o Senador Romeu Tuma fez um
pronunciamento sobre a viagem dos integrantes da
Corrissão Especial à Amazônia, quando relatou com
muita propriedade a necessidade do incremento e revitalização do projeto, pelo fundamental papel que vem
desempenhando nos locais onde foi implantado.
O Projeto Calha Norte, é importante que se
diga, não é um Projeto Militar, como muitos dizem,
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mas um projeto que envolve vários Ministérios e órgãos Governamentais com vistas à efetiva integração ao contexto nacional, da região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas.
Em declarações publicadas no Correio Braziliense, de 10 de fevereiro de 1997, o vice-diretor do
Departamento de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC), Celso Fiorillo, também
alerta sobre a ameaça à soberania do Brasil na Região Amazónica, ao afirmar que várias pessoas chegam do exterior e se infiltram nas organizações
amazõnicas. Dessa maneira diz: "se aproveitam
para obter informações de interesses dos grandes
grupos internacionais que representam•. O risco
- para a soberania brasileira é grande uma vez que
"muita gente faz o que quer à região".
O vice-dretor afirma ainda que muitas multinacionais se utilizam de material genético retirado da Amazêr
nia clandestinamente para os mais variados fins, o que
representam uma violação à soberania nacional.
A garantia da soberania da Amazônia Brasileira, que engloba uma área equivalente a quase 60%
do Território Brasileiro, é em grande parte de responsabilidade das Forças Armadas que, ao longo
dos séculos, vem se fazendo presente desde o início
de sua colonização, quando em 1616, Francisco
Caldeira Castello Branco, fundou Belém do Pará.
Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, os portugueses estabeleceram trinta e sete fortificações na
área da Amazônia. ·
Nas últimas décadas, as Forças Armadas e,
~m particular, o Exército Brasileiro, passaram a priorizar as suas presenças na Amazônia e assim tivemos entre várias medidas adotadas pela força terrestre a criação da 23" Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho (Rondônia), do Comando Militar
da Amazônia, em Manaus (Amazonas), da transferência da 1• Brigada de Infantaria de Selva, de Petrópolis (Rio de Janeiro) para Boa Vista (Roraima) e
da 16• Brigada de Infantaria de Selva, de Santo Ângelo (Rio Grande do Sul) para Tefé (Amazonas).
Essa ação dos militares nem sempre foi bem compreenáda pela sociedade brasileira e está sendo realizada com extrema dificuldade e enorme sacrifício, seja a
nível institucional, seja a nível ináiVidual e familiar.
É preciso que todos os brasileiros conheçam o
trabalho realizado pelos militares na Amazônia, verdadeiros bandeirantes do século XX, e proporcionem aos mesmos as condições para que realizem
com eficiência o seu papel na área.
Em volta de cada guarnição, se desenvolve um
núcleo de civismo que permite a ocupação efetiva
da região. Assim aconteceu no Oiapoque, em Taba-
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tinga, em Cucuí e em tantos outros locais, do mesmo modo corno ocorreu na fronteira sul do Brasil. E
sem dúvida, o mesmo ocorrerá em todos os locais em
que foi instalado uma unidade da Força Terrestre.
Deve-se ressaltar que os contingentes militares
são em muitos locais a única presença do Poder
Central e de civilização na área.
Entretanto, ao se verificar o percentual de recursos disponíveis para o Ministério do Exército, se
constata que o mesmo vem decaindo a cada ano,
sendo que em 1995, foi de apenas 0,78% do Produto Interno Bruto do Brasil. Sem dúvida, um percentual insignificante.
É preciso reavaliarmos cuidadosamente os recursos destinados as Forças Armadas para que,
num futuro não muito distante, venhamos a nos arrepender desse descaso a que são submetidos na
atualidade os nossos militares.
Devemos ter em mente que um exército pode
levar um século sem combater, mas não pode ficar 1
minuto sem condições para tanto.
Se desejarmos que o nosso Brasil chegue ao
patamar dos países de primeiro mundo, precisamos
possuir Forças Armadas que permitam respaldar
essa posição, perante as demais Nações.
Quero declarar que não desejo, com este pronunciamento, esgotar o assunto, mas. como disse
no inído, registrar minha preocupação pela integridade da Amazônia.
Nós brasileiros herdamos a imensa Área Amazónica (Que representa mais da metade do País), e que,
ainda, por suas características espedais, como a distância e o isolamento dos centros mais populosos, permaneceu pouco conhecida e muito explorada.
A Região Amazônica, no entanto, é um património brasileiro que predsa ser definitivamente entendida corno tal. Nossa gente está naquela região
há mais de 350 anos, desde seu descobrimento, e
não foi sem muito sacriffcio e sem muito sangue derramado, que conseguiu manter sua posse.
Encerro com uma frase do General Rodrigo Otávio, antigo Comandante Militar da Amazônia, que se
encontra afixada nas organizações militares do Exército, na área e que sintetiza o sentimento que todos nós
brasilei!OS devemos ter em relação a Amazônia
"Arclua é a missão de desenvolver e defender a
Amazônia. Muito mais diffcil, porém, foi a de nossos
antepassados em conquistá-la e mantê-la. •
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. GD..BERTO MIRANDA (PMDB-AM) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diante de inúmeras
manifestações de autoridades e técnicos do setor
energético, dando conta de sérios riscos de radonamento de energia elétrica nos próximos anos, registro,
nesta oportunidade, a minha preocupação com esta situação e a certeza de que providências urgentes estão
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sendo adotadas pelo governo no sentido de reverter
o quadro sombrio que se avizinha
Segundo informações obtidas, o consumo de
energia elétrica no Brasil no ano de 1996, embora ainda não consolidado definitivamente pela Eletrobrás,
deve ter alcançado a casa de 252,6 lWH(Terawattslhora), isto é, 252,6 trilhães de watts/hora, o que
se aproxima dos 7"/o adma do consumo nacional no
ano anterior.
De acordo com o "Plano Decenal de Expansão
1996-2005", a previsão de consumo de energia elétrica para 1997 é de 265,2 lWH, para 1998 espera-se
276,3 1WH e para o ano 2000 estima-se um consumo
de 304,31WH.
Segundo essas previsões, nos próximos quatro
anos o consumo deverá crescer cerca de 20%.
O fantasma do racionamento está afastado no
ano de 1997 pelo fato de que, em razão das fortes
chuvas que têm caído recentemente em Minas Gerais
e em outras OO!Je? do_tE;!rritQI'ÍQ rmci_ooa!, os grandes
reservatórios destas regiões acham-se com os seus
níveis plenos de água ·
Todavia, já para o ano de 1999 não se pode fazer tal afirmação com a mesma certeza, pois éinegável que o Pafs caire Q.rísco de se-deparar C:om uma
demanda superior à produção de energia.
~ a retomada_das obras de inúmeras usinas que se acham em construção, o que representa um
aumento de mais de 1O mil megawatts, poderá impedir
uma séria crise energética a curto ou a médio prazos.
Com base no já referido. Plano Decenal de Expansão, acham-se em fase de construção 26 usinas,
sendo 23 usinas hidrelétrica.s, 2 termoelétricas e 1 usitermonuclear (Angra 11).
Há técnicos que afirmam que se a econonia do
País crescer entre 4 e 5% no corrente ano, o Brasil per
derá ficar no limite do racionamento.
__ Mas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, não obstante se deva extemar a preocupação com a situação que se avizinha, por outro
lado resta a garantia de que as autoridades governamentais responsáveis pelo setor elétrico, têm adotado
providências eficientes, para fazer face à demanda
provocada pelo crescimento económico previsto para
os próximos anos.
Assim é que o plano de extensão aprovado prevê investimentos no quadriénio 1997!.2000, no valor de
R$26.4 bilhões, sendo que a metade desta quantia
destina-se à geração de energia, ficando a parcela restante para as áreas de transmissão, distribuição e instalações gerais.

na

Caclarações recentes cb Secretário Nacional de
Ene~ tranqCilizam os consumidores, ao afirmar aque-

la autOridade que ••..a margem de segurança foi reduzida nos últimos anos, com a paralisação das obras, a falta de investimentos no selor e o aumento da demanda,
mas o go~~erno está atento e adotando iniciativas emer-
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gerciais, além das medidas de médio e longo prazos para evitar una crise. Várias obras já vêm sendo retomadas e vamos ultrapassar, certamente,
esse perfodo de transição, sem a necessidade de
~·.

E, mais adiante, na sua entrevista à Revista da
Confederação Nacional da Indústria, n" 298, assegura o Secretário que • ... foi iniciado, também, um projeto de licitação de nonnas para novas propostas hidráulicas e térmicas, até o ano 2004, que totalizarão
37.107 megawatts e investimentos da ordem de
US$38 bilhões.
No início do corrente mês de fevereiro foi inaugurada pelo Senhor Presidente da República a Usina
Termeléúica Jorge Lacerda IV, localizada no município
da Capivari de Baixo, no Estado de Santa Catarina,
com capacidade geradora de 350 Megawatts, prevendo-se para o ano em curso o acrésciroo de aproximadamente 2.800 Megawatts, ou seja, 15% da capacidade instalada em 1991, sendo, inclusive, o maior índice
de crescimento do setor nos últiroos cinco anos.
Outra providência de grande alcance consiste no
aprovei1amento do gás natural como alternativa para a
geração de energia elétrica, a ser importado da Argentina ou da Bolívia, em caso de risco iminente de racionamento, consoante estudos elaborados, pelo Grupo
Coordenador do Planejamento dos Sistemas Létricos
-GCPS.
Há, ainda, a perspectiva de se importar energa
elétrica da Argentina e do Uruguai, medida que, todavia,
demanda um médio espaço de tempo em razão da necessidade de se construir estações conversaras, ao custo de US$50 milhões, uma vez que a energia argentina
usa 50 ciclos e a brasileira 60 ciclos, na trarismiSSão.
Dessa forma, a região Sul teria um sensível incremento na oferta de energia propiciando, assim, a
transferência de considerável quantidade de energia
produzida pela Usina Hidrelétrica de ltaipu para a região Sudeste, a maior consumidora no País.
Outro fator que, em curto prazo, deverá contribuir
para a racionaiização dos sistemas de produção,
transmissão e distribuição é a política de privatização
que começa a tomar corpo na nossa economia.
Tais investimentos hão de preencher as lacunas
e dificuldades financeiras do poder público, proporcionando o desenvoMmento no setor energético, indispensável ao acompanhamento do crescimento económico do Brasil, desde que se abrevie a implan1ação
privacionista derrubando-se com eficiência os entraves
burocráticos.
Além das medidas que estão sendo ado1adas
pelo Ministro das Minas e Energia, Doutor Raimundo
de Bri1o, que de forma incansável e efiCiente, ti:Hri
frentado os problemas advindos da crescente demanda de energia no Brasil e dos planos de rápida privatização de empresas de produção, transmissão e distribuiçã.) de energia elétrica, deve-se aduzir a eXJ)ect;itl-
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va de resultados positivos no setor a partir da implementação da Agência Nacionai de Energia Elétrica ANEEL, recentemente criada pela Lei n" 9.427, de
26 de dezembro de 1996.
Mas, senhor Presidente e senhores senadores,
a par de todas estas providêrlcias adotada.s pelas autoridades responsáveis pelo setor, faz-se necessária a
efetiva participação da sociedade, no sentido de utilizar
de forma raciOrial a energia élétrica, especialmente
evitando as perdas desnecessárias e o desperdício
causados pelo consumo inadequado, pois estudos recentes realizados demonstram que aproximadamente
40% da energia gerada é disperdiçada, causando
enorme prejuízo para o País.
os dados ora relacionados dão a certeza de que
as ações empreendidas pelo Goveroo Federal atingirão o objetivo de aumentar significativamente a atual
capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro,
que hoje é de 56.336 megawatts, para que se afaste,
definitivamente, o fantasma de um "apagon" em futuro
próximo.
Era o que tinha a dizer.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO)- Sr.
Presidente, Sr."s e Srs. Senadores, o exercício do
mandato do Vereador é essencial para que a comunidade municipal tenha um canal de comunicação
para os seus reclamos e aspirações.
É o Vereador, na base, o porta-voz do povo!
Para bem exercer o seu mandato o Vereador
deve conhecer, da melhor maneira possível, as suas
prerrogativas, direitos e obrigações.
Neste sentido cabe-me registrar o excelente tra. oalho reaiizado pelo Dr. Vasco Fernandes Furlan, Deputado Federal pelo Estado de Santa Catarina, por
duas legislaturas representando o Partido Progressista
Brasileiro, a pedido da Fundação Milton Campos.
O Manual do Vereador, de autoria do Dr. Vasco cuja transcrição nos anais desta Casa ora solicito, assegura ao mandatário deste cargo, um roteiro
seguro para o bom desempenho de suas funções.
De fácil leitura, simples e conciso, o Manual do
Vereador é urna importante ferramenta de trabalho.
Pela importância do trabalho solicitei a concordância do Dr. Vasco para reproduzir o Manual, com as necessárias adaptações para o Estado de Rond5nia, de
roodo a distribuí-lo para todos os nossos Vereadores.
Assim o fazendo estarei prestando aos nossos
· edis uma contfibuição para que possam cumprir o
relevante papel que devem desempenhar, no interesse público e da população.
Era o que tinha a dizer.
-Muito-obngaao.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DISCURSO:
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- í)Projcto dC Lc:i (ModCiõ n• 9j;
J) Projeto d<: J..ei Jt (Modelo n• lO);
I:) lod.tceç.lo (Modelo n• I 1):
J) Ad.iamcoto de Votaç.lo ( Moddo 12).

MANUAL

VI· TIPOS pE EME:NDAS
VJI. I mgRANCA. B! OCO f:\RI AMf:NTAR

DO

VIII. ORCAMENIO

IX:· CONJAS • TCUfT'CE '

•l Vot&çlo
b) COIIUejCtneiu

X • ~ IMo'OSTOSrrAXAICONTR.IBlJIÇÓ~ES

VEREADOR

I · CONCEITOS

APRESENTAÇÃO

n)~

legislatura I Perlodo Le.r,:'lslativo 1 Sessão Logtslativa

Dentre as finalidades a que se propõe a Fundação Milton
Campos, está aquela que visa orientar us legisladores brasileiros no
exercício de suas funções, nos níveis federal, estadual e municipal.

Este opúsculo simples e objetivo, elaborado pelo nosso
companheiro Vasco Furlam, por cena servirá para aqueles que iniciam
seus mandatos nesta nova legislatura, a última do milênio.

I~ A expressão Legislatura compreende os 4 (quatro) anos
para os quais um parlamentar ou executivo foi eleito. É o tempo do mandato cleuvo.

II • Periodo Legislativo corresponde ao tempo em que uma
Mesa, (Presidêm;aa e Secretana:o) rc:;pondc:: pela Chefia de uma Ca:;a Lcg1slativa.
Geralmente de 2 (duas) delas c serve de parâmetro para Comissões Técnicas.

III - Sess:lo Lcgislatjya é sempre de 1 (um) ano - ou
e é geralmente o tempo de mandato de uma liderança ou Presidência de
Comissão Especial.

exercício~

b)~

Sessão Ordinária/ Extraordinária/ Especial/ Solene

Brasília, dezembro de 1996

I· As sessões ordinárjas são as chamadas sessões normais,
nos dias e horários que a Lei Orgânica do Município (LOM) estabelece c o
Regimento Interno (RI), prcvC:.

Jarbas Passarinho

II- As c-:traordinárias tambêm previstas na LOM e no RI.
devem ser previamente convocadas, seja cm periodo ordinário ou extraordinário.

Presidente

Exemplo: O Prefeito ,quando precisa que uma Câmara
aprecie projetes de lei cm períodos de f~rias, necessita convocá-la para um período
especifico de Sessões Extraordinârias. com pauta definida.

iNDICE
ASSUNTO

III· Sessaa Especial diz respeito a fatos, datas ou nomes, a
cntério da Mesa ou em decorrência de requerimento aprovado em plenário.
IV • As Sessões Solenes destinam~se a dar posse à nova
Mesa ou homenagear pessoa (física ou jurídica) ou, ainda .. in memoriam".

1-~

C)
a) E..eJ!&latur&. Penado Lcg."lat1VO • S:ulo Lc;ulativa
b) Scnlo Ordint.daiEIO.tUard,n.íri&iüpccialfSolencc} Maiozu Simplc&. Absoluta.· Qudi!icad• {que~rum)
d) J'rop011~ÕCI
e) Qucn.lo de: OrdcmiPcl1. Ordc~a

Mlli.ori.o

I ~Por Maioria Simples se eatende a me1ade mais um dos
presentes a uma Sessão que tenha .. quorum".

II- Maioria Absçluta é-metade mais um dos membros de
uma Cámara.

11 • I $GISI ACÂQ

a) Conllltuiçlo Fcd~ral • Col'lltituir;lo Eshd.ua\
b) l.et Ora:lmca MYDll:ipal • Rc&u"Oil.IQ Interno
~) Lei• E.•pc~taoa

III· Maioria Oualifiçada é o .. quorum" exigido para votação
de proposições especificas.

III·~

Exemplo; Alteração da Lei Orgânica
Mudança no Regimcnlo ln'terno

a} Cominõe1 i"Q'mancmn

b} Comti&ÕU Tompor.Uiu· E.1pcci•i1. E~rternu o 1M lnqutrilo
JV • t={ ABOBACÀQ QA I

f:l

v.=
&) Roqurnmonto de Jnformaçelu (Modolo a• 1)~

b) l'l'oJOCO d.t Decreta ~&i•lalivo (Modo\a 11•1);
e) Proje1o de- Rc1o\u~o (Mo4olo n• 3)~
d) Comudo Parlammt.u (Modelo n• -4):
e) Farm;açlo lia Camiulo Parluaoatu d.elnqu~rito (Mollolo a• ~}~
l) Parecer dr Comiulo T4cnica {Modelo a• 6};
I:) Emenda. do Redaçlo (Modelo n• 7):
b) Vouçlo em Sep.rdo (Modolo n• I:)~

Nota: O quorum qualificado poderá ser de 2/3 (dois terços)
u 3/! (três quintos).

-obs.: .. quorum", por definição é o número minimo de
'lembres presentes. seja para abrir uma Sessão ou para. votar nela, dependendo do
ssunto.
d) Propo;icõei

Proposjcao é o nome genérico de lodos os pedidos que o
ereador encaminha por escrito à Mesa.
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Assim. um requerimento de:: informações , um projeto de
.ei, um pedido de abertura de CP! (Comissão Parlamentar lnquêrito), é uma

:noposição.
Nota: Nos modetos que apresentamos neste livrete,
sempre aparecerá no começo a palavra PROPOSIÇÃO.

e) Oues;tQQ de Ordem/Pe\n Ordem

1 • "Questão de Ordem• é_ soHcitada quando_ u_~
vereador acha que a Mesa não está interpretando CorritSrTte-nte- Um-irtfg-o""
do Regimento Interno ou da Lei Organlca do Município.

·Art. 110°- o Município é parte integrante do Estado.
com autonomia política, administrativa e financeira,
nos· termoS -d-a-constituição Federal e desta
Constituição.•
C> Leis Especiais

Dentre as-normas legais que mais de perto dizem respeito
ao exercido da Vereança estão:
• Collstituiçâo Federal~
~ Constituição Estãâüãl ~
- Lei Orgãniea do Município;
-Regimento Interno~
• Decreto--Lei zu 1;
• Lei &'606/93 (Lei das LicilaçOes)~
~Lei 8429/92 (Lei da Improbidade).

11· •peLa Ordem"_é manifestaçãp_q~e_r_e_cl~ma o d_ireito

à palavra ou votação de matéria ou ainda uma prerrogativa
relator ou presidente de comissão.

de- um ffder~

II • LEG!SLACÃO
n) Constituicão Federal

A Constilt.Jição Federal, também chamada de Carta Magna
ou Diploma Maior ea coluna mestra de todo o nosso arcabouçõjuridico institucional
e ciisciphna os aspectos socia1s, politicas, económicos, jurídicos e administrativos
do pais. (União/Estados e Muntciplos).
Ê a Cónstituição Federal que estabelece a forma e o regime
de governo. a hierarquia das normasjuridicas (leis, decretos. portarias. resoluções,
circulares, ordens de serviço, instruções.)

Ê ela que dcfme os li miles de aç.ao e JUrisdição entre os
Governos Federal, Estaduais e Municipats.

Transcreveremos o arugo 1° da nossa Cana Maior:
"Art. 1•. A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito e tem como fundamentos:
! -a soberania;
11 -a cidadama;
lll ·a dignidade da pessoa humana:
IV· os valores soc1ais do trabalho e da livre Lnicialiva;
V ~ o pluralismo politico.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleJtos ou
diretamente, nos termos desta ConstitUIÇão.
Principais artigos da nossa Constituiç~o Federal. que
dizem respeito ao Munic:ipio e às Cãmaras de Vereadores:
I ~ criação!fus.ao, desmembramento - Arr. 18, § 4°;
2- eleiçlloJmandato- Art. 29, I;

3 • inviolabilidade - Art. 29, VIII;
4- proibições/incompatibiHzações- Art. 29, IX;
5 -remuneração • Art. 29, V;
6- fiscalização/contas~ Art. 31, §§ 1• e 2°;
7 • impo~tos/tributos!fundos de participação/repasses Arts. 150, 151, l!i2. 153, 156, 159, 160;
S • plano di.retor • Art. 182;
9 ·ensino/recursos- Art. 213.

III_: COMISSÕES
n) Comissões Permanentes

São órgãos Têenicos, compostos de vereadores escolhidos
-proporc10n-almente 8 representação dos Partidos, que se encarregam dos estudos e
exames préVIO.'i das matérias a serem decididas pelo plenário e têm suas auibuições
~previstas no Regimento Interno da Casa.
b).

Cornissões Temporárias. Especiais Externas e
de l_na~é-rito

Órgãos T6cnicos, criados extraordinariamente para
examinar determmado.'i assuntOs, com prazo certo de dura~o. dentro dacompetCncia
Municipal, mediante requerimento de l/3 dos Vereadores.
Nota: Plenário • Expressa o Poder Legislativo. é o
órgão mBior dà.Cãmara e vota todas as proposições, projetes, requerimentos,
autorização de empréstimos, julga contas do Pref,.ito e aprova ou rejeita os
careceres das comissões.

IV. ELABORACÃO DA LI:.
A elaboraç;ão de uma lei. isto é, a apresentação de um projeto
com o objctivo de transfonná·lo em um alo normativo, pressupõe alguns pontos
básicos do processo legislativo:
1) a iniciativa do processo~
2)-a-discussão do pr9eesso:
3) sua Vl)taç;lo;
4)a sanç:ao.ou o veto
S} a promulgação e a publicação,
Modelo n• 01

(Requerimento de Informações)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRES!OENTE DA CÃMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE

Propoliçilo n.a

Requerimento de Informação

O Ver~ador 111fra-f1rmado, nos termos do Regimento Interno
(arl. __ ) requer a essa Pres1dtne1a que submeta ao Plenário deste Poder o presc:ntc

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ0ES

que v1sa obter do Sr. Chefe do Poder Executivo csc:larc:c:imentos sobre: u despesas realizadu
pela Preftltun. com lc1tar o falo) no t• 1rimcstre deste ano. espec1íicando 11cns c: vslores,

b} Constituicllo Estadual
JUSTIFICATIVA

As Consmuições dos Estados estabelecem o ordenamento
normativo das nossas Un_idades Federativas, definin~o e disciplinando as relações
entre os Poderes Execuuvos, Legislativo e Judieiáno, bem como entre os Estados
e seus Municipios.
Transcreveremos os arligos 1° e o 110° da Conslituiç:lo do
Estado de Santa Catarma como e:~~:emplo:
"Art. 1• - O Estado de Santa Catarina. unidade
inseparável da República Federativa do Brasil,
farmado pela união de seus Municipios, v1sando à
construção de uma socledade livre, justa e solidária,
preservará os principies que informam o Estado
Democrático de Direito ... •

O autor justifica esta iniciativa, tendo cm vista que: os balancc:tc:s
daqueles meses nio slo sulic:icntc:mcntc claros, no entender deste: Vereador.
~s.pe~ai:ado

c:.Jtar eontribLundo para a transpartncia e publicidade

lios aios dos Poderes MunteLpaLs.
Pede Ocfcrimen!o.

Sala das SessOcs,

de

de 199

nome c auinatura do Vereador
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Obs,: Os roquenmentoa de Informações mais comuns
referem-se a:
- remuner•ç4o de cargoB de confiança:
- conces~ao do alvaraa o autorizações;
- aquisição de equrpamentos um licitaçao;

JUSTIFICATIVA
(Reforcar com mais dados o fato acima exposto>

- despesas e prestação de contas com feiras, exposições e festividades;
- do.pesaa não previstas no Orçamento;
- despctsas com penca!.

Termos em que
Pede Deferimento.

Modelo o.a 02

Sala de Sessões. aos

de 199

(Projeto de Decreto Legislativo)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO D E - - - - - - - - - - -

nome e assinatura

Proposiçio n."

Projeto de Oecroto Legi$lativo
Altera dispositivo do Regimento Interno
Modela n. o 04
O Vereador infra-flrmado, nos termos do Regimento Interno
(art. _) propõe a este Poder o presente

(Comissão Parlamentar)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que visa alterar o artigo_ e_ do Regimento Interno desta Câmara. o qual passaria
a vigorar çom a segumtc redaçao:

EXCELENT.ISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO D E - - - - - - - - - - - Proposição n. ~
Formação do Comissão

Art._§_

(aqui se dá a nova redaçào alterando o toxto original.)

O Vereador autor desta Proposição e demais s1gnatários da
m7sma. requerem a essa Presidência que seja submetida a aprovação deste Poder, a
cnação de uma

JUSTIFICATIVA

(Justificar no espaço acama as.

raz~c~

COMISSÃO PARLAMENTAR EXTERNA

__gue vi:ia_ç_ns"ejar _a este Poder uma_pn:_~t;rtÇª mais marcante nas comemorações
alusivas a <citar o even!Oicomemoracãol.

da Iniciativa.)

A referida Comissão será composta de_ _ m=mbros por
indicação de seus lideres de acordo com a representatividade de suas bancadas
nesta Casa.

Termos em que
Pede Deferimento e
APROVAÇÃO

O periodo de duração desta CPE será de_ dias, a partir
de sua constituição.

Sala das Sessões, aos

de 199
Nestes Termos
=,_E.ede Deferimento.

assmatura

Sala de Sessões, aos

de 199

Modelo n o 03

(Projeto de Resolução)
nomes e assinaturas
EXCEL.ENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE

Modelo n.• 05

Proposição n.a

Projeto de Re$oluçio.

(Formação de Comissão Parlamentar de lnquéritC'- CP I)
Concede tilulo de _ _ _ a pessoa
fisica

Os. Vereadores que este subscrevem nos termos do
Art, _do Regimento Interno, propõem que a Casa apr~1c: c: aprove o presente

EXCELENIÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE

_P:r:oposiçio n. 0
form~çto

PROJETO DE RESOLUÇÃO

que visa conceder ao Sr.
o tilulo de (honraria) pelo- fato de que o
mesmo íagu1 descrever a ra;:;!.o da proposicãol.

d•

Comi$• lo Parlamentar

do

lnqu•nto

O Vereador Autor dcStl f'ropOSIÇiO c demaiS Jlgnau.nos abaiXO
firmados, nos termos do Reg1mcnto Interno dc$tl Casa. requerem a Vossa Exee!C:neta que
submeta ao f'lenifio o presente: requerimento que Vtsa criar, neste Poder. uma
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Modelo na 07

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÊRITO
pau. ~uc

O

Poder Legislativo aprecie o fato determinado que cmbasa este Requerimento

dcfirudc como (aguj

Cl!Jt

o artigo doçumcnto grande ele.

que juJtjfjc!tjJt a abcrcura

da CPI regucrid!) para que esta Casa proceda b investigações ncccni.riu ao lcnntamcnto
~c fatoa, dados, nizmcros: irreguluidadcs, prcjuizos ao ~::rârio pUblico, imoralidade ou
tmprobidadc 11.dministu.uvas, tendentes a apont•r os rcsponsivcis e dcnuncii-los ao
MinistCrio PUblico (e/ou ao Tribunal de Contas) ou c:nquadr6.-los nu di1po5içõcs legais c
do Regimento Interno deste Poder c da Lei Orgimca do nosso Municlpio.

Termos cm qu<:::, juntando
I • cOpia do _ _ _ _;
2 ·xerox de _ _ _ _ ;
3 • recorte de ___ _ ;
4 • gravaçio de _ _ _;
5 • dcclaraçio do
;

,_

O!l

(Emenda dé Redação)
EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO - - - -

Emenda Redacíonal ao Projeto de _

seguintes documentos

---

N. 0

__

O Vereador infra-firmado, com base no Regimento Interno,
emenda. _alteração no texto do artigo _
(§
} do
-cpigrlltãao, -passana~oavigcrrarcom a seguinte redação:
" Caguj se cgloca o arttgo ou par:igrafo jã com a nova redac;lo)."
___

o

---aprcsen_~at_ravé_s·-de·sta-

unnam e
Pedem Deferimento

Loc.al c data

Vereador tll!12L1
anmuuras dos dcma1s Vc:readorcJ Proponentes

Sala da Comissão, data

Obs. • A Leu Orgãnrca do Munrc\pro deYo trazer mars
orrontações sobre Com1ss6es Parlamentares de lnquénto.

assinatura do Vereador

Modelo n.a 08

(Votação em Separado)
Modelo na 06

(Parecer de Comissão Técnica)

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE-------~

COMISSÃO

DE----------

Projeto de Le1 do E>'ecuuvo n. 0

Relatório e Parecer

XCELENTiSSIMO SEKHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
O MUNICiP!O D E - - - - - - - - - - - -

Destaque para Votação em Separado (OVS)

O Vereador abaixo- firmado, nos termos do Arl.
do
·gimento Interno, requer dessa Presidência, que seja submetido ao Plenárí"õ.Para
0
:st~que e Votação em Separado, o Art. _do Projeto de Lei N. _,que tem a
gumte redação:
ransçrever o arligo que deseJa ver votado com destaque na votacão em Plenário)."

Recebemos nesta Comissão, para relatar, o Projeto de Lei
n. 0 _que concede ao Chefe do Poder Execuuvo, autorização para freorcduzir a
ementa tonslantc: do PrQJetol.

Da anallse quanto aos seus aspectos legais. o Projeto esta
em consonãnc1a com os d1plomas lega1s c legislação pcrtmentc;
Quanto ao mente, o Projeto vem ao encontro de necessidade
municipal c, com relação as de~pesas decorrentes de sua aplicação. c.xiste previsão
orçamentana.

fUSTIFICATlVA

::i:tr em oouças tinhas a razJ_o do pedido de destaque) ...

Sala de Sess<les, data

Pelo que:
VOTO

Votamos pela sua aprovaç:lo.

a~sinatura

do Autor

Sala da Com1ssã.o, (data)
Obs .... Na tramitação de um projeto de lei nas
11issOes é possível que um relator apresente, ele próprio, emendas, ou

assinatura do Relator

~urn:subsutulivo global, geralinente para compatibilizar a redação original

nas emendas que os Vereadores apresentarem.
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Modelo n • 09

(Projeto de Lei)

JUSTIFICATIVA
O ercsC:iliiCDiO da comunidade de
é visivel, e
os alunos, que têm que se dirigir à viziaha loc:liidad.c d.c - - - - - , merecem
uma csc:ola prOpri:~.

Sala de Scssõc:J, aos

de 199

EXCELENTÍSSIMA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE

auan:uura
Proposiçlo

Projeto d• L•l n.• __

Modelo n ° li

O Vereador infra~auinado, com buo na Lei Oralniea do
Muníc:ipio e nos lermos do Regimento Interno (Arl. __) requer a Voua Exceltncia qw:c
receba e submeta h Comiul5ca Técnicas c ao Plcnilrio dcata Cua, o prc.entc Projeto de
Lei que viu C1gui ss: coloca

1

fipelid1dc dg projeto dç I çj)

(Indicação)
EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DE _ _ _ _ _ _ _ __
Proposiç~o

n.• __

Indicação
LEI N•

EMENTA

O Vereador infra~firmado, nos termos do Regimento InternO
O Prefeito Munictp•l de _ _ _ ___ _ _______.__-~--~-_d_g;t:a_Casa reguer seja esta INDICAÇÃO submetida ao Plenário par-a :&j!!OVaç:lo c
etc .. ,, • Clmaf• de Vc:re•dores aprovou-c iUI.anc:iono a quinte
envio ao Sr. Prefci.to Muniçipal, a qual visa: < Aqui se coloca o oe:dido e a

Secretaria responsiyel l

Lei:
Att. J• • ....

A.rt.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

z• • ...

Art. 3• • ... Esta Lei entra cm visor na data de sua publieaçlo,
revogadas u d1sposu;:Ocs cm <:ontrário.

Sala de Sessões.

de

de 199

Cidade, data c nome do Prcrcito

assinatura do Vereador
IUSTIFICATIVA
CAgyi de form• Jncmh 1c iu1tjfin , nrJo e o jnterns hps:jal cultural ccont\m jco pu
eço!Çgico) do Pro1c!o

Sala de Sessões, aos

,.,
dCJ 19

..

EMENTA
Exm~• Senhor_

Prc!eito Municipal de _ __

l!sSl
Ret.: ladieaçAo

nome do 'o'ereadof c auinnura

Modelo n • 10

(Projeto de Lei 11)

Pela prCK'Ilte. comunicamos a V. Excia. que esta Cimara
aprovou a lndicaçlo do Vereador Cnpmc do \ferqdpr) que visa JO.Iicitar do Executivo
Municipal, através di Secretaria <nome da serctarjal, providencias no sentido de
laqgj ínsere-se o "'Unto çpm o wdjdo de proyjd!ncías •1).
Exemplo: Encasc:alhamento de estradao construçlo de ponte/
bueiro; reforma de escola. ele.

(Sa~daçlScs de praxe)
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE
·----·--····-·--- _""'"""Ao .,,,;,,.,. do Cloaa.a
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
Proposição N.9
Projeto de Lei N.'

)o(.,;.,;p~
Modelo n° 12

O Vereador infra-firmado, com base na Lei Orclnica do
Município c nos termos do Regimento Iaterao (An. __) requer a Vossa Excclbcia
seja recebido e submetido à aprcc:iaçJo do Plenário desta Casa. o presente

ExCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DE _________________

PROJETO DE LEI N.'
EMENTA:

Autoriza

o

Chefe

do

Executivo a adquirir •r•a de terra para
con5truç.lo de escola munlclp•l.
Artigo 1;;-· Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a
adquirir com os recursos previstos no Orçamento aprovado para este excrcicio. a
adquirir. ou doação. permuta ou dcsapropriaçlo, área de tcrr~, na localidade de
_ _ _ _ com _ _ metros- quadrados, pan construçJo de uma escola municipal.
na localidade (ou bairro) - - - - - - - -

Vereador que este subscreve vem. com fundamento no artig~
_ do R.cJimenlo Iatc_mo • r~uerer o ADIAMENTO DA VOTACÃO do Projct~.
de n• _ , Oeado cm vista que (justificar que alo pode comparecer na scsilo'
anterior oa na Comis:slo Técnica e pr=isa melhor analisar a ma1éria).

Sala das ScssOcs, aos

Artigo zo. Esta Lei entra cm vigor na da~ de 1111 publiaçlo
(ou outra data).

autor
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De acordo: _ _ _ __

_bl_o_ta_;_ Quando um município receber verba federal, deverá prestai
contas também ao Tribunal-del:;Ontas Cli"lJi'iíãO.

Obs.: Esse tipo de requerimento poderá ser verbal {em
Sessão} ou por escrito, fazendo-se a sua justificativa tanto no papel como
da Tribuna.
Nota: Geralmente, os Pedidos de Adiamento de
Votaç:io se destinam.a me! h or análise da matéria que consta da pauta ou da
Ordem do Dia.
VI -TIPOS DE EMENDA$

Existem 3 (três) tipos de emendas:

CONCEITOS GENtRICOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS.

-_TRIB.UTÇ>: o .trlblfto ~.um õnus compulsório_ criado e gerido pelo .Estado, visando

ao custeiO de serviços püblicos.<J "tributo é género, de que são especies: o imposto,
a taxa. a tarifa c a contribuição. O fundamento jurídico do lributo é o poder fiscal
do Estado. e seu elemenlc essencial e a prerrogativa legal que o Estado tem de
compelir c contribuinte ao pagamento de uma tal prestaç:lo.
~O imposto é um tr~b~to cuja obrigação t_em por fato gerador uma ~itu~ç!o
-nu1cpcndentc:: de qualquer auv1dade estatal espectflca, em relação ao ccntnbutnte.
~m_ ~utras palavras. o imposto sobre tal coisa (renda, transmissão inter- rlvos. St:rv~ç9s, etc:rnac obriga o seu arrecadador, a uma contra-prcstaçao de serviços
espeCíficos.
- -

I- Emenda Supressisya - Geralme:ate_destina~se_a suprimir
palavras repetadas, ou expressões que possam ensejar dupla interpretação.

decorrente do e:-t_ercicio regular de tlm serviço público especifico e
div1sivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua d1spos1ção.
Exemplo: Iluminaç:lo, Limpeza, Segurança.

.
. . II • Emenda S~lbS(itupva - Como ela mesmo diz, esse tipo
de en:enda vasa corng1r arttgos ou lc1s que erradamente são citados num projeto
ou, amda. quar.do se pretende dar maJor ou menor abrang~ncia a uma expressão.

TARIFAS: S:to valor~s pagos pelas pessoas .â empresas, pela prestação de serviços
pUblicas. ~)~templo: Agua. Energia elétria.
Ao contrino do IMPOSTO. a tanfa é diretamente relacionada ao serviço especifico
prestado.

~Tributo

(ou

vice~versa),

Exemplo: SubstituH prC:d.ios públicos por obras públicas

III • Emenda Aditiva - As ..aditivas" visam acrescentar
artigo, parágrafo, mc1so ou letra a um projeto. Podem também servu para
acrescentar nomes: de pessoal ou localidades.
VII- LIDERANCA- !BLOCO PARLAMENTAR>

Dois ou mais partidos (bancadas) poderão formar um Bloco
Parl~me:ntar, qu~ teri um lidcr comum c tantos vlcc-lic:lcn::s quantos forem os
parudos ~ue a Integrem e esse, Bloco terá as mesmas funções, atribuições e
prerrogativas como se fosse um se part1do.
Asstm, para lins de composição da Mesa cu de Comissões
a Liderança desse Bloco, teta poderes de indicar, bem como de agtr em Plenário:
de acord.o com o Regimento Interno.
Obs.: Para formalizar a criação de um Bloco
Parlamentar, ~s vereadores que dele fizerem parte, devem comunicar por
oficio ao Pres1dente. mediante protocolo.
VIII - ORCAMENTO

.
.
9rcamenro é a peça resultante da aprovação pela C!mara
da Let d.e M~tos, encammhada pelo Prefeito c que prevé as recei1as e as despesas
de um exerctcto.
.
Aslõ.im. ~ada poderá ser adquirido ou pago, sem que haja a
necessár1a prcv1são orçamentana.
.
Em casos excepcionais;, o Prefeito poderá solicilar à
Câmara, justl~tcadamente, a alteraçao de valores constantes de itens orçamentários
para atender Sttuações emergenc1ais ou casos especiais.

As Leis Orgãnicu Municipais co.stum.am especificar tais
aspectos, bem como os prazos de remessa e aprovaçao.

As contribuições são os ~alares cobrados sobre a ,folha de
pagamento, o faturamento ou. o lucro das pessoas juridicas, com a finahdade de
manter a ordem e a segundade social de nosso pais. Exemplo: Contribuição
Previdenciária.

CONTRIBUICAO:

Dia.gramação Ronald Bicca
Perfol (SC)
Revisão
Renato - Recall Comunicação
_Çapa
Colaboraçio Jorge N. da Fontoura
Editora Grâfica Vera Cruz
Impressão

Agradecimento.
, .
À equipe de lnformâtica do PPB/Bras:Ll1a.

!'4SC0 FERNANDE FURLAN
Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal
Dirigente Partidârio, Professor de Direito Constitucional
e Mestre em Direito Público.
o SR. ODA.Cm SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente. S~ e Srs.

Em discurso recente. trouxemos a esta Casa noticia
sobre os avanços alcançados na potítica de ordenamento ambiental
para a ocupação das terras rurais do Estado de Rondônia,

propiciados pe!o Zoneamento

Socioeconómico-Ecol6gico, do

PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Floreslal de Rondônia.
IX- CONTAS - TCE/TCU

O disciplinamento do uso das terras de Rondônia, com a
Reproduztremos abaixo o Art. 31 da Constituição Federal, g11e dizem
respeito do controle mter~o e externo do Município:"Art. 31 ·A fiscalização do
_Mun~cipio será exercida pelo Poder Lcg1slalivo municipal, mcdiilniCCãiiirôfC
• externo, e pelos sistemas de conuole mterno do Poder Executivo municipal, na
forma da lei.
§ 1°- O controle e:-.:terno da Câmara Municipal será exercido com o auxilio
dos Tribunais de Contas dos Estados.
§ 2° - O parecer prévio. emitido pelo 6rga:o cotnpelente, sobre as contas
qu~ o Prefeito deve anualmente prestar, ~ó dei:-cará d_e pr~va~e.s;er por decisão de
dots terços dos membros da Câmara Muntdpal.
§ 3°- As contas dos Municipios ficarão, durante sessenta dias. anualmente,
a dispos1ção de qualquer contnbuinte. para exame e a.prectação, o_ q~al poderá
quesuonar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
§ 40- .....

disctiminaçao das ·Zonas Ecológicas-Económicas do Estado. foi
1!labora-do

com

base

na

1•

Aproximação

do

Zoneamento

Socioeconõmico-Eco!ógico, concluída em 1988.
Tal disdplinamento tem seu embasamento legal no
Decreto Estadual no 3.782, de 14 de junho de 1988, medida
ratificada peta Lei Complementar no 52, de 20 de dezembro de 1991,

aPrOvada pela Assembléia Legislativa Estadual e sancionada pelo
então Governador Oswaldo Piana Filho.
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__Q__ documento_reíelido, @_e~is.._estabelece um Roteiro

que nos ensma o professor Aziz Ab'Saber, geomorfôlogo, titular da

Metodológi;;,- ~m a finalidade de otimizar os diferentes e.

Gadeira cie Geografia Fisica da Universídade de São Paulo-USP: "

complexos estudos_ a serem reauzaãOS ·para--a definição dos

Estabelecer

as

bases

de

um

zoneamento

ecológico

e

económico em uma determinada conjuntura geográfica equivale
a realizar um estudo para determinar
subespaços que compõem um

Diagnósticos

Ambientais

e

Socioeconõmicos,

finalizando

no

Zoneamento. O roteiro metodológico proposto ê o seguinte:

a vocaç.W de todos os

certo território. e efetuar o

levantamento de suas potencialidades económicas, sob um

1°- Definição das Escalas de T-rabalho e Representação.
~-Identificação das Unidades Territoriais de Análise.

3°- Seleção da~ yariá~i~ e lndica~?~-~oci_oeconõmicos.

critério basicamente ecodesenvolvimen'dstan.

4o- Estruturação do Banco de Dados Georeferenciado.

Após a conclusão da 1• Aproximação, em

1988,

entretanto, o tempo não parou. Tang1do pela satisfação de suas
necessidades basicas. e

ate

induzido, muitas vezes. pelas J?Ol~.9~.

5°- Elaboraçao de Sinteses Parciais.

6° - Formulação do Diagnóstico Final.
.J!.~roposta

de Ordenamento TerntoriaUAmbientar.

impostas pelos Poderes Federal e Estadual, o homem contmuou a
exercer sua aç:ão antrópica, sob diversas formas. Assim

se~do, par~

dar continuidade e aperfeiçoar esse processo de ordenamento
amb1ental em meu Estado, tomo~-se indispensãvel a implementação_
da 2• Aproximação do Zoneamento Socioeconõmlco-Ecológico de
Rondônia.

As_escalas de. trabalho e de rE!presimtação da ;2-Aproximação serão de 1:250.000 {1 cm no mapa correspondendo a
---2.5-J<~TI_no._terreno).

-Em -algufnas -situações poderãO ser definidas

ãreas/temas especificas para estudos de caso. em escalas ma1ores

=r:roo:ooo "('1=-cm--rro-map:a: correspondendo a 1 km no campo).
Reronhecendo essa necessidade, o Governo Brasiliero,

As escalas de trabalho estarão relacionadas com o

no compromiSSO que finnou com o Banco Mundial, (Acordo_ de

_levantamento de __campo e o tratamento analítico das variáveis

Empréstimo e Acordo de Proposta n° 3.444-BR), induiu a execução

---Selecionadas, sendo que estas variáveis serão integradas a fim de

da aludida 2"'- Aproxm1ação.

_ pennitir a construÇão- aas chamadas cartas temâticãs (nível de
integração das informações e dados coletadosttratados, por tema}.

O aprofundamento dos Estudos do Zoneamento deve.
pnontariamente,
temtonal.

gerar

segundo a

informações

capacidad'ª-

básicas__ ao

o~d-~name:r:'!O

çl~ _ofe:r13 _?.mbie~-~!·

Tais

informações servirão de subsíQio ao pla[lejamento das intervençõe~

públicas e pnvadas. CUJO obJetivo final

e pennitir que nossa

região

atmja a auto-sustentabi!idade d_Qs recursos naturai!=>, -~~W!~-~d-~~ ~

processos de-exploração economicamente viáveis

e ecologicamente

equilíbrados.

~-Na

__definição iniCial das Unidades

.Análise.:UTA~s.-tomou,_se___

-Zoneamento

por base

Sodoeconõmi~EcológlCO

a

1•

Territoriais de

Aprox1mação

____de__Rondônia,

do

utilizada

como ponto de partida pa-ra o planejamento da execução dos
~entiços_que_

pel-rilltirão eiabOJar

a :? "AprciXiinaÇào. oesse·-mooo,.

dividiu-se o território rondoniense em zonas de uso recente
_característico:-

Os estudos das vanãve1s que compõem o me1o natural e
o quadro soaoeconômico deVem ser conduzidOS de-fi"f.3rleira -QIODãl

e interatlva. de modo a possibilitar a compreensão das inter-relações

~--____t;~ tmPQrtartVg_Ssalt:5!~_qU§_ e__(/E~f!_ac!~ _!~r!ft_q~~-d~
_Análíse-UTA 's

não

_QO~Ue_m

limites_ rigidos de área, servindo

apenas, nesta prime!ra__ f?se. __ ~9 "Ul)jdaC!~ de f'la_nejaf!!~to''

_que _secão __ usadas ~!P- defini@Q. ~ P?f?._!!le!P~..Jf!iç!ªiL_de..

e Interdependências que caractenzam as âreas visadas.

ptanejamento operacional

Para tanto, um dos instrumentos formulados na proposta

e

logistico dos trabalhos a

serem

executados, podendo, com o tempo, ser revistas.

do Zoneamento SocioeconômiCO-Ecolôgico do Estado de Rondônia,
2• Aprox1mação,

constante -do- documento PlANAFLOR0/1996

A realização do ·Levantamento das Informações de

pr-Wisto

no fluxogrn.ma

de

"Enfoque Metodológico·. é a setorizaçào do Estado em Unidades

Fontes Secundárias",

Territoriais de Análise-UTA 's.

estudos. bem como os resultados das discussões com o Grupo

atividades dos

Técnico de Zoneamento do PLANAFLORO e o ITERON- lnstiMo de
As Unidades Territoriais de Análise abrangem áreas

determtnadas. em que -São- avállaâoS os --potEmcfaiS

ecológicas,

as

socioecon6micos,

limitações,
além

da

os

problemas

necessidade

de

-ae -·orertaS

ambientais

e

intervenções

e

imp{ementação de instrumentos de politicas públicas específicos

Terras de Rondônia, servirão,

também, para ajustar a definição

mais precisa das Unidades Tenitorials de Análise-UTA's

ora

apresentadas.

No trabalho, serão

levadas em conta as pnondades

para estimular a racionalização dos usos dos recursos naturais e o

apresentadas pelo Governo do Estado

desenvoivtmento sustentável.

429 e BR-421).

(regiões de influência da BR-
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urna área total de aproximadamente 16.170 km 2 , significando 6,65%
da área do Estado.

•lnclufdas

sua inserção nas zonas artteriol'mente definidas na 1• Aproximação

na Zona

6,

da

P' Aproximação do

Zoneamento Socioeconõmico-Ecológíco.

do Zoneamento SOcioeconõmicO-Ecológíco:

O "Sistema de lnfonnaÇilo Geográfica" a ser utilizado

Unidade Territorial de AnáiiS<l 1:

na elabotação da 2- Aproximação do Zoneamento Socioeconômico•COmpreende as Zonas 1 e 2 na 1• ~do
Zoneamento SocioeconõmK:o-Ecológico.

•A sua principéÍI característica é o seu atto nível de

Ecológico do Estado de Rondônia será formado por um CXlnjunto de

máquinas ("hatdwares"),
('softwares').

que

operarão

diversos

progl311las .

antroptzação.
Esse

-A sua superfície total é de aproximadamente 98.772
km:~. equrvale:

colijUnto

constituirá

o Sistema de lnformaçAo

GeográflcrSIG propriamente dito, e trabalhará sobre os dados

·a 40,64% do territóno estadual.

~ resuttantes dos levantamentos e estudos a serem desenvolvidos, os

Unidade Territorial de Análise 2:

quais J)Oder:Jo ser permanentemente atualizados. Tais dados, todos
eles geo-referenciados. estarão estruturados

.Corresponde âs áreas de vàrzeas. identificadas como

Zona 3 na

e

annazenados em

Bases de Dados RelaCJonais.BDR's

1a Aproximação do Zoneamento SodoeconómiCO
A gestão global da informação induirâ as segu1ntes

Ecológico.

•OCupa

uma extensão

geogrãfica de

cerca

de 6.072

caraterístJcas:

kmz, correspondente a 2,50% da superflcie total do Estado.

a) leituca de dados alfanuméricos e grâficas. estes

Unidade Terrltorlal de Análise 3:

últimos representados por cartografia,
satél~e.

image~s

de

fotografias, etc.:

•Conesponde às Zonas 4 e 5 da 1' Aproxunação do
Zoneamento, excetuando-se ;t.s Florestas N_~i~ -~ -~~~

b) armazenamento estruturado da informação segundo

•Sua superficie é de aproximadamente 68.395 ktW.

um

equivalente a 28.36% do Estado.

de

modelo

~zoneamento

dados

específicos

para

SocioeconômiccrEcológico,

a

o
ser

estabelecido mediante análise funcional enquadrada

Unidade Terrltorla/ de Análise 4:

nos parâmetros da Unidade Ambiental;

•Nesta Unidade Temtorial estão compreendidas as

c) edição da informação para consulta, correção e

Reservas Indígenas assinaladas como sets Âreas Indígenas na , ..

atualização;

AproXImação do Zoneamento.

•Ocupa uma superfície de aproximadamente 36.785

d)

km.:. equivalente a 15,14% da tupetficie do Estado.

Unidade Territorial de

emiSsão

de

relatôrios

sobre

a

infonnação

-ªlfanumérica;

An.tliU 5:

e) geração e desenho automãtico de mapas temáticos;

e
•Unidades de Conservação de Uso Oireto (Florestas

1) integração de modetos matemáticos e ferramentas

Nadonats e Estaduais, ReseMs Extrativistas, Áreas de Prqteça_c

de análise da infonnação necessária para o

Ambiental, etc.). abrangendo uma superficie de cerca de 16.310

zoneamento.

kznl', correspondenle a 5,71% do temt6rio estadual.
•Pertencem ã

Zona 6

da

o

1• AprOXimação do

Sistema d8 lnformaçAo Geográfica a ser usado

Zoneamento SoeioeconômicO-Ecológico, com as UrUdades de

para a

Conservação de Uso Direto.

em harmonia com o foteiro metodológico anteriormente preconizado.

~

Aproxi'Tiação do Zoneamento Socioeconõmico--Ecolõgico,

que pressupõe o manejo de informação complexa, conformadO por
um grande número de dadOS alfanuméricos e gráfiCOS, deverá ser

Unidade Terrltor/111 do An~ll•• 6:

concebido durante as primeiras etapas de desenvolvimento dos
estudOS. leVando em con.sidefação a estrutura final requerida. Desta

•Unidades de~ de Uso lnditelo (Resetvas
Biclógicas, Estações Ecol6gíello. Porqoos Naciona .. ). perfazendo

forma,

os diversos elementos que integrarão o Sistema de

Informação Geográfica poderão ser implementados em paralelo.
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com a garantta de que se integrarão correta e eficientemente para

4) ~ Apl/caçoes de Gestào:

operar como uma unídade. ·

Com o desenvolvimento de aplicações de gestão
Tal procedimento requer a realização de uma detalhada

pretende-se atingir os principais objethtos listados a seguir:

anatrse funcronal, que permitirá estabelecer o modelo dos dados e a
configuração final, tanto de "hardware", como de "software"'.

·a)

taCilitaTa-entrada de aactas·nas dífE!ferifessa·Ses de
Dados Relacíonars-BDR's;

As pnnapais ativrdades a serem

desenvolvrmento

Zoneamento

do

Sistema

de

realizadas durante o

Informação

Socioeconõmico-Ecológico

de

Geográfica

Rondônia

do

b) simplificar o acesso à informação armazenada para

são

e

fins de consulta. atua.l~~q. análise

apresentados na sequência:

emissão de

relatôrios:

1) - Configuração do Sistema:

c) realizar de forma

•Resultado da análise da arquitetura do "hardware" e

automatJzada os estudos de

pelo

requeodos

integração

Zoneamento

Socioeconôrr.ico-Ecológico; e

do "soft.Nare~ ma1s adequados para a eficiente gestão da informâção
gtilfica

e

alfanumenca. levando em consideração não somente- as

necessidades

do

Zoneamento

Socioeconômico-Ecolõgico

d) perrmtir, de forma transparente. sem necessidade

de

de

Rondõma. mas a atualização dos dados e o futuro desenvolvimento
das aphcações.

concluídos

•A configuração definrt1va será feita em conjunto com
os

co-nheamento

espedahstas

da

ZoneamentoJPLANAFLORO

Comissão
e

o

ITERON.

TéCnica
sob

a

otlca

profundo

"softw"are~.

do

a

atualização e exploração do sistema, uma vez
os

trabalhos

do

Zoneamento

Socioeconõmico-Eco!ógico de Rondõn1a.

do
das

5). Entrada de Dados e Operação do Sistema:

necessidades de med1o e longo prazo. e do passivei número de
usuanos s1multãneos do s1stema

•Na medida em que os dados

e

resultados, quer

cartogrãficos, quer alfanuméricos. dos diferentes estudos setonais
.2) -Análise Funcional e Modelo de Dados:

sejam produztdos. serão introduzidos no s1stema utilizando as
aplicações geradas para esta finalidade

•A execução desta attvldade pemutirã estabelecer as

estruturas das Bases de Dados Refacionais-BDR's, definíndo os-

-•O tratamento da tnformação armazenada, a ser
realizado por meio de aplicações especiftcas. serã a ferramenta

campos de cada reg1stro e as rêlações entre d3ó0s -das diferentes

básica para a integração e execução dos estudos de zoneamento. ~

bases. no que d1Z respe1to ãS variáveis -gr.mcas

ao permitir. de forma siÍ'nples

e

matemât'ICOS

alguns dos estudos

e alfanuméricas. o

que permtt1ra o maneJO eficiente da informação

e

a Sua análise

necessãrios

a

rãPida. a utilização dos modelos

~estaoelecimentoaasrelações entre as

integrada.

•Nesta fase se

con~derarã

a posstbi!idade de adição

ao SIStema de novas bases de dados que poderão ser requeridas

setorlais,

o

diferentes variáveis. a

referenciação geográfica dos estudos e a elaboração dos mapas
temáticos que refletirão os resultados dos estudos executados.

quando do desenvolvtmento de novas ap.1cações

6) ·Implantação do Sistema e Tre;namento:
3) -Elaboração da Base Canográfica:

•O sistema será gradualmente implantado, em paralelo
com o desenvolvimento de aplicações. Dessa manetra. o pessoa!

marco de

responsável pela sua -futura operação terâ a oportunidade de

referéncta para o desenvolvimento dos trabalhos serã gerada a part1r

tami!ianzar-se. gradualmente, com ele. Esta forma de treinamento

•A base cartograf1ca que servtrá de

da cartografia atualmente d1sponivel

e de

1magens de satélite. Tais

1magens. geo-reierenc•adas e-raslreaaas.--serv•rão de-oaseparaa

anáhse das vanâve1s que mteNêm r.o_zoneamento, assim como pátá
•A cartografia geraoa se const•twra num dos estratos

Ststema

de

!nformacão

Socroeconómlco-Ecológ:JCO

realização de cursas sobre temas especificas

•Quando da condusão do desenvolvimento de cada

uma das aplicações- se- prOduzirão -seus- respectivos manuais de

a geração dos mapas tematJcos

do

continuo se complementará, segundo as necesstdades, com a

Geograftca

do

Zonea"m"ento

usuãno O conteúdo de ta1s manua1s detalhará mtnuc1osamente os
procedrmentos de operação do Sistema de Informação Geográfica

de Ronoõnta e. em geral. compara

toaas as comb1naçóes neceSsànas para as análises setorrars.
Igualmente. sera a base ae toda a documentação graftca.

Os trabalhos

preparatónos

para

a contratação da

execução da 2"" AProx•mação -do Zoneamento. foram demorados.

laboriosos e o seu retardamento _contribUi!.~ para o surgimento de
uma série ações

que
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e propostas

questionaram

o

pófíticas. empresariais e institucionais,

e

PLA.NAFLORO.

o

Principio~.

Assentamento "Bom

que deu origem ao municipio de

Seringueiras.

Zoneamento

Socioeconômica-Ecológico

-A BR.-429, a partir de São Miguel e Seringueiras. corta
terras rurais das Zonas 4 e 5;

Diríamos que o inic1o da lic•tação, em nível íntemacional.

for retardado ma1s do que sena lícito esperar.

o processo licitalório,

por sua vez. durou quatorze meses. de 03 de novembro de_ 1994_a_

Indígena dos

Uru-Eu~Wau-Wau.

seu traçado tangenciou a Ârea
expondo essa reserva à cobiça de

madeireiras, caçadores, agricultores, que alí penetram e saquetam recursos naturais protegidos por lei federal.

1:5 de março de 1996. O ConUata corn o Consõrcio venceêOr fOi

ass1nado em 15 de março de 1996

-A BR-421. partindo de Ariquemes, na B'R.-364, cruza o rio
Jamary e alcança as cat:lecetras do rio Candeias. passando por Boa

O

Ccns6tcfo

Tecnoscro SrA.

tem

como

empresas:

contratadas

a

e a DHV Cans_ultants. A Tecnosolo S!A__a_ssegur:ou

68,64% do contrato e a DHV Consultants 31.36%.

V1sta, Campa Novo de Rondônta e Porto Franco, num percurSo de
-120quilõmetros. Esta rodovia federal \nteOigana Ariquemes com
_Guajarâ Mirim. na trontetra com a Bolívia. A. sua construção não toi
conduida em v1rtude de cruzar Áreas lndigenas (Uru-E.u-Wau-Wau

O valor do Contrato e de RS 19.467.635.09 e tém

a

segUtnte d1scnmmação:

-e_· P"aCãasNo--vos:)-;-e-u_ltr_apa~sar os contrafo_~es da Serra dos Pacaas
Novos. Depois de Campo Novo de Rondônia, corta terras de baixa
ferttltdaae natural e pertencentes a um ecossistema frâgil da Zona 6.

Mão-de-Obra, en<;argos e lucro: RS 13.569.687,74
Despesas Reembolsàve1s:

R$ 5.446.940,61

No trechO in!ctal da SR--421, ocorreram fortes conflitos,

Impostos sobre Faturas·

R$

451.006,6ª

_ainda não resolvidos. entre parceleiros assentados pelo INCRA, no

. TOTAL GERAL

RS 19.467.635.1J9

__e_rojeto oeAs-sentarnento Buraretro. e silvícolas da Area Indígena
uru-Eu-Wau~Wau.

A etapa de rnobiltzaç:ão para a execução -d_a __ 2,..
Aproxtmaç:ão demandarà recursos da ordem de R$ 1.946.763.50

~~"Cão

(correspondente a 10% do Total Geral). O prazo para a

dos trabalhos e ae 24 meses , com .nic10 em abnl de__ l996_

e a

térmmo prevtsto para abn! de 1998

_N~-

realidade.

_ vtsâo amb1entahsta

geopolitica

e

O estag10 atual da execução Indica que foi epncJ'-Lfdg. p_

e_

deflntda a metodologia de trabalhos de campo. Foram tmaados os
trabalhos de campo nas regtôes pnontanas, BR-429

e

e

Presidente,

a

interlíg3çãO

de proteção ãs Áreas Indígenas, sobre a

econõmica,

proporc1anana a
etapa de mobiltzação. dos levantamentos de dad_os_>secuad.Arios

Senhor

Anqueme-s/Guajará Mirim não fo1 conduida porque predominou a

vez

que

o

traçado

da

ma1or integração de Gua)ará Minm

BR-421
ao centro

__dinámiGO de Rondônia. BR·364. Ensejana ademats. entrada e saida .
_d_e...b.:eD§._E:..~erv 1 ços com uma grande economia no custo e rapidez dO

uansporte -rodovrãrro.

BR-421.__

Esttma-se (lu e, até dezembro de 1996, 35% dos trabalhos gtobats ;a

NO_ .An~o n° O1 , 'ÇProdutos dos Trabafhos da 2•
~~pro:ximaçjo

foram concluidos.

da Zaneamento", estão apresentadas as Etapas

(Mobilização do ConsórCIO, Treinamentos. Levantamentos de Dados
A pnondade estabelectda pelo Governo do Estado ,cara
as reg1óes da BR--429 e BR-421 ê exphcavel em wtude de

se

constituírem em âreas de tensão social.

A BR-429. sa•ndo- Clã sede do
Médici. assentada no e1xo da

mumcip1o~de

Prestdente

Porto Ve!hoiCuiaba. BR-364,

oo Estado corn o at~ então tsolado Vale do no Guaporê_
Prestdente

Méd1ciJCosta

lntermedtânos e Resultados DefiMtvos). as AtividadesJProdutos,
Umdades e Ouanttdades executadas

mterhgou, com um percurso de 350 quílõmeuos. o centro dinâmico

interligação

Se.cundãnos, Levantamento e Estudos de Campo, Resultados

Marques

tem

A;

V'lsivel

tmpottância geopolltica, retirando Costa Marques (população_~~

-Senhor Presidente e Senhores Senadores, trago as
informações

sobre

a

"Soéioeconômico-Ecológico.

2~

Aproximação

nos

do

Zoneamento

seus aspeCtos metodológicos,

~ctmtratua.1s e de execução. e que complementam a exposição
detalhãda fetta em me(J discurso antenor. quando discorri sobre a 1;,
A~imaçáo

do

Zoneamento

SoCtoeconõmico-Ecolôgico.

do

10164 habitantes em 1991) do seu isolamento. A SR-42~ fo1
construida Quase ao mesmo tertJ_po em que foi iniciada a elabOração
da 1-a AproXImação do Zoneamento Soetoeconômico-Ecoló!',:~.
VIndo a perm1t1r não somente a abertura de grandes fazendas -~e
pecuaria de corte, como também ensejou ao lns~ttu~o Naciona_l d~
Colonização e Reforma Agrãna-INCRA a implantação do Projeto de

PLANAFLORO.
E

importante

destacar

o

aprimoramento.

o

:aprofundamento, e O niVel de det31hamento. dOS trabalhOS da 2•
Apro):1màçâo Cumpre destacar a qualificação técnica do Consórcio
Tecnosolo-DHV

consultants.

O

ConsórCio

dispõe

de

sólida
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administração, técnicas de engenharia e equipamento_s. r:n.~t~ria!s_ ~

métodos tecnolõgicos adequados, que resultarão, por certo, eficazes
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-preservação permanente previstas no art. da lei n° 4.771/65 (Código
Florestal);

e seguros. Não sendo demais referir a soma respe1tâvel de recursos

alocados para a execução dos trabalhos da 2•

Apro~imação.

RS19.467,635,09,
Destaque-se que a 2,. Aproxtmação do Zoneamento

Socioeconómico-Eco!ógico, do PlANAFLORO,

d~

Rondônia, terâ

H - em :atá75% (setenta e cinco por cento) da área,
nas-- ·propriedades cem
-(duzemosr hectares:

ta.mánho entre 50 (cinqüenta)

ressa!vaaas

permanente previstas no art. da Lei

as

areas

de

e

200

preservação

no 4.771165 (Código Florestal);

como referéncta cartogrc3.fica a escala de í :250.000, que é a escala

li! - em até 50% {ctnquenta por cento) da àrea. nas

miníma que passará a servir de base para a distribuição das

propnedªdes_d.e __tam_a_D_b_o_ supenor a 200 (duzentos) h_ectares;

atividades econõmicas na Amazônia Legal. Ademais. em alguma::

ressalvadas as âreas de preservação permanente previst,as no art

sttuações. ãreas criticas ou de tensão social, o detalhamento pode~

da Lei nC) 4.n1/65 .(Código.-flor~stal).

ter escalas matares, de 1:100.000.
Senhor Prestdente e Senhores Senadores. por todas as

_M_uit(? obrigado_.

considerações alinhadas. verifi~:se que no_s~o Esta_d(? !l~o-~ó e_~!~
perfeitamente habilitado a adotar todas as medtdas neces~âna_~

a

proteção de nosso meio ambie!')te. como está aperfeiçoando os
instrumentos de que dtspõe para fazê-lo.
Nesse senbdo. pareceKnos totalmente

c_On!raproducent~

a adoção pelo Governo Federal de med·das Qenéricas de proteção __
ao meio ambiente, como aquelas constantes da Medida Prov1sària

",~NEX001

n°. 1.511, de 1996, abrangendo 1,1m grande nUmero de Es_tados, se~.:
levar em conta as peculiaridades locat~ e as med1das

Já

adotadas

pelos Governos Estaduais relativas ao controle ambiental. ao
zoneamento econõm~e:~reca!ôgico,

a ocupação d;;ts t~rras, etc.

Portanto, gostaria de aprove1tar esta oportunidade para
solicrtar ao Excetentisstmo

Se_nh_or_ Pres1dente

da

República._

Or,Fernando Henrique Cardo~. ao Excelentissimo Senhor_fy'hngstrQ_
do Me1o Ambtente, dos Recursos H1dricos

Dr.Gustavo Krause

e

e

da Amazônia LeQal,

a_Q Excefentissimo Senhor Em_balxa_dor

Ronaldo Sardenberger, da Secretaria de Assuntos

Est(atéglCO~-Ef3_._

a revisão da Medida Provisória f1° 1 ~1J~~- ZS..9e J!J!tJq_Q.~_1~§1~

ocasião da próXlma reedtçãa.

d~_t_orma

a oue:

•Nos Estados da regtão Norte e na parte Norte da
região Centro-Oeste, onde, em cumpnmento ao que determ1na o art.

225 da Con.stltuiçáo Federal; houver politica de zon_ea_rT}ento
económico-ecológico, disciplinada atravês de legislação, a
utilização de áreas flqrestais deverá ser feita atendendo-se aos

ditames desta.
•Os Estados que ainda não prattcam suas politica_s
ambientais,

orientadas por meio de zoneamento econõmico-

ecalóglco. deverão adotar medidas. em articulação com o Governo
Federal. no sentido de efetivar o referido zoneamento. Enquanto _não
houver a implementação desse instrumento de politica ambiental

estarão sujeitos às normas do Códiqo Florestal e as previstas na

Medida Provísória

no 1511.

•Nas propnedades onde a cobertura arbórea se

constitu1 de fitofisionomtas florestais, serã permitido o corte raso:
! - em tOda a propriedade, naquelas com tamanho de
até 50 {cinqOenta) hectares. deSde que localizadas em áreas
definidas para a agricultura, conforme legislação especifica do

zoneamento económico-eco16gico estadual, ressalvadas as áreas de

- - - O s produlos pre...,stos em Termo de Referênoa e Contrato de Prestação de
Seruços fiiTTlado entre o Estado e o Consóoo Temosolo!OHV são:

_:~~~01--~.....!:!:_0~~roxnnaçãodoZonearne~-------,--
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O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC)- Sr.
Presidente, SrDs e Srs. Senadores, no dia dois de fevereiro de 1996, alertei, nesta Casa, para o problema da hepatite no Brasil e sobre a necessidade da
criação de um programa específiCo de combate à
doença. Retomo hoje a questão, uma vez que providência neste sentido não foram tomadas, o mal contínua se alastrando País afora e, se não for urgentemente controlado, insisto, assumirá, proporções incalculáveis.
Cito como exemplo o caso do meu Estado, o
Acre, região considerada altamente endémica e
onde, segundo a imprensa e mesmo autoridades sanitárias, cerca de 70% da população possui o vírus
ou anticorpo da hepatite. Estima-se a existência de
50 a 55 mil pessoas portadoras cronicas de hepatite
B e C no Estado. Só na capital, Rio Branco, existem
·
25 mil infectados.
O caso é tão sério que o Acre tem até associação de portadores de hepatite que conta com 1.500
portadores crõnicos de hepatite B e C. É sua própria
presidente, Lucimar Araújo, que estima existir 25 mil
infectados na capital do Estado, baseada no número
de doentes que procuram a entidade.
Só para se ter idéia, 80% do sangue coletado
no Estado é descartado por causa da contaminação
por hepatite. Dados do Centro de hematologia e hemoterapia do Acre relativos a 1995 mostram, por
exemplo, que do sangue colhido em 1.461 doadores, mais da metade, precisamente 770, estão contaminados por hepatite B, que causa cirrose e câncer hepático.
Em 1996, só no primeiro semestre, de 2.697
doadores, constatou-se que quase a metade, isto é,
1.304, estão contaminados. Conforme a Associação
dos Portadores de Hepatite, até agosto de 96 morreram 22 pessoas vítimas da doença.
As próprias autoridades sanitárias do Estado
admitem que estes números são apenas um amostra mínima da gravidade do problema. Isso porque
trata-se de notificação, que embora só recentemente
tenha passado a ser obrigatória, não acontece com
normalidade.
Além disso, as notificações, quando ocorrem,
são feitas basicamente na capital, uma vez que os
municípios do interior não têm a mínima estrutura
para diagnosticar a hepatite. Não fazem sequer o
exame sorológíco exigido para transfusão de sangue
para exames em Rio Branco, constata-se 100% de
.~
contaminação por hepatite.
Recentemente, inclusive, alardeou-se que pessoas no Estado, especificamente na região dos Mu-
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nleípios de Sena Madureira e Assis Brasil, estariam
morrendo pessoas vítimas de uma doença misteriosa. Chegou-se a falar até em vírus do ebola.
Té~cnicos do _Ministério ~~ da Secr~taria Estadual de Saúde foram aos locais e descobriram o
nome do mal misterioso: hepatite delta, uma das
mais letais, que ocorre .em portadore!S crônicos da
hepatite 8, transforma-se numa superinfecção e
mata dentro de até três dias.
Foram constatadas cinco mortes (três crianças
e dois adultos), vítimas estas provenientes dos seringais São Miguel e Praia do Purús (ou Redenção),
no Amazonas, na fronteira com o Município acreano
de Sena Madureira, definido pelo próprio Departamento de Vigilância Sanitária do Estado como ·região altamemte endémica para hepatites virais, não
sendo raro a ocorrência de pequenos surtos de hepatite delta, pela existência de um grande número
de jl()rtadores crônicos de hepatite B".
~-É~ preciso insistir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores: a hepatite é uma das mais perigosas
doenças endémicas e epidémicas, com alto índice
de morbidade e riscos de cronificação.
Sem contar com a facilidade com que a propaga. Além de água e ~alimentos contaminados, como
as demais, atransmTssão~do vfrus de hepatites do
tipo B e C, por exemplo, é semelhante ao da AIOS,
com o agravante de ser ainda mais resistente.
O pior,~ cQnfQ~já alertei nesta Casa, é que o
portador pode estar com o vírus e não desenvolver a
doença. Assim, qualquer pessoa pode estar contaminada e não apresentar os sintomas e.. de certa forma, cotribuir para propagar ainda mais o vírus. Aliás,
até médicos no Estado admitem que pessoas estão
morrendo serrisaber que estao eom~o rriaJ.
Enquanto isso, repito, a Secretaria de Saúde
não conta com estrutura adequada para fazer frente
ao problema. E a vacinação, que se constitue numa
das mais eficientes armas no combate ao mal, atende a uma parcela mínima da população.
Em muitos municípios do Estado não há sequer
estoque de vacina e nem condições de operacionalizar
esse atendimento, uma vez que falta desde seringa a
recursos para deslocamento de pessoal.
Enquanto que, segundo autoridades sanitárias,
a situação é tão ~riª-CJue mesmo CjUe ocorra uma
vacinação constante a partir de agora, só dentro de
dez anos é que se terá um controle da doença.
Tudo isso dá uma noção da gravidade do problema da hepatite no Estado e da necessidade de
as autoridades sanitárias acordarem de uma vez
para a questão. A hepatite é urná doença muito sé-
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ria, se alastra de fonna assustadora e precisa ser urgentemente controlada.
Impõe-se, portanto, um programa específico
de combate ao mal que garanta um atendimento
de maneira mais eficiente. Começando por um levantamento epidemiológico geral para saber quantos realmente são os infectados e uma intensa vacinação.

Necessário é lembrar, inclusive, que até bem
pouco tempo se dizia não ser necessário um programa específico para o problema da AIOS e hoje
se comprova a importância desse trabalho. Da
mesma forma defendo um programa específico de
combate à hepatite, para evitar que a doença continue se alastrando e fazendo vítimas país afora.
O Presidente Fernando Henrique afirma
querer transformar o ano de 1997 no ano da saúde. O Brasil e os brasileiros realmente precisam
de saúde. Espero, portanto, não tratar-se de
"força de palavra• ou "mera expressão retórica",
como o próprio presidente disse, e isso que se
confirme com ações concretas, começando com
o combate ao grave problema da hepatite que
assola o País.
Muito obrigado!
O SR. CASILDO MALDANER {PMDB - SC) Sr. Presidente, sr.as e Srs. Senadores, venho acompanhando, atentamente, a marcha de protesto do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra) rumo a Brasília que, agora, vem tendo
o apoio declarado da Igreja, conforme declarações
de Dom Orlando Dotti, presidente da CPT - Comissão Pastoral da Terra, órgão da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil que cuida da questão agrária. Pela nossa formação cristã, não poderia ser diferente. O líder dos Sem Terra, José Rainha, declarou acreditar nas boas intenções do
Presidente Fernando Henrique em relação à reforma agrária. Entretanto, lí nos veículos de comunicação que Dom Evaristo Ams defende a invasão
de terras, afirmando que a reforma agrária deve-ria
ter sido feita há 500 anos.

Católico fervoroso e temente a Deus, custo a
crer nestas afirmativas. Até porque já vimos as conseqüências desses confrontos. A incitação de ânimos com certeza poderá ter resultados mais desastrosos.
A situação dos Sem Terra é grave? É. Precisa
ser resolvida? Precisa. Porém, o bom senso é fundamental na conduta de assunto tão delicado.
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No início do ano passado, o panorama dessa
questão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, era uma incógnita: externamente, o Movimento dos sem-terra espalhava os
seus tentáculos por todas as regiões do Brasil, fazendo eclodir por todo lado conflitos sangrentos pela
posse da terra. Internamente, havia um órgão público desestruturaâo;ciente de que precisava agir cumprindo a sua missão de implantar no País a reforma agrária -, mas totalmente tolhido pela inoperância, pela falta de comando e minado pelo descontentamento dos funcionários.
Foi nesse clima totalmente adverso que assumiu o recém-criado Ministério Extraordinário de Política Fundiária o Ministro Raul Jungmann, o qual,
com a sua ponderaÇão, o trânsito fáci(por entre as
cpartes em conflito- Movimento dos Sem-Terra e fazendeiros- e a sua firmeza - defendendo acima de
tudo o diálogo, o entendimento e o primado das leis
e da Justiça-, conseguiu imprimir ritmo novo ao programa nacional de reforma agrária.
Nesse quase um ano de atuação, o Ministro
vem passando por muitos embates, decorrentes especialmente da forma como atuam fazendeiros e trabalhadores sem-terra, os quais, em algumas circunstâncias, têm conduzido suas ações ao arrepio
da lei e de forma a sobreporem-se às instituições e
ao próprio estado de direito.
Particularmente, nos últimos dias, a sua capacidade moderadora e apaziguadora tem sido colocada à prova, com o recrudescimento das invasões de
terras e de prédios públicos por parte de trabalhadores e a reação iraôa de fazendeiros na defesa do
seu patrimônio.
É auspicioso verificar, no entanto, que, apesar
do terreno adverso, muito se tem feito no sentido de
implementar a reforma agrária. Somente durante o
ano passado, foram sessenta e duas mil e quarenta
e quatro as famíliasassentadas,as quais, somadas
_às guarenta e duas mil, novecentas e doze assentadas em 95, perfazem um total de cento e quatro mil,
novecentas e cinqüenta e seis famílias que, nos dois _
últimos anos, conseguiram um pedaço de terra em
que plantar.
O processo da reforma agrária poderá, no entanto, ser acelerado nos próximos anos em decorrência da transformação em lei de duas medidas
mi.iito importantes: a-primeira é-a aprovação do rito
sumário nas desapropriações, o que irá acelerar a liberação de terras para a reforma agrária, e a outra é
o aumento significativo da tributação sobre terras improdutivas, que fará crescer substancialmente o vo-
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lume de terras a serem desapropriadas para fins de
reforma agrária.
Quanto ao assentamento de famflias, foi adotado um critério que reputo de total pertinência: o colono precisa ter tradição eni trabalho agrícola De
nada adianta distribuir um pedaço de terra a alguém
que só tenha experiência urbana, pois após algum
tempo sem produção e sem sucesso, terá ele vendido a sua terra para engrossar novamente a leva daqueles que pleiteiam outro quinhão em outra localidade, transformando a distribuição de lotes numa
iniciativa de lucro fácil.
Outra postura que julgo acertada por parte do governo é não negociar com invasores. Fazer o contrário
seria compactuar com o erro, aprovar o desrespeito ao
direito de propriedade e, em último caso, colaborar
abertamente J:ara a implantação da desordem.
O homem público, para se firmar como bom
administrador e defensor dos interesses públicos, ao
tempo em que precisa ser firme e intransigente com
os desvios de conduta, necessita ter o espírito desarmado e disposição constante para o diálogo e o
entendimento. Quando fui Governador do Estado de
Santa Catarina, em meus encontros com as diversas
categorias de grevistas, sempre tive como principio
a máxima de que "mais vale duas horas de diálogo
do que cinco minutos de tiroteio". Lembro dessa
passagem, por entender que é nos momentos adversos e nas dificuldades que os grandes homens
se revelam e mostram o peso da sua competência.
Por isso, é auspicioso verificar que, nesse tempo de
verdadeira borrasca por que passa o campo, em que
a capacidade das autoridades é posta a prova a
cada dia, não se viu quem colocasse em dúvida a
conduta dos mentores da política fundiária. Esse é o
maior sinal de que a sua atuação está correta.
A reforma agrária, bem o sabemos, é um dos
grandes desafios com que se depara o nosso País.
É claro que o desejável seria uma solução ampla,
que atendesse de imediato a todos quantos tem
vontade e disposição para produzir. Mas, toda pessoa de bom senso também sabe que uma solução
dessas não brota com a rapidez de uma semente. O
Brasil não dispõe nem de recursos nem de pessoas
para implantar a reforma agrária de que necessita
de um ano para outro. E, ainda que os tivesse, a
prudência e a cautela recomendariam que ela fosse
feita com vagar, por etapas. A bem da verdade não
podemos, açodadamente, em três anos, resolver um
problema de cinco séculos.
Ao tempo em que reconheço todo o esforço
dispendido pelo Ministro Raul Jungmann e sua equi-
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pe, a frente do Ministério Extraordinário de Política
Fundiária, para equacionar o problema da refonna
agrária em nosso País, clamo pelo bom senso dos
integrantes do Movimento dos Sem-Terra e da ressuscitada União Democrática Ruralista - UDR, para
que deixem de lado os excessos e se armem de
bom senso, para que a reforma agrária seja implantada em nosso País em clima de paz e concórdia.
Muito Obrigado!
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB ES) - Sr. Presidente, Sr."s e Srs. Senadores, o Espírito Santo guarda uma história singular. Por três
séculos, até o começo dos anos de 1800, foi preservado pelo colonizador, que o manteve selvagem inicialmente por simples abandono; e depois com o
propósito de servir de escudo contra as invasões estrangeiras, que tinham em mira o ouro e as pedras
preciosas das Minas Gerais. A partir de então, favorecido pela Independência brasileira, tratou de acelerar a ocupação de suas fronteiras, sobretudo pela
introdução do café e pela generosa contribuição que
lhe dispensaram os imigrantes alemães e italianos_
No presente século, e mais intensamente nas
décadas recentes, saiu da insignificância económica
e hoje figura entre õs Estados mais promissores,
principalmente por ter sabido administrar grandes
oportunidades e por ter aberto suas potencialidades
a excelentes investimentos, entre os quais os da
Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica de Tubarão, da Aracruz Celulose, da Samarco Mineração, da ináústria do mármore e do granito,
da confecção e da tecelagem, do chocolate, das culturas agropecuárias e do turismo.
Dono de uma invejável localização no Leste brasilei_ro, possui um complexo portuário digno de referência, cuja atividade o coloca entre os maiores exportadores nacionais, em volume e em receita cambial. De
fonna criteriosa, contribui em qualidade e preço para a
necessária redução do custo Brasil, um dos graves
problemas que a Nação enfrenta hoje para servir-se de
condiçÕes mais favoráveis ante a severa concorrência
do comércio internacional.
APesar do seu recente e expressivo significado
no contexto económico brasileiro, o Espírito Santo ainda carece de investimentos capazes de consolidar sua
infra-estrutura, ainda insuficiente para atender plenamente a demanda de cargas originárias do Brasil Central, carreadas pelo Corredorde Tr.msportes Centroleste através de u;;,a-nialha. ferrOviária- de cerca de 8
mil quilómetros, que abrange vários Estados, entre os
quais Minas Gerais, Goiás; E>ístrito Federal, Tocantins,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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A necessidade de adequar essa infra"eSSrutura ao
futuro já começou com a lei de modernização dos portos, louvável iniciativa do Governo sabiamente ratificada
pelo Congresso Nacional, que substituiu o monopólio da
operação portuária pela livre concorrência entre operadores privados e plantou as primeiras sementes da redução
dos custos pela competição sacia O Espírito Santo, pela
qualidade e pebs custos dos serviços que presta nesta
área, já está integrado aos objetivos de modernizar o
Brasil, adequardo-o aos cenários I11ISKiais de globaliza-

Os investimentos são necessários, tanto na expansão quanto na modernização dos portos brasileiros. A ~de de modernização está mais que
identificada. E preciso, agora, construir novos terminais, já adequados à prática mundial, que investe sobretudo em cargos conteineirizadas. Em pouco tempo,
o Brasil poderá estar movimentando nada menos que
4 milhões de contêineres por ano, o que exige que se
construam mais dois ou três terminais especializados.
O Espírito Santo está plenamente capacitado a re-

ção,~. qualidade e efuiência.

ceber um deSseS temiirlcili: BaiTã oo Riérllo; no rnuricípio de Aracruz, reúne excelentes condições téalicas
para se tomar um moderno porto especializado em contêineres. A Companhia Vale do Rio Doce, há tempo, manifestou seu interesse de investir cerca de 80 milhões de
dólares naquele local. A empresa tem um excelente e arrojado projeto e áspõe de recursos para irnplementá.-lo.

O Espírito Santo é importante no contexto desses cenários nos diversos setores da atividade econõmica. Sua estrutura portuária, como agente facilitador
- de negócios, contribui de maneira decisiva não só para
alavancar seu próprio crescimento como também para
favorecer, de forma integrada, o desenvolvimento de
uma imensa região brasileira, hoje sob influência do
Corredor Centroleste, que clama pela expansão competitiva dos negócios nos mercados internacionais.
Pela sua localização privilegiada no sudeste,
portanto próximo dos maiores centros consumidores,
e por ser centro geométrico entre as regiões Norte e
Sul, o Espírito Santo oferece vantagens competitivas.
Possui seis grandes portos, alguns dos quais especializados. Todos são interligados a uma gigantesca
malha rodoferroviária, formada pela Estrada de Ferro
Vitória a Minas, pela Ferrovia Centro-Atlântica, pelas
rodovias BR-101, BR-259 e BR-262 e por uma expressiva rede de armazéns e terminais de carga,
toda montada na hinteriândia dos seus atracadouros.
Não faltam ao Espírito Santo áreas disponíveis
para expansão econõmica. Há energia, comunicações
e mão-de-obra qualificada disponíveis. Há infra-estrutura urbana, capaz de arcar com as exigências de uma
significativa expansão dos propósitos de desenvolvimento, inclusive portuários, com os quais se afinam os
capixabas e cujos dividendos certamente hão de ser
benéficos para a Nação inteira. Há, sobretudo, vontade
de fazer e capacidade empreendedora.
Nas OOimas décadas, em conseqüência de políticas protecíonistas, a maioria dos portos brasileiros tornou-se empecilho, em vez de estimular o desenvolvimento. Seus eqlipamentos, com raras exceções, estão
obsoletos e apresentam baixa produtividade. Sua eficiência está longe de atender aos preceitos da modernidade, exigidos pela economia globalizada
O sistema portuário brasileiro necessita de investimentos urgentes. Precisa ser resgatado da ineficiência e adequar-se à modernidade hoje presente
nos países mais competitivos em transporte e comércio internacional. Neste aspecto, ressalte-se a
crescente opção por cargas conteineirizadas. Oitava economia do mundo, o Brasil movimenta hoje
apenas 900 mil contêineres por ano, expressivamente menos que Cingapura, Emirados Árabes, índia e Espanha, por exemplo.

O Espírito Santo tem pressa. O Brasil tem pres-

sa. Não se pode permitir que obstáculos de qualquer
natureza, que fluem à mercê de interesses solitários e
sob pretextos desconhecidos, emperrem a modernização e a expansão do sistema portuário. O Brasil
tem urgência e não pode postergar investimentos nesta área, especialmente, quando existem projetes viáveis e recursos disponíveis, já alocados.
O projeto da Companhia Vale do Rio Doce, apresentado oficialmente à Companhia Docas do Espírito
Santo em dezembro de 1995, não mereceu, até hoje,
a publicação do indispensável edital de licitação da referida área, apesar da legislação vigente exigir que
isso seja feito em trinta dias.
Em nome do bom senso e em respeito aos interesses
Pafs, solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Dr. Alcides José Saldanha, uma
das melhoresfig.Jras -deste Governo, providências no
sentido que a Companhia Docas do Espírito Santo e o
Governo do meu Estado acelerem ao máximo o processo de arrendamento da área de Barra do Riacho, de forma a viabilizar seu uso na construção de um porto especializado em contêineres.
A resistência velada à modernização e à expansão dos portos brasileiros, quase sempre feita
em nome de um pretenso interesse público, não
pode continuar inviabilizando, em meu Estado e no
Brasil todo, a implantação de projetes corno o da
Companhia Vale do Rio Doce. A modernidade portuária que o Brasil reclama dispensa o estorvo provocado pelo corporativismo, pelos privilégios e pelo
. _ protecionismo.

oo

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária da
próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro, a seguinte
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ORDEM DO DIA
Proposição
(AutorJN- Orie;m)
I
n•
Requerimento
1.198, de 1996

Ementa I iastrução

IDíormações

Solicitando, nos termos regimentais. a tramitação conjunta

Votação, em turno único.

do Projeto de Lei da Câmara n"49, de 1996. com o Projeto
de Lei do Senado n• 33, de 1996, que versam sobre o !nsti·
tuto de Previdência dos Congressistas.

Nabor Júnior
Solicita, nos

2
Requerimento
1.237. de 1996

n•

termos

regimentais. a tramitação conjunta dos

Votação. cm turno único.

Projetas de Lei do Senado n• 104 e 202. de 1996, que versam sobre identificação tátil em cédulas e moedas.

Silva Júnior

3
Requerimento
1.238, de 1996
RamezTebet
4
Requerimento
1.250, de 1996

••
n•

Benc:dita da Silva

s
Requerimento
103,de 1997

••

Solicita, nos termos regimentais. a tramitação co!"!junta das
Propostas de Emenda à Constimição n•• 15, 45 e 49, com a
Proposta de Emenda à Constiruição n• 51, de 1996, que
versam sobre ímput<lbilidade penal.

V atação. em rumo único.

Solicita, nos lemlOS regimentais.. que. sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 220, de 1996, de autoria do Senador Gilberto Miranda. que r~'oga dispositivos legais que regulam
o aet-cicío ú diversas profissões, além da Comissão de
Assl:Dtos Sociais, .eja ouvida. também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania..
Solicita, nos termos regimentais. a retixada do Projeto de
Lei do Senado o• 220, d< 1996. de sua autoria. que r~ga
dispo.rilivos kgais que regulam o t:Urcício th diversas

V atação. em turno único.

Vatação, em turno único.

projissii=
Gilberto Miranda
6
Projeto de Lei da
Câmara
93, de
1995

..

(n" 4.235193193, na
Casa de origem)

Tribunal
Superior
do Trabalho

Altera a Lei o• 8.432, de 11 de junho de 1992. para redefinir as jurisclições das Juntas de Conciliação e Julgamento
nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras providênci-

Discussão~

em turno único.

as.
Pareceres:
- De Plenário. Relator. Senador Francelina Pereixa. em
substituição à CCJ. favorável ao Projeto e às emendas de
n..s 2 e 4-CCJ e contrário às de o<>s 1 e 3;
- n• 271196-CCJ, concluindo pela apresentação do Requerimento n• 521196. que solicita o sobrestamento da pro(X)sição a fim de aguardar as propostas de m<XIificações consideradas necessárias no prazo que for convencionado; e
- n .. 1/97-CCJ. favorável ao Projeto original e à einenda n..
3; pela ptejudicíalidade da$ emendas n•• 4 e 6; pela ioconstirucionalidade da emenda n• 5; pela retirada das
emendas n..s 1 e 2. e pela apresentação das emendas n•s 7 e

8.
7
Projeto de Lei da
Câmara n• 102. de
1995

Institui a Residência Odontológica. cria a Comissão Nacional de Residência Odantológi~ e dc;tenninª' Ol!~ providências.

1.323191, na
Casa de origem)

8
Projeto de Lei do
Senado n• 319, de
1995

Incluído em Ordem do Dia
172. L do
RCgTnlentO IniemO. - --

nO& tennoo do art.

Parccc:rc::s:
(n"

Díscu.ssão. cm turno único.

-n·~s~fuv~vd:e

- de Plenário. em substituição à CE (audiência)~ favorável.
com emenda.
Cria o Comitê de Ge.tão doo Recwsoo Hídrico• da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco e dá outras providências.

Discussão~

cm turno único.

Parecer n• 71:219c:H:CT. favorável ao Projeto e à emenda n•
Comissão Tempo-rária criada pelo
Rc:que.rim=.to
n•
48()'95

l. contrário às de n<>s 3 a 6. pela prejudicialidade da de n•
2. e apresentando. ainda. as emendas n•s 7 e 8-CCJ.

'
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh12min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. COUTINHO JORGE NA SESSÃO DE
19-2-97, QUE SE REPUBUCA POR SOUCITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro:.
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, Darcy Ribeiro foi, antes de mais
nada, um grande brasileiro, que honrou e defendeu
a cidadania e a brasilidade: Darcy foi um eclético intelectual, humanista. Tinha várias vertentes de preocupações e interesses, o que lhe permitiu uma visão
holística do homem e da sociedade; Darcy, como intelectual, foi ousado. Tudo o que fez foi com paixão,
a mesma que transformava suas idéias e teses em
realizações ou em um brado permanente de inquietação.
Não vou relembrar e exaltar o Darcy polivalente, tão conhecido pela Nação brasileira e até por outros rincões; vou apenas recordar alguns lampejes
de sua vida fulgurante e concentrar-me na sua última paixão.
Vou falar sobre o Darcy antropólogo. Logo
que se formou, passou a trabalhar nas aldeias indígenas do Pantanal, do Brasil Central, da Amazônia, produzindo copiosa obra em defesa do meio
ambiente e das populações silvícolas e caboclas.
Essa passaria a ser, a partir de então, uma de
suas marcas registradas, com reconhecimento no
âmbito nacional e internacional. Como professor e
educador, foi o grande responsável pela criação
da Universidade de Brasflia e foi seu primeiro Reitor.
Como Ministro da Educação, Cultura e Casa
Civil, coordenou o movimento nacional pelas reformas de base para a sociedade brasileira e foi um·
grande baluarte na luta em favor dos interesses
nacionais contra a ação de empresas estrangeiras. Recentemente, inclusive, iniciou uma campanha firme contra a privatização da Vale qp Rio
Doce.
Como Vice-Govemador do Rio de Janeiro, ofereceu, com a. criação dos Cieps, um novo conceito
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de escola de tempo in(egral, para servir de paradigma para a escola pública.
Como Senador da República, o seu mais ambicioso projeto foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada recentemente após memoráveis
debates no Senado Federal.
Como escritor, deixou um legado de obras importantes de interesse nacional e internacional. Entre muitas, poderíamos citar a Universidade Necessária, de grande influência para a América Latina, e
o seu mais recente livro O Povo Brasileiro. Isso demonstra o seu profundo conhecimento da gênese e
formação do povo do nosso País.
Precisaríamos, na verdade, de uma tarde inteira para ressaltar a sua grande contribuição em favor
da cidadania ampla e da brasilidade autêntica, que
defendeu com ardor e com amor.
Como amazônida, no entanto, vou relembrálo através da sua última paixão. É como se ele, alquebrado e já machucado pela doença, voltasse à
juventude e se concentrasse mais uma vez na
Amazônia com o seu Projeto Caboclo. Esse projeto, na verdade, representa um plano alternativo de
ocupação sustentável da Amazônia. Por isso é
bom recordar passagens que formaram as bases
do Projeto Caboclo, que foi o último amor e última
paixão de uma vida pródiga e importante para o
_Brasil.
Ouçamo-lo. Convido a todos.
"Logo depois de graduado, vivi em aldeias indígenas da Amazônia. Gosto muito
de recordar_ aqueles tempos meus, em que
andava com os índios pela floresta virgem,
caçando, pescando, olhando e vendo. Belos
anos meus, juvenis. Beleza plena da floresta
intocada"
"Foi esta vivência íntima com a floresta
que me inspirou um ensaio, em que eu mostrava que eram igualmente verdadeiras as
imagens da Amazônia, como Inferno Verde
e Paraíso Terrena!.
A Amazônia é, de fato - eu o vi no
Pará -, uma coisa e outra nas duas quadras
do ano em que se transfigura: a das enchentes e a das vazantes."
Ouçamo-lo também em relação aos silvfcolas e
aos seus queridos caboclos:

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

·os~caboclos são gente da mata, silvrcolas no mais estrito sentido do termo.
Mas o são principalmente porque portam
um saber minucioso, acumulado em milênios de convfvio com a mata. Conhecem
detidamente cada zona diferenciada. Sabem de cada árvore, a espécie e a serventia. Reconhecem cada tipo de pedra ou
musgo".
"Os fndios se adaptam às florestas,
abrindo nelas pequenas clareiras, onde
plantam suas roças durante alguns anos e
as abandonam depois, deixando mato crescer em capoeiras, que logo se encorpam, refazendo a floresta".
"A população mestiça neobrasileira da
Amazônia herdou boa parte dessa sabedoria adaptativa. Vive, também, ao mesmo ritmo, em clareiras da mata, à beira-rio, nos
barrancos mais altos e na terra adentro. •
E a sua posição contra o desmatamento da Amazônia foi contundente e clara:
"Vozes ingênuas às vezes argumentam que o desmatamento da Amazônia não
é tão grave dadas as dimensões gigantescas da floresta. Temo que não seja assim.
Vimos na primeira metade deste século Sêr
destrufda uma floresta pujante como a do
Vale do Rio Doce que parecia também
imensa demais para que pudesse ser tombada."

E ele conclui nessa preparação ao seu Projeto
Caboclo o seu temor quase apocalíptico:
"Através de um esforço milenar as
populações indfgenas haviam conseguido
implantar-se dentro desse ecossistema, tirando dele sua sobrevivência sem ameaçar a reprodução da floresta. A civilização
surgiu ali como uma peste de agressão
ecológica avassaladora que simultaneamente extermina quase toda a população
indfgena e liquida a própria floresta com
intensidade cada vez maior. Em nossos
dias, a eficácia da destruição civilizatória
já é tão grande que não se pode mais duvidar que a floresta amazónica está ameaçada da morte. •
Ofereceu como alternativa a essa situação tão
negativa o seu Projeto Caboclo, um plano alternativo
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de ocupação da Amazônia. Disse que a salvação do
que é salvável na Amazônia depende de dois requisitos fundamentais:
12 - que a opinião pública internacional continue atenta como única força capaz de levar o Governo brasileiro a interromper a atual política destrutiva e substituf-la por outra forma de coexistência entre a sociedade e a Amazônia;
22 - que se criem formas alternativas de ocupação da floresta, fundadas nas experiências milenares dos fndios e dos caboclos, as quais, em lugar
de destruí-la, a vivificam, a enriquecem e a humanizam.
Esse segundo requisito, de urgência urgentíssima, precisa ser atendido através de pesquisas
experimentais em que o objetivo fundamental não
seja primordialmente aumentar o conhecimento
científico da floresta mas a criação experimental e
concreta de formas comunais ou cooperativas de
ocupação que preseríram as populações indígenas
e caboclas.
Também afirma que, baseado no conhecimento antropológico, biológico e ecológico que se tem
atualmente, e que se pretende aprofundar ainda
mais, sobre as formas tradicionais de vida de comunidades amazónicas, o Projeto Caboclo pretende implementar experimentos ou projetes modelos que
possam servir para provar que a ocupação permanente e ecologicamente equilibrada é possível na
Amazônia.
E dá uma série de exemplos ou tipos de tais
experimentos: um seria a criação de bosques de árvores nativas frutíferas e sua exploração semi-industrial por comunidades caboclas, organizadas em
cooperativas que articulassem e conciliassem as
suas atividades de subsistência, de manutenção e
melhoramento de seu equipamento ffsico, com o trabalho remunerado.
Um segundo exemplo poderia ser a organização, nas mesmas bases cooperativas, de comunidades caboclas devotadas à criação comercial de peixes, tartarugas e jacarés, nas regiões de lagos.
Um terceiro exemplo seria a implantação em
ilhas da Amazônia de criatórios de espécies zoológicas como cutias, pacas e capivaras, em regime de
semidomesticação. Aqui também a idéia central é a
organização cooperativa de comunidades caboclas,
orientadas por pessoal científico, para ir estabelecendo as bases de implantação de criatórios de espécies silvfcolas.
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Três são os exemplos importantes que Darcy
deu como base do seu Projeto Caboclo, como mostra ser possível, através dessas propostas, conseguir o desenvolvimento sustentado das comunidades da floresta tropical.
Não temos nenhuma dúvida, S~s e Srs. Senadores, de que o Projeto Caboclo é nada mais do que
um contraponto. Se contrapõe, na verdade, ao modelo de desenvolvimento amazónico, dos grandes
projetas, das políticas de incentivos fiscais e da infra-estrutura equivocada, que permitiu, entre outros, a implantação de hidrelétrica com a criação
de lagos, como Balbina, no Amazonas, de dimensões tão grandes, destruindo parte da floresta e
com a mesma produção de energia que tem Tucuruí, que ao invés de 300 mil quilowatts gera 8
milhões de quilowatts. Essas preocupações realmente inquietavam Darcy Ribeiro, como também
a implantação de projetas como a Transamazõnica, que foi concebida pelo Governo Federal e
que esteve por um bom tempo abandonada pelo
Governo.
Além disso, a política de incentivos fiscais - e
ele a enfatiza, e acredito que os amazõnidas aqui do
Congresso o fazem sempre -, permitindo que áreas
florestais repletas de mogno, como no sul do Pará,
fosseiT) destruídas integralmente para ali plantar capim para a pecuária. Alguns equívocos de políticas
que Darcy combatia rigorosamente. Acreditava que
o seu Projeto Caboclo seria uma solução, uma alternativa para esses equívocos de desenvolvimento da
Amazônia.

Estado do Acre, portanto, os rios barrentos da
Amazônia. Essa pessoa contou-me que, viajando de barco, observou que a erosão do rio havia
•comido" boa parte da barranca do rio. E, em
uma faixa de terra havia uma árvore toda florida,
mas com as raízes já completamente expostas.
Com certeza, aquele pedaço de terra se partiria
e a árvore morreria. Perguntou, então, a um caboclo por que aquela árvore, mesmo naquelas
condições de pré-falecimento, de pré-morte, estava florida de forma tão bonita. O caboclo respondeu que algumas espécies, quando sentem
que vão morrer, imediatamente ficam floridas na
tentativa de gerar frutos e jogar suas sementes
na terra para que possa continuar viva. Então,
há nesse fato uma semelhança muito grande
com o que fez o Senador Darcy Ribeiro. S. Ex•
sabia que sua vida e sua contribuição estavam
de passagem, por isso lançou suas sementes,
de forma concreta e· objetiva, para: que elas floresçam e dêem frutos na Amazônia, valorizando
a experiência dos caboclos, índios e ribeirinhos,
através de coope-rativas e de um projeto de educação adequado às condições daquela população, à saúde e que respeite inclusive o saber
das populações tradicionais. Aliás, S. Ex• conhecia muito bem. O Projeto Caboclo contém idéias
do Senador Darcy Ribeiro que passam, a partir
de agora, a serem compromissos de todos nós,
que gostaríamos se tornassem realidade, para
que possam ser aperfeiçoadas e trabalhadas
junto às populações a que são destinadas. Muito
obrigada.

A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?

O SR. COUTINHO JORGE- Senadora Marina
Silva, o aparte de V. Ex" completa o meu pronunciamento, com o conhecimento e a visão que V. Ex"
tem da Amazônia, inclusive nas experiências vivenciadas de projetas similares.

O SR. COUllNHO JORGE -

Com prazer,

ouço V. Ex".
A Sr' Marina Silva -As referências que V.
Ex« está fazendo ao Projeto Caboclo, do Senador
Darcy Ribeiro, tenho ainda a acrescentar que,
quando estive no Hospital Sarah Kubitschek, logo
após o falecimento do Senador, a Diretora-Executiva daquele Hospital nos deu conhecimento, ao
Senador Eduardo Suplicy, à Deputada Conceição
Tavares e a mim, de que o Senador Darcy Ribeiro,
incessantemente, a cada melhora, trabalhava no
Projeto. Horas antes de ficar muito mal e entrar
em coma, S. Ex• trabalhava no Projeto Caboclo.
Isso me faz recordar um fato que tive a oportunidade de presenciar. Trata-se de um relato de uma
pessoa que conhece muitos rios e barrancos no

Lembro à nobre Senadora que, ainda como
Ministro do Meio Ambiente, no Projeto Piloto de
Florestas Tropicais, havia um projeto, defendido
por nós, voltado para as comunidades, onde recursos internacionais seriam alocados, priorizando esse tipo de projeto que fortalece experiências do caboclo, do fndio e das comunidades.
Acredito ser um projeto com grandes possibilidades de sucesso.
Na minha opinião, o projeto de Darcy Ribeiro é
um contraponto importante do Programa Piloto de
Rorestas Tropicais.
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Hoje, o Governo Federal já definiu um ministério para a Amazônia, priorizando, portanto, aquela
Região. Definiu alguns programas importantes. O
Projeto Caboclo é um complemento, é um contraponto necessário em várias· regiões da Amazônia e
que, por certo, deverá sobreviver. E V. Ex-, Senadora Marina Silva, será, ao lado de outros companheiros, como eu, defensora dessa experiência que Darcy sonhou e que, por certo, haverá de ver implementada esteja S. Ex" onde estiver.
O Sr. lrls Rezende - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE- Com satisfação.
O Sr. lrls Rezende - Agradecendo ao
ilustre Colega a concessão do aparte, eu gostaria, ao cumprimentá-lo pelo excelente pronunciamento em homenagem ao nosso Senador Darcy
Ribeiro, de também cumprimentar a Mesa, na
pessoa de seu Presidente, pela iniciativa da convocação desta sessão especial em homenagem
a Darcy Ribeiro, justamente no exato momento
em que seu corpo está sendo levado à sepultura. O Senado, com esta iniciativa, coloca mais
um ponto nas páginas da história da vida de Darcy Ribeiro. Neste instante, eu desejaria, em
nome de meus Colegas da Bancada de Goiás, o
Senador Mauro Miranda e Onofre Quinan, registrar, através do pronunciamento de V. Ex•, também as homenagens do povo goiano àquele que
realmente representou, ao longo da vida, e representará, ao longo dos séculos, motivo de orgulho para o povo brasileiro. Darcy Ribeiro, na verdade, foi uma criatura que se preocupou com todos os segmentos sociais do Brasil: com os índios, com os pretos, com os pobres; preocupouse com a educação da nossa gente; preocupouse com a cultura; enfim, preocupou-se com tudo
de interesse para o povo brasileiro. O que devemos agora, Senadores, autoridades, intelectuais,
é empenhar-nos para que a vida de Darcy Ribeiro realmente represente um exemplo para as futuras gerações, que não tiveram o privilégio,
como tivemos, de conviver com ele na sua intimidade. Lembro-me ainda do que talvez tenha sido
o meu primeiro cantata com Darcy Ribeiro.
Quando Presidente da Assembléia Legislativa de
Goiás, eu acompanhava o nosso Governador de
então, Dr. Mauro Borges Teixeira, ao Gabinete
do Presidente da República, Dr. João Goulart,
no Rio de Janeiro, buscando socorro às vftimas
da enchente do Rio Tocantins, no Norte de
Goiás, hoje Estado do Tocantins. Deixamos o Rio de
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Janeiro com o despacho do Presidente João Goulart
e, às. 22h, estáV<!I11QS .em Brasília no gabinete de
Darcy Ribeiro, então Chefe do Gabinete Civil, vindo
ele, poucos dias ou poucos mesesdepois, a se exilar em virtude do movimento militar de 64. Mas naquele primeiro contato tido com Darcy Ribeiro, ele já
me deixava uma impressão extraordinária. Era,
como dizia, homem de pouco mais de 40 anos de
idade, solicito, inteligente, culto, preocupado com os
problemas de todas as regiões deste Pais. De forma
que queremos nesta hora registrar também a nossa
admiração pela vida de Darcy Ribeiro, deixando a
nossa homenagem a ele, fazendo votos que o Brasil
realmente, ao longo dos séculos, aproveite tudo que
ele deu co_I11Q ~~'ª-rnplo ao povo d!;!Ste Pais.

o- SR. COUTINHO JORGE • Muito obrigado,
Senador lris Rezende. As colocações de V. ExA sempre enriquecem nosso pronunciamento. De fato, nosso Darcy foi um intelectual eclético, grande humanista, portanto tinha uma visão ampla, atuou junto a vários segmentos minoritários de nossa sociedade.
O Sr. Onofre Quinan - Senador Coutinho
Jorge, V. Ex• me permite um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE • Ouço V. Ex•,
Senador Onofre Quinan.
O Sr. Onofre Qulnan - Senador Coutinho
Jorge, apesar de nosso colega lris Rezende terse manifestado em meu nome e no de nosso colega Mauro Miranda, gostaria de deixar registradas algumas palavras sobre o nosso querido e
saudoso Darcy Ribeiro. Acredito não haver no
vocabulário brasileiro palavras para enaltecer a
figura do saudoso Senador. O Brasil perdeu um
grande patriota, e o mundo, um grande homem.
Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço o
aparte do nobre Senador Onofre Quinan.
Procurei concentrar-me em seu último
projeto, :oeu último sonho: o Projeto Caboclo.
Essa obra é um brado, um alerta, uma luta em
favor da salvação da Amazônia, dos seus fndios e dos seus caboclos. O Brasil perdeu um
grande brasileiro, mas suas idéias, teses e
paixões em favor de um mundo melhor - mesmo que utópicas - permanecerão conosco
como exemplo e alerta.
Darcy, de onde está, poderia repetir o trtulo
da obra de Neruda: "Confesso que vivi". Por outro
lado, de onde estamos, dirfamos que este Pafs e o
povo brasileiro agradecem a Deus essa vida tão
útil e tão bela de Darcy.
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Ata da 4!! Sessão Não Deliberativa
em 21 de fevereiro de 1997
3!- Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Lúdio Coelho, Nabor Júnior e Jefferson Péres

(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) • Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Jefferson
Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
MENSAGEM N2 65, DE 1997
(N2 22.6197, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e de acordo com o disposto no
art. 56,§ 12 , do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1° de
outubro de 1986, no art. 40, § 12 , do Decreto n•
2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, da Senhora Thereza Maria Machado Quinteila, Ministra de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixadora do Brasil junto
a Federação da Rússia, exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República da Geórgia.

Os méritos da Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella, que me induziram a escolhê-la para
o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasma, 19 de fevereiro de 1997.- Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 53/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 14 de fevereiro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 56,§ 1•, do Regulamento de Pessoal âo Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto n• 93.325, de 12 de outubro de 1986, e
no art. 40, § 12 , do Decreto n• 2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação da Senhora Theresa Maria Machado Quintella, Ministra de Primeira
Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Federação da Rússia,
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à
República da Geórgia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae da Embaixadora
Teresa Maria Machado Quintella 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
Currlculum Vltae
Embaixadora Tnereza Maria Machado Quintella
Rio de Janeiro/RJ, 27 de maio de 1938.
Filha de Moacyr Machado e Clélia Mendes Machado.
Licenciatura em Letras Neolatinas, Instituto
Santa Úrsula.
CPCD, IRBr.
Terceira Secretária, 6 de outubro de 1961.
Segunda Secretária, merecimento, 3 de novembro de 1965.
Primeira Secretária, merecimento, 30 de junho
de 1972.
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Conselheira, merecimento, 14 de julho de 1977.
Ministra de Segunda Classe, merecimento, 26
de junho de 1980.
Ministra de Primeira Classe, merecimento, 17
de dezembro de 1987.
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para
Assuntos Econômicos, 1961.
Chefe, interino, da Divisão de Transportes e
· -- Comunicações, 1963.
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes
e Comunicações 1963.
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e
Oceania, 1967.
Assessora do Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1977.
Chefe da Divisão da AlALC, 1978.
Chefe da Divisão de Imigração, 1979.
Chefe da Coordenadoria Técnica, do Departamento de Comunicações e Documentação, 1980/82..
Diretora do Instituto Rio Branco, 1987/91.
Baía Blanca, Vice-Cônsul, 1964/65.
Saia Blanca, Cônsul, 1965/66.
Saia Blanca, Encarregada, 1964 e 1965.
Bruxelas, CEE, Segunda Secretária, 1969/72. ·
Bruxelas, CEE, Primeira Secretária, 1972173.
Montevidéu,
1973177.

ALAIC,

Primeira

Secretária,

Montevidéu, ALALC, Encarregada de Negócios, 1974 e 1975.
Londres, Cônsul-Geral, 1982/86.
Londres, Representação junto aos Organismos
Econõmicos Multilaterais, Ministra Conselheira, 1986.
Viena, Embaixadora, 1991/95.
Viena, Representante Residente junto à AIEA,
1991/95.
Viena, Representante Permanente junto à UNIDO, 1991/95.
Viena, Representante Permanente junto aos
órgãos das Nações Unidas ali sediados, 1991195.
Moscou, Embaixadora, 1995197.
XIV Assembléia Geral da OACI, Roma, 1962
(membro).
Comissão de Estudos Relativos à CERNA!, Rio de
Janeiro, 1963 e 1964 (representante-suplente do MRE).
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11 Reunião de Consulta do acordo sobre transporte Aéreos Brasil-Espanha, Rio de Janeiro, 1964
(delegada).
Seminário da ONU sobre a Participação das
Mulheres na vida Pública de seus Países, Moscou,
1970 (representante).
Reunião Preparatória das Negociações Coletivas da AlALC, Montevidéu, 1974 (delegada).
- -,, 11, III E IV Reuniões de Negociações Coletivas da ALALC, Buenos Aires, (1974), Quito (1974),
Montevidéu(1974 e 1975), (delegada).
XIV, XV, e XVIII Períodos de Sessões Ordinárias
da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, 1974, 1975, 1976 e 1978 (delegada).
Reunião do Comitê com Representantes dos
Governos, Montevidéu, 1975 (delegada).
Comissão Nacional para os Assuntos da
ALALC(CNAALALC), do MRE, Brasma, 1978/79 (Secretária Executiva).
Conferência Mundial de Revisão e Avaliação
dos Progressos Alcançados na Década das Nações
Unidas para a Mulher, Nairóbi, 1985(chefe da delegação).
XXXVIII Reunião Anual da Comissão Internacional da Baleia, Mal mo, Suécia, 1986 (Chefe da delegação).
Sessão Especial da Comissão das Nações
Unidas sobre a situação da Mulher, Nova York, 1987
(Ghefe_da delegação).
XVI, XVII, XVIII e XIX Reuniões Anuais de Diretores de Escolas Diplomáticas e de Institutos de
Relações Internacionais,- Viena, 1987, Genebra
1988, Washington 1989 e Cairo, 1990. (representante).
XXXII, XXXIV e XXXV Sessões da COmtssao
das Nações Unidas sobre a Situação da Mulher: Viena, 1988, 1990 e 1991.
11 Reunião de Diretores de Escolas Diplomáticas da América Latina, Buenos Aires, 1988.
XXIV, XXV e XVI Assembléias Gerais de Delegadas da Comissão lnteramericana de Mulheres da OEA,
Washington, 1988, 1990 e 1992 (delegada titular).
IV Conferência Geral da UNIDO, Viena, ;1991
(chefe da delegação).
XXXV e XXXVI Conferência Gerais da AIEA,
Viena, 19e• e 1992.
IX e X Sessões da junta de DesenvoMmento Industrial da UNIDO, Viena, 1992 (chefe da delegação).
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2. Sistema Político

Publicações:
"Teoria da Integração Económica•- Coleção
Gerson Augusto da Silva, Escola de Administração
Fazendária, Ministério da Fazenda, Brasma, 1982.

·o Tratado de Montevidétf - Coleção Gerson
Augusto da Silva, Escola de Administração Fazendária, Ministério da Fazenda, Brasília, 1982.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,
Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, .Comendador,
Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré.
Medalha Mérito Santos Dumont.
Ordem Nacional •AI Mérito, Grã-Cruz, Equador.
Ordem de Bernardo OHiggins, Grã-Cruz, Chile.
Ordem do Tesouro Sagrado, Cavaleiro, Japão.
Steli Marcos Amarante- Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
GEÓRGIA

1. Dados Básicos
Nome Oficial: República da Geórgia
Área: 70.000km 2 (país caucasiano, situado no
sudeste da Europa e limitado pela Rússia, Azerbaijão, Armênia, Turquia e Mar Negro)
Capital: Tbilissi
Lfngua: georgiano
Religião: Cristianismo Ortodoxo
População: 5.500.000 habitantes (1995)
Composição Demográfica: georianos (70%),
armênios, russos, azeris, ossetianos, gregos, abcasianos e outros.
Data Nacional: 26 de maio {dia da independência, em 1991)
Constituição: em 1995, o Parlamento emendou
e revisou a antiga Constituição de 1921.
Presidente: Eduard Schevamadze
Moeda: cupon georgiano
Proci.rto Nacional Bruto (PNB): US$6 bilhões (1994)
Taxa de Crescimento do PNB: 30% (1994)
lntlação:40,5%ao mês (seg.n:X>sares1re de 1993)
Taxa de Câmbio:
Exportação: US$3,5 bilhões (1990)
Importação: US$4 bilhões {1990)

A República da Geórgia é um Estado parlamentarista, unicameral, cuja Constituição atual, que
aboliu a figura do Primeiro-Ministro, é, em síntese,
uma atualização efetuada pelo Parlamento da Carta
de fevereiro de 1921.

3. Política Interna
Ex-República Soviética, desde sua independência a Geórgia vem sendo sacudida por conflitos étnico-civis. No final de 1991, o primeiro presidente eleito do país, Zviad Gamssakhurdia, e seus
partidários esboçaram um golpe de Estado, logo
abortado, no intuito de retomar o poder das mãos do
Presidente Eduard Schevardnaze {conhecido exChanceler soviético, natural da Geórgia). O governo
teve de enfrentar violentos movimentos separatistas
eclodidos nas-regiÕes da Ossétia do Sul (ao norte,
onde um cessar-fogo foi negociado em junho de
1992) a da Abcásia {no noroeste, de onde as forças
georgianas se retiraram em setembro de 1993) e de
onde desde então cerca de 200 mil refugiados de etnia georgiana já emigraram para a Geórgia.

4. Politica Externll_
Após o retomo de Eduard Chevardnaze ao
pafs, logo ocorreu o reconhecimento internacional
do novo Estado independente, inclusive por meio de
sua aceitação como membro das Nações Unidas.
Embora reatadas as relações com a Rússia, que estavam suspensas desde a independência, o relacionamento de Tribilissi com Moscou tem sido difícil,
em particular a partir da eclosão do conflito na Abcásia, quanao-a posição inicial da Rússia foi de ambigüidade ante o secessionismo rebelde. Em 1993, a
Geórgia ingressou na CEI, entre outros, com os objetivos de evitar qualquer reconhecimento da mudança de status da Abcásia por parte de alguma exrepública soviética e de legitimar ajuda militar russa
contra os insurretos daquela região.
Tem havido forças de paz da CEI, na maioria
de contingentes russos, aluando na Geórgia. O Governo dos Estados Unidos, bem como a maioria dos
governos ocidentais, tem reconhecido a legitimidade
do controle russo das operações de manutenção de
paz em território de pafses do Cáucaso e da Ásia
Central.

4. Economia e Comércio Exterior
A Economia da Geórgia tem gravitado tradicionalmente em tomo do turismo no Mar Negro, do cultivo de frutas cítricas e chá, da mineração de maoganês e cobre. O país importa a maior parte das
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suas necessidades energéticas: gás natural e derivados de óleo. A crise econômica, manifesta desde
a independência, agravou-se severamente pelos já
mencionados conflitos étnicos.
A base das transações comerciais da Geórgia
reside no comércio com outros membros da CEI.
Dentre os seus principais parceiros comerciais, destacam-se a Alemanha, a Bulgária, a Polônia, a República Tcheca e a Hungria. Quase a metade das
exportações georgianas devem-se ao setor agrícola.
A Geórgia atribui ao restabelecimento dos laços comerciais com a Rússia e ao incremento do comércio internacional através dos portos de Poti e Batumi, no Mar Negro, suas maiores chances de recuperação econômica.

5. Relações com o Brasil
A independência da República da Geórgia foi
reconhecida pelo Governo brasileiro em 26 de dezembro de 1991, quando o Brasil reconheceu a independência das ex-repúblicas soviéticas. As relações
diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas
em 28 de abril de 1993. Em 13 de dezembro de 1996,
foi criada Embaixada cumulativa com Moscou.
No ano de 1995, as exportações
para a República da Geórgia foram da
US$1.460; em 1996, perfizeram o
US$3.576.547. Não há registro ainda de
es de produtos georgianos pelo Brasil.

brasileiras
ordem de
total de
importaçõ-

DE-11/3-2-97
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA

N° 24/97, de 6 do corrente, referente ao Requerimento n2 1.163, de 1996, de informações, do
Senador Darcy Ribeiro.
As informações foram anexadas ao
processado.

O Requerimento vai ao arquivo.
2

N 33/97, de 19 do corrente, referente ao Requerimento n° 1.113, de 1996, de informações, do
Senador Levy Dias.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.

O SR. f>FI~SIP!:NTE (Nabo_r Júnior) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson
Peres.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 135, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e com fundamento no
disposto no § 12 do art. 12 e no § 2" do art. 2" da Resolução n2 84, de 1996, requeremos a Vossa Excelência submeta à Mesa Diretora a proposta de publicação, nestear~o,de_homenagem ·a9_ª~oador Parcy
Ribeiro, dentro da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado.
Justificação
Dispõe o §
do art. 22 da referida Resolução
que a honraria sejaconferida a, no máximo, três exSenadores, a cada ano, a fim de preservar seu caráter de distinção. A nosso ver, dentro deste limite,
cabe perfeitamente a homenagem a Darcy Ribeiro,
pelo que ele representou para a educação, a cultura
e a política deste País.
Etnólogo, indianista, antropólogo teórico, professor universitário, romancista político. Essas são
as profissões com as-quais é qualificado o Senador
Darcy Ribeiro, na publicação dos Dados Biográficos
dos Senadores da SO"Legislatura.
Tal fato atesta que Darcy Ribeiro dedicou-se a
uma miríade de tarefas da mais alta importância
para este País, antes de e enquanto exerceu a carreira política. Inteligência brilhante, espírito irrequieto, trabalhador incansável, quase um visionário, ele
foi, antes de tudo, um brasileiro apaixonado por sua
terra e por sua gente. Imortalizado como membro da
Academia Brasileira de Letras, n:Jerece, agora, que o
imortalizemos, nesta Casa do Congresso Nacional,
-como um dos seus mais destacados membros e um
dos maiores brasileiros deste século.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1997. _S.eoador_ Pedro __Slrnoo ___. Senador Esperidião
Amin.
22

e

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N2 84, DE 1996

Institui as coleções Grandes Vultos
que Honraram o Senado e História Constitucional do Brasil.
O Senado Federal resolve:
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Art 12 O Senado Federal fará publicar duas coleções intituladas Grandes Vultos que Honraram o
Senado e História Constitucional do Brasil.

§ 1° A coleção Grandes VuHos que Honraram o
Senado destina-se a homenagear ex-Senadores que
tenham se destacado como personalidades marcantes da nossa história cultural, política e parlamentar.

Fevereiro de 1997

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no art. 235, 11, •c•, do Regimento lntemo, combinado com o art. 4°, da Resolução n• 37,
de 1995, do Senado Federal.

É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO N2 1, DE 1997

Art. 2° A publicação de que trata o§ 1° do artigo anterior se dará post mortem, como homenagem e agradecimento do Senado Federal ao parlamentar, pelo esforço dispensado em favor da Democracia e; particularmente do Poder Legislativo.

Requeremos, nos termos dos§§ 32 e 42 do art.
91 do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1996, que acrescenta parágrafo ao art. 161 do Decreto-Lei n• 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, e dá outras providências, seja submetido à apreciação do Plenário do
Senado Federal.

§ 2 2 A honraria será conferida a, no-mãXimo,
três ex-Senadores em cada ano, a fim de preservar
seu caráter de distinção.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1997. _
Senador Lúdio-Coelho _Senador Rai'nez Tebet _
Senador Hugo Napoleão _ Senador Edlson Lobão
_ Senador Fran~lillCI Pereira _ Senador Ney
Suassuna _ Senador Mauro Miranda _ Senador
Fernando Bezerra _ Senador Geraldo Melo _ Senador Carlos Patrocínio _ Senador Romeu Tuma _
Senador José lgnácio Ferreira._ Senador Lucídio
Portella
Senador Romero Jucá Senador João
Rocha.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento lido vai à Mesa, para decisão, consoante do disposto no art. ZO, § 12 , da Resolução n• 84, de 1996.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 136, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão
em Ordem do Dia do PLC/13/91 - Complementar,
que dispõe sobre a edição e o processo legislativo
das Medidas Provisórias, previstas no art. 62 da
Constituição Federal e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1997.José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
obediência ao disposto no parágrafo único, do art.
255, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso
n° 1, de 1997, interposto no prazo regimental, no
sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto
de Lei do Senado n• 45, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, que acrescenta ao art. 161, do Código Penal, parágrafo 42 , e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Alagoas, o Ofício n• S/22, de 1997 (n2 42/97, na origem), encaminhando o Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito, celebrado
com a Caixa Económica Federal e com garantia da
União, nos termos das Resoluções n 2s 70, de 1995,
e 12, de 1997, do Senado Federal, a fim de dar
prosseguimento ao Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet. (Pausa.)
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CÓncedo a palavra ao nobre Senador Francisco Escórcio. (Pausa.)
·
··
Concedo a palavra ao nobre Senador lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sergio
Machado. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra a nobre Senadora Benedita
da Silva. (Pausa.)
O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. JeffersonPéres.
O SR. PRESIDENTE {Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao ilustre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a principal missão do Congresso Nacional é a elaboração das bases financeiras da administração do País, através do Orçamento anual. É
uma tarefa sobre a qual se debruçam, preliminarmente, os técnicos dos Três Poderes, para que, na
data estabelecida pela Constituição, o Presidente da
República envie o texto ao Legislativo, a fim de ali
receber a análise e as modificações ditadas pelo
próprio interesse da sociedade.

Quando encaminha ao Congresso Nacional a
Mensagem contendo o Projeto de Lei Orçamentária,
portanto, o Executivo deve estar consciente das implicações e dos ritos do processo democrático, posto
que Senadores e Deputados Federais também não
podem deixar de cumprir sua missão de estudar e,
quando cabível e desejável, alterar o texto original.

É um trabalho exaustivo, que V. Ex"s conhecem e têm vivido no exercfcio dos seus mandatos:
durante praticamente todo o segundo semestre de
cada ano, dedicamo-nos ao processo de elaboração
orça~ntária, tarefa que exige redobrado esforço
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daqueles que fazem parte da Comissão Mista. To- - âo!D1osestamos sujeitos às freqüentes visitas de
Governadores, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores e representantes das comunidades que
nos elegeram - e que trazem, justamente, as aspirações legítimas dos nossos concidadãos.
Na raiz de tudo, vamos encontrar uma questão
conceituai que nem sempre é entendida como deveria ser: os técnicos devem redigir as propostas, dentro de suas óticas teóricas ou burocráticas; os Representante do povo, por seu turno, devem adequálas aos anseios gerais da nacionalidade, porque a
Nação se compõe de seres humanos, não de algarismos!
No afã de obter resultados econômicos retumbantes, muitas vezes os tecnocratas se ligam apenas aos fatores já consolidados da produção nacional, dos grandes centros desenvolvidos e densamente povoados; obedecem, talvez inconscientemente, às barreiras Crfadas pelo Tratado de Tordesilhas, onde o Brasil pouco uitrapassa a faixa litorânea
- e, assim, conseguem agravar ainda mais as imensas dificuldadessofric:las por quem vive a luta diuturna para efetivarnente integrar ao Brasil mais de metade de seu território.
Nós, membros do Congresso Nacional, vemonos atingidos por maldosas, constantes e infundadas acusações, quando, no exercício de nossas obrigações constitucionais, modificamos pontos da proposta enviada pelo Executivo. Mas, se não o fizéssemos, estaríamos fugindo ao cumprimento do dever, estaríamos negando ao povo justamente o que
ele nos detenninou: adequar os números à realidade
das aspirações sociais do País.
Sempre existe, entretanto, quem aponte o
dedo para esta Casa e clame contra pretensos "desfigurarnentos• do Projeto; pessoas que - à faita de
argumentos institucionais legítimos - acusam os
Congressistas de "paroquialismo" e "fisiologismo• no
encaminhamento da chamada Lei de Meios. Sempre
existem os burocratas e técnicos, dos mais diversos
escalões, que tratam o Orçamento como obra pr~
prta pessoal e irretocável, acima de qualquer crítica ou_ modificação.
Acabamos de conduir, na recente Convocação
Extraordinária, a apreciação do Orçamento da União
para o exercício iniciado em 1g de janeiro úitimo.
Desde setembro, a matéria envolveu as atenções
prioritárias de todos nós, não apenas dos {lUe compõem a Comissão de Orçamento, mas de todos
nós, repita-se, pois é coletiva a missão de, ouvindo
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os reclamos dos concidadãos, buscar bases humanas e positivas na definição dos programas orçamentários.
As emendas propostas por Senadores e Deputados e acatadas pelo Plenário são uma gota dágua
no universo de R$431 bilhões, dos quais mais da
metade - R$223 bilhões - serão queimados na fogueira da dfvida pública mobiliária federal.
E o que são emendas parlamentares?
As emendas que apresentei, que cada um de
V. Ex"s apresentou, voltam-se para aqueles pontos
esquecidos pelo pragmatismo e pelos delírios tecnocráticos dos autores da proposta original; são aperfeiçoamentos, posto que se destinam a melhorar as
condições de vida dos cidadãos e preencher importantes lacunas deixadas pelos macroelaboradores.
Uma balsa para a municipalidade de Marechal Thaumaturgo pode parecer um reles detalhe paroquial
para os gênios dos gabinetes refrigerados, mas é vital para a sobrevivência dos brasileiros que constroem e garantem as fronteiras distantes da Pátria.
A estação de tratamento de água, em Rio
Branco, sofre o anátema da corrupção de governos
passados e é tratada como erva daninha pelos tecnocratas federais - mas, sem ela, a vida do povo da
Capital acreana continua sendo um inferno de doenças, carências e precariedades.
Estou certo de que cada um de V. Ex"s poderá
dar um depoimento semelhante, à luz das necessidades específicas dos respectivos Estados. E estou
certo, também, de que o sentimento de revolta e impotência é praticamente unânime, quando vemos
ameaçado o trabalho estafante de meses a fio, em
que buscamos aperfeiçoar a proposta orçamentária.
Sim, porque o Governo já está reencenando a
ópera anual dos cortes.
O Jornal da Tarde estampou, no último dia 18,
matéria que antecipa a passagem da tesoura sobre
o Orçamento: "Governo vai cortar R$10 bilhões." E,
obedecendo ao vocabulário dos tecnocratas, tala em
contingenciamento, metas fiscais superávits de primários, etc - um discurso que já conhecemos e sofremos nos últimos anos.
Vamos detalhar o que diz a informação do
sempre respeitado JT:

·o Governo Federal pretende cortar,
por decreto, pelo menos R$10 bilhões do
Orçamento para 1997 - deverá usar R$7 bilhões, hoje destinados a outras despesas,
para pagar juros de sua divida. A previsão
orçamentária terá de ser reduzida em R$3

bilhões, devido à expectativa e queda na arrecadação deste ano:
Nem esse corte arbitrário, todavia, conseguirá
. rl!solver o prQ.blema_do acerto (je_ contas do Governo, como acrescenta o Jornal da Tarde: •com os
cortes,. a equipe econômica prevê que metade dos
juros previstos para vencer -eSte imo Será efetiva~
mente paga, enquanto o restante se transformará
em aumento da dfViâ~t" ··

Os técnicos do Governo, segundo o JT, mais
uma vez jogam a responsabilidade sobre o Congresso. "A lei orçamentária aprovada pelo Congresso,
alegam os técnicos do Governo, não permite pagamellto_de_ju_ros cornr~ita_ de impostos. Toda essa
conta, sustentam os técnicos, te d-e se-r paga
endividamento, se não forem cortadas despesas·.

na-

-com .

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, louvese, na matéria estampada terça-feira pelo Jornal da
Tarde, a preocupação de ouvir a Comissão de Orçamento do Congresso. É uma atitude que, longe de
ser rotineira, acontece poucas vezes, porque é sempre mais fácil e mais cômodo insultar os polfticos.
De início, ficou patente a atitude política do Governo, que, por seus técnicos, aumentou em 79,32%
a rubrica •amortização da dívida interna e externa•,
.· resultando no fabuloso montante de R$223 bilhões,
como citei, baseado nessa reportagem, no infcio do
presente pronunciamento.
Em contrapartida, "houve uma queda de 7"/o
dos recursos para investimentos•, informa o jornal,
acentuando que •o total reservado pelo Governo
para obras e projetes não passa de R$10 bilhões,
menos de 3% do Orçamento•.
Nenhum desses números é gratuito. Para chegar ao quadro final da receita e da despesa, em 29
de janeiro, o Congresso gastou dias e noites a fio;
discutiu cada item e cada dotação das verbas públicas, em busca de caminhos que melhor atendam
aos interesses da nacionalidade, tanto nos grandes
projetes federais quanto no atendimento à dura realidade dos rincões mais distantes e esquecidos.
Cumprimos o nosso dever. Fizemos, dentro
das limitações de recursos e de tempo, o melhor Orçamento possfvel, o mais justo e mais racional. Trabalhamos dentro das regras democráticas previstas
na Constituição, que pôs termo ao tempo em que o
Congresso se limitava a carimbar a proposta, nos
estritos termos elaborados pelo Executivo.
Ou será que esse tempo ainda não acabou, Sr.
Presidente? É uma suspeita cabfvel, porque as perspectivas indicam um novo corte em todas as propos-
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tas surgidas not..egislativo- corte por meio de vetos,
de contingenciamentos ou do simples desprezo pe-las dotações fulminadas pelos tecnocratas ..
De que valeu nosso esforço?
De que valeu a luta dos Prefeitos, Vereadores,
Deputados Estaduais, Governadores, lideranças comunitárias, representantes informais da sociedade?
Para que tanto esforço, se o resultado final é idêntico ao que vigorava no período militar? Terá a ditadura dos tecnocratas mudado apenas de estratégia?
Antigamente, proibiam-se mudanças no projeto de
Orçamento; hoje, os tecnocratas vetam ou engavetam as mudanças. O resultado, como se vê, é o
mesmo: o Congresso castrado er"!l sua principal
prerrogativa, na sua missão mais elementar, a de fazer o Orçamento do União..
Como sempre, falo com base em fatos e informações acima de contestações.. Jamais permito ou
permitirei que uma palavra leviana me possa ser
atribuída a qualquer pretexto. E, no que diz respeito
ao Orçamento, os números são impressionantes e
definitivos.
Apenas onze das dotações destinadas a rubricas
acreanas no Orçamento de 1996 foram efetivamente
empenhadas e liquidadas; 15 ficaram na casa dos
90%; 5, na dos 80%; 3, na dos 70% - e todas as demais, 30 ao todo, foram liquidadas em percentuais que
se reduziam progressivamente de 57,6% a 1,03%.
Mas existem outros dados piores, ainda mais
comprobatórios do desrespeito com que o trabalho
legislativo orçamentário é tratado: três rubricas chegaram a ser empenhadas, mas não ferram liquidadas; 37, embora autorizadas, nem mereceram empenho financeiro.
Mas o pior não fica aí: tivemos outras 31 rubricas que sequer foram autorizadas no mais frontal
desrespeito ao trabalho dos Congressistas.. Desrespeito ainda maior para com os cidadãos que nos elegeram para representá-los e, por nosso intermédio,
dentro dos parâmetros da democracia, buscaram
alento capaz de aliviar a precariedade das condições de vida que os angustiam.
Menos de 1Oo/o das dotações para o Estado do
Acre, como se vê, foram efetivamente cumpridas;
metade delas sequer chegou a ser parcialmente
paga - foi sugada por interesse dos gênios que formulam e manipulam as finanças nacionais.
Sr.. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, deixo
com V. Ex's a íntegra dos relatórios e dos resultados
que citei para inserção nos Anais da Casa e exemplo às futuras gerações de Parlamentares .. E o faço

195

na esperança de que esse clima de descaso e de
desrespeito não venha a continuar..
Digo, ainda, com a sinceridade de sempre: não
fosse minha trajetória de democrata incondicional,
não fosse minha luta de décadas contra ditadores e
autoritários de todos os matizes - não fosse isso, eu
diria que nos tempos do arbítrio era até melhor, porque o quadro institucional se mostrava ":Jais_ nftido e
mais honesto: era proibido mudar as dtretnzes enviadas pelo Governo e ponto final!
Hoje, a sociedade conquistou, com a Carta de
1988, o direito de adequar os números dos técnicos
à realidade de suas legítimas aspirações. Mas isso
de nada valem, porque os técnicos simplesmente
cortam, vetam, esquecem, engavetam e pisoteiam o
fruto dos interesses canalizados pelo povo por intermédio de seus autênticos representantes: os Senadores e os Deputados Federais.
o~ O novo ano está apenas começando .. Não gostaria de ser tomado como pessimista ou alarmista,
ao chamar a atenção da Casa e do País para o risco
de novas agressões ao trabalho elaborado na Comissão de Orçamento e no Plenário do Congresso
Nacional, responsáveis pelo Orçamento prestes a
ser sancionado pelo Presidente da República ..
Será para mim uma verdadeira satisfação, se
puder, no final do ano, dizer que as palavras deste
discurso estavam erradas; desejo, sinceramente,
que o Orçamento aprovado pelo Congresso seja
lealmente cumprido, que as 11 mil emendas elaboradas e propostas pelos Congressistas contribuam
para tomar humano e factível o manuseio das riquezas nacionais; que o cumprimento rigoroso do Orçamento de 1997 abra novos tempos para a magna
causa da defesa dos interesses dos brasileiros, pessoalmente e do conjunto de seus objetivos.
Até lá, devemos todos ficar atentos à sanção e à
posterior execução das normas que estabelecemos..
Cada Estado tem suas dotações, de cada Representante se exige prestar contas a seus representados de como se desempenhou no exercício do
mandato por eles conferido nas umas soberanas.
Há tempo para tudo. Agora, temos de lamentar
as omissões arbitrárias e os erros verificados no
exercício de 1996 - mas vamos, acima de tudo, lutar
para que esse desrespeito à representatividade popular não se repita em 1997..
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR.. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:

------------- ------------
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ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1996
DO ESTADO DO ACRE- EM ORDEl\1 DECRESCENTE- % DO LIQUIDADO SOBRE O
AlTTORIZADO

subprojeto/subatividade

UF AC -Manutenção da Instituição.

%do
liquidado
s/autorizado

autori7.ado empenhado liquidado

24.928.007

16.748.000
DNER-BR-364/ AC -Rio Branco/C. Sul
3.143.000
BR-317-Rest. trecho Rio Bran/ A. Brasil
1.042.681
UF AC -Auxilio Refeição
399.056
UFAC-Conc. de Vale Transpone
220.000
Saneamento básico em Feijó
150.000
Sist.Coleta e Tratam.resíduos sólidos
em Rio Branco
120.000
Saneam. básico em Cruzeiro do Sul
120.000
Sist. abastec. de át.'ua em Pono Acre
100.000
Ajl_oio inc.coO!l_erat Cruzeiro do Sul
100.000
San~amento básico em Sena 1\ladureira
2.445.512
TRE-Processamento de causas
80.382
UFAC-Manutenção da lnstituiç_ão
Pagamento de lnativos/_ll_ens.ex-territór 43.778.863
3.000.000
Infra-estrutura urbana em Rio Branco
24.329
TRE-manut. do serviço de proc.dados
14.229.322
Assist.médica sanit.no Estado e Munici
59.411
TRE-Processamento de causas
4.948.636
Extinto Território. Lei no 4.070/62
334.661
TRE-processamento de causas
15.072
r JFAC-Assist.méd.Odont. a servidores
6.000.000
BR-364-Resttrecho Rio Branco/C. Sul
112.500
TRT -Manut. Serv. process. de Dados
135.000
TRT -Conserv Reparos de !moveis
TRE-Construção do .Edif. Sec.le
850.000
TRT-Conserv. e Rep. de Imóveis
1.400.000
TRE-Auxilio Refeição
190.000
19.008
TRE-Conc. de Vale Transpone
2.653.602
Alimentação Escolar nos Municípios
115.000
lnrra-Estrut. da Pesq. Agropecuária
2.159.000
Conserv. Prevent.Rot.Emerg.no Acre
78.29 I
TRE-Especiaiização e A{l_erfeiçoamento
TRE-Serv. Postais e de Telecomunicaç.
38.403
13.760
TRE-Assist. Pré-Escolar
INCRAlmjllant.e Consoiid. de Projetes 3.129.050
Ações Sociais e Comunitárias no
25.73 I
Estado e Municípios

.

24.928.007

24.928.007

16.748.000
3.143.000
1.042.681
399.056
220.000
150.000

16.748.000
3.143.000
1.042.681
399.056
220.000
150.000

120.000
120.000
100 000
100.000
2.430.322
80.093
43.661.685
2.994.708
24.281
13.97'i.513
5 7.451
4.763.079
321.536
14 948
6.000.000
109.772
134.992
849.511
1.394.520
169.315
16.800
2.653.602
97.954
2.146.246
62.344
28.602
10.064
2.345.318
13.75 I

120.000
120.000
100.000
100.000
2.430.322
79.866
43.482.584
2.974.927
23.992
13.975.513
57.451
4.763.079
317.642
14.195
5.649.321
105.277
123.292
771.520
1.270.050
169.315
16.800
2.337.419
97.954
1.763.055
62.344
28.602
10.064
1.802.192
13.75 I
I

100

I

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.38
99.36
99.32
99.16
98.61
98.22
96.70
96.25
94.91
94.18
94.16
93.58
91.33
90.77
90.72
89.11
88.38
88.08
85.18
81.66
79.63
74.48
73.14
57.60
53.44
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autorizado empenhado liquidado

subprojeto/subatividade

TRE-Conserv. e Reparos de Imóveis
UFAC-Assistência Pré-Escolar
UFAC-Manutem;:ão da Instituição
Assist.Integral a Criança!Adolescente
Geração de Renda no Estado e Municíp
Assist. Integral a Criança e ao Adolesce
Geração de Renda no Estado e
Municípios
TRE-Manut. do Serv. de Proc.de
Dados
UFAC-Coord.e Manut.da Extensão
INSS-Refe Melhoria das Instalações
TRT-Manut.do Serv. Proc. de Dados
INCRA-Implant.e Consolid.de Projetas
UFAC-Manutenção da Instituição
ffiAMA-Desen.da Prod.Couro Vegetal
em Marechal Thaumaturgo
UFAC-Manutenção da Pesquisa
Saneamento Básico e Pano Walter
UFAC-Const.e Rec. de Unid. Físicas
TSE-Assist. Méd. Odont. a Servidores
Sist. Abast. Agua em Manuel Urbano
UF AC-Fornec.Refeições Subsidiadas
Conce. de Vale Transporte Ex-Territór.
UFAC-Manutenção da Instituição
Auxilio Creche Extinto Território
Auxílio Refeição Extinto Território
INSS-Reforma e Melhoria das Insta!.
UFAC-Manutenção da Pesquisa
Habit. de Interesse Social no Estado
UFAC-Const.e Rec. de Unid. Físicas
Saneamento básico no âmbito dos prog.
de redução da mortalidade na in!ancia
Conclusão da escola profissionalizante
c/equip. em Cruzeiro do Sul
Saneamento básico em Tarauacá
Reaparelhamento dos Serviços de
Saúde do SUS no Estado
Const. e Equip. Hosp. em Cruz. do Sul
Melhoria das condições habit. em áreas
urbanas e rurais do Estado
Financiamento para a área social
Operacionalização do Sist. Nac. de
Sangue e hemoderivados no Estado

75.645
39.004
298.907
643.412
6.584.928
3.223.749
551.607 '
242.727
247.980
105.284

>

%do
liquidado
s/autorizado

36.808
298.907
3.050.252
242.727
105.284

47.34
46.46
46.32
44.00
42.46

235.880
!32.724

98.697
57.892

98.697
57.892

41.84
41.67

46.159

20.103

18.709

40.53

264.973
510.000
700.000
6.430.000
16.757
150.000

114.091
194.367
616.504
6.335.355
6.703
50.000

107.044
197.367
257.648
2.253.140
5.713
50.000

40.40
38.11
36.01
35.04
34.09
33.33

304.376
100.000
66.880
75.692
90.000
250 042
61.081
295.682
40.900
156.251
100.000
2.558
3.850.000
501.520
3.000.000

139.722
100.000
18.306
30.257
90.000
65.457
11.757
135.155
7.575
27.188
15.850
1.376
98.139
192.008
3.000.000

91.454
27.600
17.789
17.909
19.944
53.185
11.757
56.646
7.575
27.188
15.850
256
98.139
5.143

30.05
27.60
26.60
23.66
22.16
21.27
19.25
19.16
18.52
17.40
15.85
10.00
2.55
1.03

346.000

164.900

105.000
4.655.500

105.000

2.000.000
674.549

o
o

444.755
315.000

o
o

o

»

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

Fevereiro de 1997

199

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

0

subprojeto/subatividade

Const. e Equip. de quadra políesportiva
eM Rio Branco (Bairro Esperança)
Const. de pátios e postos para o Sist.
de Pesagem de Veículos
Contensão de encosta do Rio Acre em
Rio Branco
Apoio ao Cooperativismo em Xapuri
Apoio ao Programa de Geração de
Emprego e Renda nos Municípios
Apoio á urbanização de áreas
degradadas para fins habit.em Rio
Branco
Urbanização de favelas em Rio Branco
Infra-estrutura urbana em Brasiléia
Habitações de interesse social em Feijó
Desenvolv. urbano em Rio Branco
Apoio à educ. e saúde às pop.
tradicionais das reservas extrativistas
I:nfrn-estrutura urbana em C. do Sul
Habit. de int. social em Tarauacá
Const. e arnpl. de centro de convivência
I para crianças e adolesc. em R Branco
Geração de empregos e renda em Rio
Branco
Const. e equip. do hosp. municipal de
Jordão
Apoio e incentivo ao cooperativismo
em Brasiléia
Sist. de coleta e trat. de resíduos
sólidos em Sena Madureira
Habit. de int. social em Sena Madureira
Saneamento básico em_ll!:q. localidades
Infra-estrutura urbana em Feiió
Habitação de interesse social em
Senador Guiomard
Const. e arnpl. do sist. de abast. de água
Modernização e desenvolvimento do
extrativismo
Cadastro e controle da pop. calcerária
C0nst. e equip. de quadra poliesportiva
emBujari
Const. de quadra poliesportiva em
Mâncio Lima
Const. de quadra poliesportiva na
I periferia de Rio Branco

autorizado empenhado liquidado

300.700

o

270.000

o

225.000

o

200.000
150.000

o
o

130.000

o

120.000
120.000
119.000
110.000
104.000

o
o
o
o
o

100.000
100.000
100.000

o
o
o

100.000

o

100.000

o

100.000

o

100.000

o

100.000
96.850
95.000
87.000

o
o
o

85.150
80.000

o
o

59.200
40.000

o
o

40.000

o

40.000

o

/o do
liquidado
s/autorizado

o

I

-----------------------------------------------
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subprojeto/subatividade

Infra-estrutura urbana em T arauacá
Infra-estrutura urbana em Xapuri
Ações sociais e comunitárias no Estado
e Municípios
Mutirão na execução penal no Estado
TSE-Processamento de causas
Aquisição de patrulha agrícola
mecanizada _!)_ara os municípios
BR-317/AC-Const. do atrecho Rio
Branco-Assis Brasil
Aquisição de patrulha agrícola
mecanizada para Acrelãndia
Const. e equip. de centro de saúde em
Acrelãndia
Assist. Fin. p/const. equipamento
escolas de ensino fund. em Assis Brasil
Sist. de abastecimento de água em
Brasiléia
Aquisição de unidade móvel de saúde
para Cruzeiro do Sul
Equipamentos para patrulha agrícola
mecanizada em Feijó
Aquisição de patrulha agrícola
mecanizada para Mal. Thaumaturgo
Aquisição de paturlha agrícola
mecanizada para Plácido de Castro
Assist. Fin. p/const. equip. escolas
ensino fund. em Plácido de Castro
Saneamento básico em Plácido de
Castro
Aquisição de patrulha agrícola
mecanizada para Porto Acre
Aquisição de patrulha agrícola
mecanizada para Porto Walter
Assist. Fin. p/ampl. ref. equip. escola
ensino fund. em Porto Walter
Assist. Fin. p/inst. centro aperf. ensino
fund. de Rio Branco
Assist. Fin pfmst. centro aperf ensino
fund. de Rio Branco
Assist. Fin. p/ampl. ref. equip. escola
ensino fund. em Rio Branco
Assist. Fin. p/ampL ref. equip. escola
ensino fund. em Rio Branco

autorizado empenhado liquidado

19.000
19.000
16.196

o
o
o

9.372

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

/o do
liquidado
s/autorizado
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autorizado empenhado

subprojeto/subatividade

Drenagem em áreas endênúcas em Rio
Branco
Infra-estrutura urbana em Rio Branco
Implantação do ternúnal rodo' iário de
integração em Rio Branco
Const. do Centro do pequeno comércio
em Rio Branco
Const. de Viaduto Urbano na Av.
Ceará/G.Var2as. em Rio Branco
Assist. Fin. piampl. ref equip. escola
ensino fund. em Sena Madureira
Sist. de abastecimetno de água em Sena
Madureira
Aquisição de patrulha agricola
mecanizada para Senador Guiomard
Manutenção de hospital em S<n
Guiomard
Const. e eQuio. de nosp. em Tarauacá
Reforma e ampl. de Unidade Mista de
Saúde em Xaouri
Em 30101197 !3.14

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

liquidado

%do
liquidado
s/autorizado

I

I

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1996
DEZEMBR0/96- FECHADO
ESTADO DO ACRE
AUTORIZADO -Dotação inicial mais as alterações provenientes
de contingenciamento, contenção, remanejamento e créditos
adicionais, ou seja, o total de recursos orçamentários disponíveis
para movimentação.
EMPENHADO - Despesa já empenhada a credor específico que
ainda não cumpriu integralmente sua parte no objeto da
contratação.
LIQUIDADO - Despesa que já foi executada, e cujo pagamento já
foi efetuado ou está em viar de ser.
% DO LIQUIDADO S/AUTORIZADO - Percentual referente ao
valor que foi liquidado em relação à dotação orçamentária
autorizada

GND - l-Pessoal; 2-Juros e Enc. da Dívida; - 3-0utras Desp.
Correntes; - 4-Investimentos;
- 5-Inv. Financeiras;
- 6Amort. da Dívida;
7-0utras Desp. de Capital.

-"
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo.
S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (P1B-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com denotada freqüência tenho ocupado o espaço desta tribuna
para trazer ao conhecimento dos senhores, bem
como para levar ao Governo e à sociedade organizada, minha opinião relativa às questões de interesse dos servidores públicos.
Por diversas vezes formúlei protestos contra as
_ pc;>líticas prejudiciais ao funcionalismo de modo geral, incluindo nessa categoria os servidores públicos
militares.
Hoje, após detida análise da regulamentação
das carreiras do Ministério da Aeronáutica, verifiquei
algumas impropriedades, as quais resultam na lesão
do direito de promoção dos Taifeiros da Força Aérea
Brasileira.
Sr"s e Srs. Senadores, a Lei n2 3.953/61 garante aos taifeiros o acesso à graduação de Su!:>ofic:ial,
por meio de promoções periódicas e sucessivas, a
partir do ingresso na carreira, como Taifeiro de 2•
Classe.
Essa lei, teoricamente, garante as promoções
aos taifeiros, mas, na prática, elas são impossíveis,
pois para ascender até a graduação de suboficial, o
taifeiro, por exigência de outra lei, que dispõe sobre
sua carreira, tem que permanecer até sete anos em
cada nível de graduação. Como essa carreira é
composta de sete níveis de graduação, o taileir0 ,
para atingir o suboficialato, tem que permanecer na
ativa por longos 42 anos.
Como vêem, Sr"s e Srs. Senadores, esse é um
caso de "lei impossível", pois para permitir o acesso
ao último nível da carreira, o taifeiro terá que permanecer na ativa mais tempo do que lhe é exigível para
a passagem para a inatividade: 30 anos.
Precisamos corrigir imediatamente essa distorção. A carreira de Taifeiros, com inicio na graduação
de Taifeiro de 2• Classe e continuidade seqüencial
nas graduações de Taifeiro de 1° Classe, TaifeiroMor, 3" Sargento, 22 Sargento, 1" Sargento e Suboficial é excessivamente extensa diante do interstício
obrigatório de sete anos.
Sr. Presidente, ou mantemos esse interstício e
reduzimos o número de níveis da carreira de sete
para no máximo cinco, ou reduzimos esse interstício
para quatro anos, no máximo, para viabilizar que o
taifeiro atinja o ápice de sua carreira em 28 anos de
caserna.

Fevereiro de 1997

Esse tempo, de 28 anos, não deixa também de
ser reconhecidamente prolongado, mas, se comparado com as regras atuais, apresenta razoável dose
de bom senso, visto que, para atingir o topo da carreira, atualmente, o taifeiro, como já disse, necessita
permanecer na ãtiva~por 42 anos.
Creio, Sr"s e Srs. Senadores, que a proposta
de redução do número de níveis da carreira, no meu
entendimento, será a mais simples e menos onerosa
para que se corrija a injustiça até hoje praticada com
os taifeiros da Força Aérea Brasileira. Isso porque a
revisão requerida se concentrará somente nessa
carreira, sem que seja cometida qualquer discriminação - qualquer injustiça - com as demais carreiras
--militares.
A nossa proposta é no sentido de aglutinaremse as graduações de Taifeiros de 2ª Classe, Taifeiros de 1ª Classe e Taifeiro-Mor em uma só gradua__ção. Sendo isso aceito, a carreira passaria a ser
composta p-ela graduação inicial, denominada simplesmente de Taifeiro, seguida das graduações de
3" Sargento, 2" Sargento, 1" Sargento e Suboficial.
-Estas seriam atingidas pelo militar mediante promoções sucessivas, respeitados os atuais interstícios
·
obrigatóriàs.
Com isso, o taifeiro atingirá o ápice de sua carreira com o mínimo de 16 anos de efetivo exercício,
e com o máximo de 28 anos de trabalho.
Gostaria, Sr"s e Srs. Senadores, de, neste momento, propor um projeto de lei para iniciar a discussão em tomo do assunto que ora trago à reflexão
dos senhores e almejar a correção dessa impropriedade legal dentro do menor espaço de tempo possível. Contudo, tenho plena consciência de que a iniciativa da lei, que vise à correção pretendida, é da
competência privatfva-do Presidente da República.
Mesmo assim, apesar das restrições legais que
limitam a minha iniciativa de propor projetes dessa
natureza, não vou ficar inerte diante dessa situação
injusta e distorcida: levarei ao Presidente da República, por meio do Ministro da Aeronáutica, o meu
pedido, apresentando-lhe essas razões e solicitando
sua atenção no sentido de determinar ao órgão competente a realização de um imediato estudo, a fim de
que seja analisada a situação dos taifeiros da FAB,
e que seja formulada ao Congresso Nacional, por
meio de projeto de lei, uma proposta capaz de corrigir a impropriedade legal a que acabei de me referir,
fazendo, assim, justiça para com os taifeiros, sejam
eles da ativa, sejam inativos.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero aproveitar,
neste momento, para demonstrar ao Ministro da
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Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-<lo-Ar Lélio Viana
Lobo, o meu apreço particular a sua pessoa e o meu
reconhecimento ao trabalho de grande valor para a
Nação desenvolvido por esse experiente militar. Temos a segura confiança de que o Brigadeiro Lélio
Viana Lobo também irá analisar de per si a situação
da carreira do taifeiros e, sem dúvida, não irá medir
esforços no sentido de encontrar a solução possível,
nos limites de sua Pasta ministerial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior.

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero congratular-me com a Igreja pela iniciativa de, este ano, escolher como tema os encarcerados, os marginalizados, os rejeitados, que, por um processo brutal, na
sua grande maioria. tendem à criminalidade.
Por falta, talvez. de oportunidade, Sr. Presidente, milhares de brasileiros estão sujeitos ao caminho
da marginalidade. O homem é o produto do meio.
É lamentável que milhares de brasileiros nasçam em situações adversas; que, nos bolsões de
miséria que se estendem pelo território nacional, não
tenham a oportunidade da boa educação, a oportunidade de estar em uma boa família, com as condições mínimas de sobrevivência garantidas.
Sr. Presidente, nas cadeias, nas penitenciárias,
a população carcerária, hoje, no Pafs, é um exército
de almas que não têm perspectivas.
O Estado, por seu lado, procura alternativas
para tentar resolver o problema da violência. Recentemente acompanhamos, pelos meios de comunicação, o Estado de São Paulo, através de seu Governo, tomar medidas para tentar coibir a violência, os
assaltos. A maioria daqueles que foram recolhidos
em uma operação policial eram mendigos, a maioria
daqueles que foram abordados pela Polícia, no cumprimento do seu dever, eram desempregados.
Sr. Presidente, gostaria também de sugerir à
Igreja, da tribuna do Senado, que, no próximo ano,
tenha a mulher como tema da Campanha da Frater-
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nidade. No País, uma média de 150 mil mulheres
morrem anualmente. Que a Igreja procure abordar
esse tema, tão importante. São coisas que sentimos
profundamente.
A mulher precisa obter imediatamente o direito
de optar nas questões que a atingem diretamente.
Se a Igreja não aprova o livre arbítrio da mulher,
pelo menos l;lla deveria usar os seus meios e a sua
força junto ao povo para que fosse desencadeada
uma ampla campanha nacional, nos meios de comunicação, de esclarecimento sobre os métodos anticoncepcionais.
São aproximadamente 150 mil óbitos de mulheres, por ano, no Brasil. Isso é um caso, também,
de calamidade pública.
Sr. Presidente, ficam o nosso registro e as nossas homenagens à Igreja pela Campanha da Fraternidade, por chamar a atenção da sociedade brasileira para a situação dos encarcerados no País, para a
situação da população carcerária, que não deixa de
ser outra calamidade pública.
Si% e -Srs. Senadores, acredito que não temos
outro caminho, senão_aqut;!le percorrido pelo Japão.
É preciso um investimento maciço na educação.
Dessa forma, a médio e longo prazos teremos um
País robusto e responsável, onde seus cidadãos
possam viver com dignidade.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Gi/van Borges, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio
Coelho, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao_ Senador Ramez Tebet.
------- -_- - -- --- --

(P~usa}

Concedo a palavra ao Senador Francisco Escórcio.
V. E~_djspõe__o~ 2QJ11inutol;para o seu pronunciamento.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho,
hoje, à tribuna desta Casa, para apresentar um projeto de lei que extingue os créditos do lrÚ;titUto Nacional de Seguridade Social (INSS) oriundos de contribuições sociais devidas aos municípios até 31 de
dezembro de 1992 e dá outras providências.

208

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conheço
bem de perto a situação por que passam os municípios brasileiros, de grandes dificuldades. Tenho conversado sobre isso, tenho analisado a situação dos
municípios, e percebo que a sua manutenção é quase impraticável.
Portanto, Sr. Presidente, venho a esta tribuna
até porque, no procedimento de levantamento das
dívidas municipais existentes no dia 31 de dezembro
de 1992, o INSS superestimou os montantes devidos.
Por uma questão de justiça, até para que os
municípios possam sobreviver e oferecer uma situação digna ao seu povo é que trago- esteq:Jro)étoa
esta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Mirandac-(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
S. Exl declina da palavra.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pai- _
meira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
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, a votação e
aprovação do projeto de lei que disciplina a doação
de órgãos gerou uma profícua polêmica, que envolveu o Parlamento, instituições da sociedade civil e
imprensa. Manifestaram-se, também, os principais
interessados: os candidatos a receberem uma doação e os potenciais doadores. Enfim, a proposição
suscitou o debate em toda a sociedade. Por isso, a
controvérsia criada em tomo do projeto é salutar:
permite o pronunciamento de uma gama muito ampla da cidadania. Todas as vezes que nós, parlamentares, provocarmos isso, estaremos cumprindo
com nosso papel.
Lamento, é claro, que tenha sido dado mais espaço à critica ao projeto que ao esclarecimento de
seu texto e de seus reais objetivos. Creio que, à me-
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dida em que haja um maior conhecimento da matéria, as resistências serão paulatinamente diminuídas. Para tanto, será fundamental a atuação da mfdia e dos organismos de saúde. Com satisfação, fui
informado de que o Ministério da Saúde já prepara a
regulamentação da lei e planeja a implantação de
uma central nacional de transplante.
É preciso lembrar que a legislação existente,
até então, não estimulava o aumento de doações,
nem pressionava pela criação de novas estruturas
de captação e transplante de órgãos, levando à formação de enormes filas de pessoas à espera de
uma doação, muitas das quais morriam antes de serém--oênéf!Ciadas:-cnou-se um falso dilema que só
servia para desestimular as doações e os transplantes. De um lado, afirmava-se que não eram criadas
mais instituições de captação e de transplante por
não haver número bastante de doadores que justificasse tal empreendimento; por outro, alegava-se a
inexistência de centros especializados como desculpa para que não houvesse mais doadores. Como
veremos, a nova lei acaba com esse falso dilema:
potencialmente, haverá múitos-·doadores daqui para
a frente. As autoridades sanitárias poderão dedicar
rnaior empenho na implantação de centros e, ao
mesmo te-mpo, os mteressados poderão cobrar dos
responsáveis ações concretas sem ter que ouvir
desculpas.
O ponto mais polêmico levantado contra o projeto foi o da doaçã_(l presumida: toda pessoa é doadora, a menos que eXpresse a negativa no documento de identidade ou na Carteira de Motorista.
Isso soou para rnuíiàs como umà invasão do Estado
sobre a inviolabilidade dos indivíduos e um atentado
contra a dignidade dos mortos.- Outros alegaram a
precariedade de centros para captação e mesmo o
despreparo dos niédicos para atestar a morte encefálica, o que poderia levar a erros pavorosos. Alguns
viram no dispositivo um alento para o comércio clandestino de órgãos; outros, mesmo sem expressar
nenhum motivo razoável, manifestaram-se em contrário.
Analisando com carinho, podemos ver que as
objeções apontadas, embora razoáveis, não se aplicam ao projeto. Começando pelos aspectos práticos, vejamos: a precariedade das instituições de
saúde e o despreparo dos profissionais é mesmo um
risco? Ao lermos o texto, constatamos que qualquer
extração de órgão, tecido ou parte do corpo só será
feita em cadáver cuja morte cerebral tenha sido
atestada. Tal comprovação só pode ser feita mediante exame preciso, realizado com a presença de
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dois médicos, conforme critérios clínicos e tecnológicos definidos pelo Conselho Federal de Medicina.
Pelo que fomos informados, na prática, é feita hoje
uma angiografia, exame que demonstra a paralisação completa da circulação, indicando que o tecido
nervoso está irrecuperavelmente destruído. Tal diagnóstico é feito por dois médicos clínicos e mais um
legista. A lei abre ainda a possibilidade de participação de um médico de confiança da família. Como todos sabem, não são todos os hospitais que dispõem
de condições para realizar esse trabalho. Há, também, exigências rigorosas para a operação, como
exigüidade de tempo entre a retirada do órgão e seu
transplante no receptor, compatibilidade orgânica e
sanidade do elemento a ser transplantado. Tudo
isso contribui para a necessidade não só de estruturas adequadas, mas também de especialistas.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com satisfação, o nobre Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Joel de Hollanda, tenho tido o cuidado de ouvir os meus colegas Senadores com a atenção que merecem. Busco
não interrompê-los, até para não quebrar a cadência
do raciocínio. Mas V. Ex" é um dos representantes
do seu Estado que sempre me deixa atento ao que
diz, pelo cuidado, pela atenção que dedica às matérias que traz à tribuna; e essa é uma delas. Por isso
estou quebrando a linearidade do seu discurso, não
para dar uma contribuição, porque dela V. Ex" está
absolutamente dispensado, mas para fazer uma reflexão sobre um assunto tão importante quanto
esse. Como bem acentuou no início do seu pronunciamento, essa é uma matéria polêmica, que, de
ponta a ponta, em nosso Pafs, recebe os comentários mais diversos, ora favoráveis, ora desfavoráveis. É claro que precisávamos de uma lei que viesse disciplinar esse problema de transplante de órgãos, sobretudo para aqueles que estão há anos nas
filas dos hospitais, para as famllias que se inquietam, para alguns que desaparecem, quando uma
simples doação resolveria o caso. O que temo - e fiz
questão de registrar ao longo da discussão e votação do projeto - é se esse doador espontâneo não
será, quando for de famma muito pobre, já cadáver,
relegado ao esquartejamento para fins inconfessáveis. Veja V. Ex" que, ainda há bem pouco tempo peço perdão se me alongo -, falava-se, no exterior,
da venda de órgãos de crianças brasileiras, obtidos
de forma clandestina; umas dinamitadas pela fome,
outras, por doenças. Lá fora, isso rendia uma fortu-
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na. O cuidado com que V. Ex- aborda o assunto, Senador Joel de Hollanda, merece elogios. Temos que
ver os dois ângulos e, af sim, apontar caminhos e indicar soluções. Nesses hospitais onde não houver
uma fiscalização maior, quando as pessoas vierem a
falecer de uma hora para outra sem que ninguém
saiba quem são, imagine V. Ex" o comé~io clandestino que poderá vir a ser trilhado, o que fugiria do objetivo previsto pelo projeto, que é o de regularizar a
situação daqueles que estão à espera de órgãos. De
qualquer maneira, esta minha intervenção - faço
qUestão de registrara vetbó - é para aplaudir a forma com que V. Ex", Senador Joel de Hollanda, registra a sua apreciação. Neste País, precisamos de
ponderação; neste País, precisamos de contribuição:-auando as pessoas, políticas ou não, no exercício do seu mandato, abordam um tema dessa natureza, com o fim de publicidade pessoal, temos que
ser contrários. No caso de V. Ex", aceite que esta
minha achega seja para cumprimentá-lo.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Recolho com
redobrada alegria o seu aparte, Senador Bernardo
Cabral. Como de costume, V. Ex" trouxe informações importantes que complementam substancialmente o meu modesto pronunciamento.
V. Ex", Senador Bernardo Cabral, tem sido um
homem de ponderação, de equilíbrio, e o tem demonstrado em todos os cargos públicos que exerceu, sobretudo agora, na difícil missão que tem de
presidir uma Comissão Parlamentar de Inquérito que
estuda a emissão de títulos públicos. O Brasil inteiro
é testemunha da serenidade, da forma impa~ial, da
forma extremamente correta, elegante com que vem
conduzindo essa tarefa.
As observações que V. Ex" fez a propósito do
tema que estou abordando, realmente, têm fundamento. São precisos cuidados para que a lei possa
dar a contribuição que dela todos esperamos: aumentar a oferta de doadores, tirar das filas dos hospitais milhares de irmãos nossos, brasileiros que, se
tivessem a oportunidade de fazer um transplante, teriam prolongado sua existência e melhorado a qualidade da sua vida.
- Com muita -alegria, incorporo o importante
apartecorrHfOe V. Ex" acabou de me distinguir.
Retomo, Sr. Presidente, o raciocínio do meu
modesto pronunciamento.
Outra alegação contrária à nova lei é de que
facilitaria o tráfico de órgãos. Pelo que informou o
Ministério da Justiça não há andamento e nenhum
inquérito sobre o comé~io clandestino de órgãos.
Há denúncias na imprensa e de populares supondo
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que tal prática hedionda exista constatando que ela
antecede à lei. Todos sabemos que não se pode decretar por meio de um diploma legal o fim da desonestidade. Por outro lado, cria-se, com o novo instrumento jurídico, a penalização, com reclusão, cassação de licença do profissional e mesmo da instituição que transplantar órgão que não teriha sido captado de acordo com a lei. Portanto, é improcedente
a hipótese de que a lei favorece o tráfico.
Quanto à oposição baseada em razões humanitárias e nos direitos individuais, e mesmo as oposições não justificadas, vemos suas raízes na cultura.
Conta uma anedota popular que um rei autoritário
mandou que seus ministros revogassem a lei de gravidade porque essa era um empecilho para que ele,
o rei, voasse. Assim como a lei da gravidade não
pode ser revogada para atender aos desejos imperiais, não podemos mudar, por decreto, hábitos culturais secularmente enraizados. Um deles é o modo
como se lida comumente com a morte. Embora saibamos ser um evento natural no curso de quem está
vivo, não tratamos desse assunto com a mesma familiaridade com que falamos da falta de chuva no
Nordeste ou de enchentes no Sul.
Eis aí o problema da doação voluntária: se a
pessoa não pensa que vai morrer, por que iria a uma
repartição declarar-se doadora, prenunciando um
ato a ser concretizado após a própria morte. Ademais, a maioria dos elegíveis para serem doadores
são vítimas de acidentes. Ninguém, convenhamos,
prevê morrer de acidente. A lei da inércia prevalece.
Pesquisas demonstram que mais de dois terços da
população brasileira se disporiam a ser doadores,
mas, infelizmente, não há registro de tantos doadores nos documentos. "Por via das dúvidas, é melhor
não mexer com essa hipótese, quem sabe não se
estaria, com esse ato, aproximando a morte•. Embora ninguém declare isso, seria um raciocfnio plausfvel. A lei age contra esse suposto mecanismo: em
vez de esperar a declaração positiva, considera todos doadores, a não ser que declarem o contrário.
Pesa contra a lei, também, o fato de esse não
ser um problema generalizado, que mobilize a opinião pública para intervir, como são os casos de catástrofes, em que o espírito de solidariedade se manifesta com muito mais prontidão, levando as pessoas a doarem alimentos, roupas e medicamentos
para comunidades devastadas por terremotos ou
guerras. A mazela atinge de maneira implacável
apenas o doente que requer o transplante e seu círculo mais próximo de familiares e amigos. A questão
não tem um apelo de massa, nem tampouco é uma
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ameaça à saúde pública, como é o caso da Aids ou
do dengue. E mesmo essas, apesar das campanhas
de esclarecimento e da atuação preventiva das instituições, ainda causam os estragos que conhecemos. Por isso, a necessidade dessa lei de doação,
que, embora atingindo um contingente restrito de
pessoas, nem po(i5So deixa de ser importante e necessária.
De resto, as vantagens da lei são muitas. Além
do aumento do universo de doadores, prevê a criação de organismos centrais, tanto na esfera federal
-como n-a-estadual. Prevê a criação de lista única de
pacientes receptores, para assegurar um maior controle e evitar o tráfico de influência ou prevalência do
poder econômico. As doações em vida ficam restri-tas à famma nuclear, mas com possibilidade de atingir outros, mediante autorização judicial. A publicidade de instituições de transplantes fica vedada, bem
como a veiculação dos constrangedores apelos públicos pedindo doação de fundos. Por outro lado,
campanhas regulares e sistemáticas deverão esclarecer e estimular a população às doações.
Por fim, enxergo nessa lei inúmeras vantagens
e nenhum dos óbices até então apresentados. Obviamente que um instrumento legal, como já disse,
não altera hábitos culturais. A participação dos pacientes, de seus familiares, das instituições de saúde e de direitos humanos da sociedade na gestão
dos órgãos centrais de coordenação e no gerenciamento das listas serão, por certo, instrumentos eficientes para se garantir a legalidade, a moralidade e
a dignidade tanto dos doadores quanto dos receptores. A nova lei sobre doação de órgãos deve ser,
pois, implementada, de fato, para resgatar a saúde
dos milhares de pacientes que necessitam de transplantes de órgãos.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio
Machado. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher;ne Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Ser,adora Benedita
da Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
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impossibilitados de honrar suas dívidas junto ao lns-·
tiMo Nacional de Seguro Social - INSS.
Sucessivos instrumentos legais têm concedido
condições mais favoráveis de parcelamento dos débitos, cancelamento de parte das dívidas, anistia de
multas, etc. Contudo, tais instrumentos têm se confiSão lidos os seguintes:
gurado meros paliativos que não conseguiram viabilizar o pagamento dos débitos previdenciários dos
PROJETO DE LEI DO SENADO Nll 15, DE 1997
Municípios.
Extingue os créditos do lnstHuto NaA Lei de Custeio da Previdência Social (Lei n°
clonai do Seguro .Social - INSS oriundos
8.212, de 24-7-96) autorizou o INSS a cancelar em
de contribuições sociais devidas pelos
até 30% o valor dos débitos vencidos das prefeituras
Municípios, até 31 de dezembro de 1992,
municipais, além de ter previsto a possibilidade de
e dá outras providências.
parcelamento do restante em até 60 meses.
Depois, entre fevereiro e julho de 1993, por inO Congresso Nacional decreta: .
termédio· da Lei n° 8.620, de 5-1-93, o prazo máximo
Art. 1° Ficam extintos todos e quaisquer crédi·
de parcelamento foi estendido para 96 meses e as
tos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
multas reduzidas em 50%, para os débitos relativos
oriundos de contribuições sociais por ele arrecadaa competências anteriores a 12 de dezembro de
das ou decorrentes do descumprimento de obrigaçõ1992.
es acessórias, devidos pelos Municípios relativos a
períodos de competência anteriores a 12 de janeiro
Posterionnente, a Lei Complementar n° 77, de
13-7-93, estabeleceu novas condições de amortizade 1993 e na data da publicação desta lei.
ção das dívidas municipais junto ao INSS, existentes
§ 12 Não se incluem entre os débitos vencidos
em 31 de dezembro de 1992: por opção do Municfespecificados no caput deste artigo as contribuições
pio devedor, retenção automática de 9% de sua pardescontadas dos empregados e dos trabalhadores
cela no Fundo de Participação dos Municfpios avulsos e não recolhidas no INSS.
FPM (além da retenção de 3% para pagamento da
§ 2° O Município que, por ato próprio ou de terdívida junto ao FGTS).
ceiros tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem
Em fins de 1995, a Lei n° 9.129 voltou a tratar
ilfcita em prejuízo direto ou indireto da Seguridade
da questão. Estabeleceu que, até maio de 1996, os
Social, através de prática de crime previsto na alínea
débitos pendentes junto ao INSS relativos a compej do art. 95 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991,
tências anteriores a 1° de agosto de 1995 poderiam
não poderá se beneficiar da remissão de débitos de
ser objeto de pagamento parcelado em até 96 meque trata este artigo, independentemente das sançõses, concedendo-se anistia total das multas.
es administrativas, cíveis ou penais cabíveis.
Contudo, não obstante tantos dispositivos leArt. 22 A partir da publicação desta lei, o Munigais, a situação ainda pode ser considerada crítica
cípio que deixar de recolher as contribuições sociais
para muitos Municípios, que estãona eminência de
devidas ao INSS terá suas parcelas do Fundo de
terem de paralizar suas atividades_ por falta de verParticipação dos Municípios - FPM retidas pela
União, que empregará os recursos no pagamento do
bas.
crédito do INSS, até que a situação seja regularizaAtualmente, vige apenas a possibilidade de
da
parcelamento da dívid_a em 60 m~ses e, para os MuAr!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
nicfpios que optaram pela sistemática da Lei Compublicação.
- - plementar n° 77, a retenção de 9% das respectivas
parcelas ·no FPM para pagamento dos débitos conArt. 4° Revogam-se as disposições em centrátraídos até 31 de dezembro de 1992.
rio.
Ocorre que, para proceder ao levantamento
Justificação
das dívidas municipais existentesem 31 de dezembro de 1992, o INSS superestimou significativamenA situação de penúria das contas públicas mute os montantes devidos, conseqüência direta da
nicipais é uma realidade irrefutável que tem que ser
metodologia de estimação adotada.
enfrentada tempestivamente. Com receitas mensais
que muitas vezes são suficientes sequer para pagar
Assim, os débitos desses Municfpios atingiram
os salários do funcionalismo, os Municfpios estão
quantias exorbitantes, significando, para aqueles

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Sobre a
mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
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que o~ptaram peÍa retenção da parcela do FPM, comprometimento de verbas insuportável a longo prazo
(9% do Fundo para o INSS, mais 3% para o FGTS).
Mesmo os Municípios que não optaram pela
retenção automática, quando não podem honrar
seus compromissos junto à Previdência Social, têm
suas parcelas no FPM retidas pela União. Isto tem
sido sobremaneira prejudicial para as finanças dos
Municípios, pois, além de verem suas dívidas crescerem como bolas de neve, tendo em vista a incidência de correção monetária, juros e multa, ficam
sem poder contar com os recursos repassados pela
União, dos quais dependem substancialmente para
~sobreviver.

Constata-se, pois, que a situação é insustentável, já que tanto o pagamento quanto o não-pagamento da dívida em questão têm conduzido vários
Municípios à beira da insolvência.
O presente Projeto de Lei insere-se nesse contexto, na medida em que busca garantir a sobrevivência financeira de nossos Municípios.
A fim de resolver definitivamente a sitUação
acima descrita, propõe a remissão das dívidas dos
Municípios junto ao INSS, contraídas até 31 de dezembro de 1992.
Por questão de justiça social, não perdoa a dfvida do Município oriunda do não recolhimento das
contribuições descontadas dos salários de seus empregados, além de também não contemplar dívidas
oriundas de atas ilícitos.
Ademais, tendo em vista a efetiva desoneração
das contas municipais possibilitadas pela presente
proposição, o Projeto deixar claro que, doravante,
qualquer atraso no recolhimento de contribuições
sociais será penalizado com a imediata retenção da
parcela do Município no FPM, até que a situação
seja regularizada.
Tendo em vista as considerações mencionadas
e certo de poder contar com o apoio dos nobres colegas, que, mais do que muitos, estão cientes da necessidade de solucionar a drástica situação financeira dos municfpios brasileiros, solicito apoio à presente proposta.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1997.Senador Francisco Escórclo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, Institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
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Art. 95. Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha ~ pagamentos da
empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou -aufônomo que lhe prestem serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos
próprios da contabilidade da empresa montante das
quantias descontadas dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro
auferidos, remunerações pagas ou reeditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as nonnas legai~ pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importânci;: devida à Seguridade
Social e arrecadada dos segurados ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à
Seguridade Social que tenham integrado custos ou
despesas contábeis relativos a produtos ou serviços
vendidos;
f) deixar de pagar salário-família, salário-maternidade, auxílio-natalidade ou outro benefício devido
_as_egurado, quando as respectivas quotas e valores
já tiveram sido reembolsados à empresa; (Sem efeito para o auxílio-natalidade a partir de 1"-1-96, por
força do disposto na Lei n• 8.742, de 7-12-93)
g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamento, pessoa que não possui a qualidade de segurado
obrigatório;
h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ser feita;
_
I) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros relacionados com as obrigações da
empresa, declaração falsa ou diversa da que deveria
constar, bem como omitir elementos exigidos pelas
nonnas legais ou regulamentares específicas;
J) obter ou tentar obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejufzo direto ou indireto da
Seguridade Social ou de suas entidades, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
contratação, imitação, alteração ardilosa, falsificação
ou qualquer outro meio fraudulento.
§ 1• No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e e f deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art. 5" da Lei n" 7.492, de 16 de junho de 1986,
aplicanoo-se à espécie as disposições constantes dos
arts. 26, Zl, 30, 31 e 33 do citado diploma legal.
§ 2• A empresa que transgredir as normas desta Lei, além das outras sanções previstas, sujeitarse-á, às condições em que dispuser o regulamento:
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a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento
tributário especial;
c) à inabilitação para licitar e contratar com
qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) à interdição para o exercfcio do comércio, se
for sociedade mercantil ou comerciante individual;
e) à desqualificação para impetrar concordata;
f) à cassação de autorização para funcionar no
Pafs, quando for o caso.
§ 3" Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes acima caracterizados o titular de
firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham
participado da gestão da empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido vantagens.
§ 4" A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes, e de acordo com o regulamento,
promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de
quaisquer documentos pertinentes, inclusive contáheis, mediante lavratura do competente termo, com
a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.
LEI N• 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993

Altera as Leis n•s 8.212(1) e 8.213(2),
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.
(*)LEI COMPLEMENTAR N• 77DE 13 DE JULHO DE 1993

Institui o Imposto Provisório sobre a
Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira -IPMF, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 16, DE 1997

Dispõe sobre a adoção de bibliografia para os concursos vestibulares nas
instituições públicas de ensino superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 As instituições públicas de ensino · Jperior fornecerão aos candidatos bibliografia básica relativa aos conteúdos a serem cobrados nos exames
vestibulares.
Parágrafo único. A composição da bibliografia
a que se refere este artigo ficará a critério de cada
instituição de ensino.
Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

É possível considerar que, no Brasil, hoje, a
___única via de acesso ao ensino superior é o concurso
vestibular. O Distrito Federal, aliado à Universidade
de Brasma, está desenvolvendo um caminho alternativo. Entretanto, como é um processo seriado de
admissão que teve efetivada, no áno de 1996, apenas a primeira etapa, não deve ser tomado, ainda,
como uma opção definitiva.
O exame vestibular foi criado, no pafs, em
1911 com o objetivo de avaliar o grau de maturidade
dos candidatos para prosseguirem estudos superiores. Tinha uma função diagnóstica, por excelência. Desde então, esse exame tem-se modificado,
acompanhando a formalização e a organização do
sistema educacional brasileiro.
A Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968,
faz duas referências ao concurso vestibular. No art.
17 ela estabelece que nas universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior, poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos: a) de
graduação, abertas à matrícula de candidatos que hajam conclUfdo o ciclo colegial ou equivalente e tenham
sido classificados em concurso vestibular.
(....................................................................)

LEI N2 9.129, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições prevldenclárlas
devidas pelos empregadores em geral, na
forma que especifica, e determina outras
providências.

(A Comissão de Assuntos Económicos - decisão terminativa.)

No art. 21, essa lei especifica que o concurso
vestibular, referido na letra a do art 17, abrangerá
os conhecimentos comuns às diversas formas de
educação do segundo grau, sem ultrapassar esse
nfvel de complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual
para estudos superiores, (grifo nosso)
O parágrafo único desse artigo determina um
prazo de três anos, a partir da vigência da lei, para a
unificação do concurso vestibular.
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Como se observa, na legislação citada, o concurso vestibular tem dupla função. Além de continuar sendo um instrumento de avaliação e diagnóstico ele terá a função de classificar os candidatos no
limite das vagas oferecidas.

O artigo 21, acima referido, delimita também a
abrangência dos conteúdos e o nfvel de complexidade. O vestibular deve avaliar os conteúdos propostos por todas as matérias que integram os currfculos
de 12 e 20 graus.
Decorridos quase trinta anos desde a edição
dessas normas, não se encontra modificação substancial na legislação federal sobre o concurso vestibular. Percebe-se, contudo, que esse exame de seleção continua se transfigurando.
Sua implementação, por exemplo, varia entre
os Estados e entre as instituições de ensino superior. Em alguns Estados, o concurso é realizado em
duas etapas, enquanto em outros ele acontece de
uma só vez. A primeira etapa constitui um mecanismo, não previsto na legislação federal, para cortar,
de modo drástico, o número de candidatos. O vestibular verdadeiro ocorre na segunda etapa.
Um outro exemplo, que tem se constitufdo em
queixa permanente por parte de pais e educadore.s,
diz respeito à utilização de programas com nfvel de
abrangência acima do que dispõe a lei. Isso gera incerteza e ambigüidade nos educadores do segundo
grau, nos alunos e nos estabelecimentos de ensino
superior. Rca diffcil saber o que deve ser transmitido, o que deve ser estudado e o que deve ser cobrado do candidato que entra na universidade.
Muitas outras crfticas podem ser encontradas
em estudos e pesquisas realizados, com certa abundância, durante as décadas de 70 e 80. Em geral, o
vestibular é apresentado como um instrumento rfgido, seletfvo, pouco criativo, discriminativo etc. Um
instrumento capaz de influenciar, de modo negativo,
o segundo grau. Observar-se que as escolas organizam os conteúdos, os programas e as atividades pedagógicas, visando o concurso vestibular. Isso desvirtua os objetivos da educação secundária e dá
oportunidade aos cursinhos de justificarem sua existência e atuação. É comum ouvir de donos e professores de cursinhos que eles fazem o que a escola
secundária não faz.
Enfim, o vestibular, no Brasil, transformou-se
num grande e dramático espetáculo. Grande para
aqueles que fazem dele uma fábrica de lucros. Ora-

mático para todos os jovens-que se vêem obrigadOs
a corresponder aos seus ditames.

É importante e urgente que se organize esse
quadro caótico. Um primeiro passo poderá ser prover um referencial de leitura que se atenha aos conteúdos que a Lei n2 5.540/68 estabelece - os conhecimentos comuns às diversas formas de educação
do segundo grau, sem ultrapassar esse nível de
complexidade.
De posse de uma bibliografia básica, preparada e fornecida pela instituição que realiza o concurso vestibular, o candidato sentir-se-á mais seguro
para se preparar assim como para avaliar os resultados do exame.
Além do mais, com a bibliografia o candidato
não terá que freqüentar um cursinho para se inteirar
dos programas utilizados no vestibular. Seus estudos poderão ser feitos em casa. Nesse sentido, propomos uma medida que beneficiará a grande parcela da população que não tem condições financeiras
para pagar os preços exorbitantes dos cursinhos.
Vale salientar que várias universidades brasileiras já fornecem lista de livros de literatura cobrindo o conteúdo a ser cobrado na prova de Português.
O que se pretende, por meio deste projeto de lei, é
institucionalizar tal procedimento, estendendo seu
raio de ação a todas as matérias do vestibular.
Pela relevância do pleito, esperamos contar
com o apoio dos nossos Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1997.Senador Francisco Escõrcio
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI

N2

5.540,- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras
providências.

(A Comissão de Educação - decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Os projetes serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h.)
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Ata da 5ª Sessão não Deliberativa
em 24 de fevereiro de 1997
3ª Ses.são Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:
OF. N2 33/97-GLPFL
Brasília, 20 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Gilberto Miranda para exercer as funções de Vice-Líder
do Partido da Frente Liberal, em substituição ao Senador Joel de Hollanda.
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a indicação solicitada.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio
n• S/23, de 1997 (n• 379/97, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995,
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão,
relativa à solicitação do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, para que possa contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no
valor de vinte e quatro milhões de dólares norteamericanos, cujos recursos serão destinados à implementação do Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor do Rio Grande do Norte.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi·
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n• 378/97, de 21 do corrente, por meio do qual encaminha ao Senado relação das operações de Antecipação de Receita Orçamentária {ARO), analisadas
no mês de janeiro de 1997.

eorriJnica, ainda, que houve indeferimento de
sete operações da espécie no referido período. (Diversos n• 9, de 1997)
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Encerrou-se o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos, que altera dispositivos
do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal, e determina outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica aos Srs. Senadores que se realizará hoje, na Catedral de Brasfiia, às dezoito horas e
trinta minutos, a missa de sétimo dia pelo passamenta do Senador Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Freitas Nobre.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, novamente, neste final de semana, fatos lamentáveis foram divulgados pela imprensa, manchando de sangue a história
da reforma agrária em nosso País. Diante desses
graves acontecimentos, nós não podemos ficar calados, mesmo porque, antes de sermos Senadores,
somos cidadãos e temos responsabilidade diante
desse processo tão controvertido.
Nos últimos tempos, o programa de reforma
agrária parece caminhar rumo à efetivação. E, no
meu entendimento, ele deve ser tratado como um
programa de desenvolvimento social, mas ora descamba novamente para o campo político-ideológico.
Ocorreram mortes e conflitos até em meu Estado, o Paraná, Estado tradicionalmente pacífico no
que se refere à questão da terra, pelo menos nas
duas últimas décadas; porém, radicalismo. de um

216

ANAIS DO SENADO fEDERAL

lado e irresponsabilidade de outro levaram a ferimentos tão graves que hoje o sem-terra ferido não é
só um sem-terra é, também, um sém-pema. Perdeu
a perna numa ação da Polícia, que até hoje não se
explicou.
Pergunto-me: quem é contra a reforma agrária
em nosso País? Os proprietários de terra, aqueles
que têm sua terra produtiva, de acordo com a legislação vigente - inclusive o Congresso Nacional acaba de aprovar o rito sumário e o ITR progressivo-,
não são contra a reforma agrária porque sabem que,
quanto mais famnias assentadas, menor o risco de
alguém pretender desapropriar a sua própria terra e,
· dessa forma, terão mais tranqüilidade e paz para
continuarem produzindo. Portanto, de parte dos proprietários rur.J.is- e eu sou um deles- jamais ouvi
uma palavra ou um discurso c-ontrário à reforma
agrária.
O Governo é contra a reforma agrária? Ora, o
Governo não pode ser contra a reforma agrária, ele
é o maior interessado em estabelecer a ordem e a
paz no campo e nas cidades deste País. O Governo
apresenta alguns números que precisam ser discutidos. Não acredito que alguém possa contestar números, porque eles quando apresentados e comprovados são incontestáveis.
Nesses dois últimos anos, o Governo assentou
105 mil fammas - 42 mil em um ano e 62 mil noutro
- e acredito que esses números sejam verdadeiros,
porque nele estão incluídas propriedades com títulos
de emissão de posse, enfim, áreas regularizadas.
Números, portanto, acima dos que vinham sendo verificados na média histórica do País, suplantando a
própria meta do Governo.
Hoje, o Governo apresenta o seguinte número:
há áreas suficientes para as.sentar quarenta mil famRias em 1997 e há vinte e cinco mil famnias acampadas na beira das estradas. Dessas vinte e cinco
mil famílias, Sr. Presidente, vinte mil são controladas
pelo Movimento dos Sem-Terra. É nesse ponto que
quero chegar.
Se existe terra desapropriada suficiente para
assentar quarenta mil famnias e se existem vinte e
cinco mil fammas sem terra, por que não se chega a
um acordo pacffico para o assentamento dessas famílias? Por que o Movimento dos Sem-Terra em vez
de radicalizar e provocar conflitos, inclusive a ressurreição de um outro movimento radical, neste caso de
direita, o da UDR, em vez de provocar o Governo,
invadir sede do INCRA e comandar a invasão de novas propriedades, não se organiza para cumprir os
seus objetivos próprios? Por quê?
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Com certeza, não era objetivo do MST, quando
foi criado, discutir a privatização da Companhia Vale
do Rio Doce, como não foi objetivo desse movimento discutir reeleição; enfim, assuntos que interessam
à sociedade brasileira, mas que não estão no programa oficial do Movimento dos Sem-Terra que, ao
levar a discussão para esse campo, descaracterizase e perde a autoridade.
O Movimento dos Sem-Terra não foi criado
para discutir se devemos privatizar ou não a Companhia Vale ao Rio Doce; foi criado, isto sim, para organizar as fammas que pretendem terra. Mas organizar essas famílias não para invadir terra, não para
dizer ao Governo: 'Se não assentar todas os acampados de beira de estrada, vamos invadir a sede do
INCRA', e daí por diante.
Os conflitos ocorrem, porque, se um lado está
quem pretende obter terra, do outro, com certeza, há
outro interesse. Muitas vezes, há um interesse inexplicável, quando a terra é devoluta e lá existe um grileiro. É o caso de algumas propriedades do Pontal
do Paranapanema - estive no Ministério e verifiquei
isso.
Não se pode tirar o direito de quem está do outro lado, de quem é proprietário, tem escritura e deu
uma vida - sua e da sua famma - para construir
aquele patrimônio, e, de repente, vê que sua propriedade é invadida e tem de se calar, como se o
outro tivesse o direito de possuir a terra e ele não.
Ele trabalhou para ter aquele patrimônio e nele quer
ficar com sua família; portanto, tem o direito de reagir, não violentamente, mas buscando o respaldo da
Justiça.
O que ocorre quando um fazendeiro, um proprietário de terra busca o respaldo da Justiça? Há o
acirramento do conflito, incitado principalmente por
lideranças que querem só o radicalismo, porque, se
o processo de reforma agrária caminhar, ficará mais
diffcil a obtenção de recursos externos para financiar
o movimento, ficará mais dilfcil a viabilização de sua
própria liderança diante de uma massa muitas vezes
de inocentes e até de ingênuos. Ficará muito mais
dilfcil, enfim, fortalecer algumas pseudolideranças e
mantê-las com boa remuneração e até muito distantes do sofrimento dos seus liderados que estão
acampados nas beiras das estradas em condições
subumanas.
Não adianta ir a um acampamento e dormir
uma noite sob uma barraca. Uma só noite é insuficiente para sentir o drama das fammas que lá estão,
não porque querem, muitas vezes, mas porque foram levadas para lá com a esperança vã de conse-
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guir, amanhã, um pedaço de terra. Deve-se ressaltar
que, para haver a desapropriação e, depois, a conquista de um pedaço de terra, existe o Poder Judiciário, e ar, muitas vezes, caminham lentamente as
ações de desapropriação e os recursos impetrados.
Também o Governo precisa, sim, acelerar a execução de medidas após o processo de desapropriação.
Todos sabemos que muitos fazendeiros, cujas terras
foram desapropriadas, até hoje não receberam as
TOAs respectivas e lutam na Justiça para recebêlas, desvalorizadas é verdade.
Então, se esses setores não estão contra a reforma agrária, contra ela estão as lideranças que se
unem, radicalizam e transformam um programa de
desenvolvimento social em programa partidário e
ideológico, como ocorreu há alguns anos.
O Sr. Guilherme Palmeira - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Guilherme Palmeira - Quero congratular-me com V. Ex", que faz esse brilhante pronunciamento. Penso que é unânime no Congresso Nacional, especialmente no Senado da República, o entendimento de que se deve dar terra a quem dela
precisa. Penso também que há necessidade de se
definir quem são os sem-terra. Não é simplesmente
quem era bancário ou até banqueiro, quem era comerciante ou comerciário, que não obteve sucesso
em seus negócios ou na sua atividade inicial e que
resolve juntar-se aos sem-terra apenas para possuíla e não para nela trabalhar e produzir. Lamentavelmente tais pessoas, mais preparadas, ideologicamente determinadas, tomam a frente para invadir a
terra daqueles que produzem. Há não apenas terras
devolutas, mas também terras improdutivas, em
condições de serem cedidas àqueles que realmente
querem trabalhar. Como bem disse V. Ex", nós, o
Governo e as entidades governamentais ainda não
conseguimos dar o respaldo, dar a cobertura financeira e técnica àqueles que hoje ainda possuem alguma terra agricultável. Precisamos de uma definição: quem é sem-terra? A grande maioria do povo
brasileiro é sem-terra, mas desenvolve o-utras atiVidades. O Governo não pode permitir que se deteriorize todo esse processo. Queremos reforma agrária,
queremos terra para os sem-terras, mas queremos
principalmente financiamento e ajuda para aqueles
que têm terra e não podem produzir por falta de assistência. Então, mais uma vez, parabenizo V. Ex",
que é um defensor da atlvidade agrícola. Precisamos juntar todas as vozes, independentemente de

217

ideologia. Juntos, precisamos buscar soluções e não
apenas estimular agitadores que provocam aqueles
que têm terra e querem defendê-la. Não defendemos a violência dos que têm terra contra os que não
a têm. É preciso que todos nós busquemos, juntos,
uma solução para todos, para os que têm e para os
que não têm terra.
O SR. OSMAR -DIAS - Muito obrigado, Senador Guilherme Palmeira. A prova de que o discurso
de algumas lideranças radicais está ultrapassado é
que o Governo está dizendo: 'Temos área suficiente
- pãfa asseritar40 mil fammas já', e o movimento diz
que há 25 mil famfiias acampadas. Por que o movimento não organiza essas fammas de forma a distribuí-las regionalmente? O problema está aí. Muita
gente quer ter_ra nas margens çle Ul'Tl<i_rodovia asfaltada e, por isso, não se desloca para receber a terra
no_interior do Pará, por exemplo, ou no interior do
Mato Grosso ou de outro Estado qualquer, onde a
terra não é tão boa quanto as do Pontal do Paranapanema, que são altamente férteis. Evidentemente,
o movimento tem a obrigação de organizar essa.; famílias e encaminhá-las para os locais onde há pcssibilidade de assentamento.
Há outro problema. Eu até lançaria um desafio
àquele líder do Movimento dos Sem-Terra que escreveu uma carta ao Presidente da República, falando da perda de qualidade do social democrata Fernando Henrique Cardoso ao longo da vida. Se déssemos ao José Rainha trinta hectares de terra,
quantidade dada às familias assentadas, ele conseguiria sobreviver? Penso que não, porque demonstra
total desconhecimento do que é um processo produtivo ao pregar a desapropriação como se ela fosse a
salvação do Brasil. Sabemos que estamos diante de
um problema gravíssimo de viabilização de pequenas
propriedades; e esSe lHlrri dêsã:fío que o Góveino tem
de enfrentar. Vou cobrar do Governo - aproveito para
comunicar que estou integrando a bancada do PSDB
novamente- a definição de uma política de apoio especial às pequenas propriedades. Sem uma política
nesse sentido, vamos assentar cem mil, desassentar
duzentas mil familias e andar para trás, ou seja, vamos fazer a reforma agrária às avessas.
Eu até faria este désafio: assentar o líder do
Movimento Sem-Terra, José Rainha, e deixá-lo durante um ano, dois, cinco, nas mesmas condições
em que pede que sejam assentadas seus companheiros. Iríamos verificar, depois, sua competência
para viabilizar aquele pequeno pedaço de terra. Garanto que ele não se sustentaria com esse pedaço
de terra, como se sustenta com os recursos do Mo-
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vimento dos Sem-Terra, que são maiores quanto
mais radical é o movimento. E aí se justificam, inclusive, os recursos externos que sustentam o discurso
fácil, demagógico, o discurso radicaÇa exaceroaÇão~ .
os conflitos que alimentam, mesmo que seja ·com
sangue, esse processo. Não importa, o que importa
é a sobrevivência de meia dúzia de lideranças que
se colocam acima da lei, acima do Governo e que
saem pelo País afora pregando o direito à propriedade,
esquecendo-se que o direito à propriedade também é
de quem está na propriedade. Se ela é grande-e produtiva, a lei a protege. Se ela é grande e improdutiva,
eu, o Rainha, todos os senadores, todos os cidadãos
do País, defendemos a sua desapropriação.
·
Uma coisa é certa. Essa história de gerar conflitos, de fazer com que o Governo brigue com os
sem-terra, isso é papel de quem é contra a reforma
agrária. Fiz uma pergunta aqui no início: quem é
contra a reforma agrária? São as lideranças radicai!:>
de um extremo e de outro, porque, ao se confrontarem, perdem os sem-terra e perde a sociedade, pela
insegurança que gera nessas regiões de conflito.
O Sr. Ramez Tebet- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com satisfaç-ão, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Osmar Dias, V.
Exª tem razão, e a opinião pública brasileira é unânime sobre esse assunto. Todos os setores do País
entendem que a construção de uma sociedade mais
justa passa, necessariamente, por uma reforma
agrária. Mas que tipo de reforma agrária? Todos nós
temos plena convicção de que a reforma agrária deverá ser feita dentro da lei, dentro da ordem; a reforma agrária tem que ser justa. Todos nós sabemos
que a mesma sociedade que quer a reforma agrária
repudia a sua realização por aqueles que acreditam
que essa reforma possa ser feita por meio de invasões, de violência, de desordem, de cárcere privado,
de seqüestro, enfim dentro da ilegalidade. Precisamos reconhecer - V. Ex• tem razão - que, nesses
últimos dois anos, toram assentadas mais de cem
mil famílias. O Governo e o Congresso Nacional estão unidos. Nós, aqui, no Congresso Nacional, estamos dando apoio ao Poder Executivo para que sejam utilizados os instrumentos que possam viabilizar
a reforma agrária que a sociedade quer - esta que
abomina a violência e as invasões. Nós, aqui no
Congresso, temos fornecido esses instrumentos.
Concedemos o rito sumário, matéria da qual tive a
honra de ser Relator. Além do rito sumário, concedemos um outro instrumento fortíssimo: o Imposto Ter-
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ritorial Rural. Em dois anos, o Governo assentou
mais de cem mil familias. Parece-me que, cada vez
que assentamos famílias, levamos não esperança a
e~fse- povo·- est;nemosaobrigação de dar-. mas,
talvez, estejamos levando ilusão. Quero me corrigir:
não estamos levando ilusão; cria-se uma ilusão. E
fica fácil para os movimentos que estão fora da ordem sair do campo para a cidade para arrebanhar
aqueles que necessitam de um trabalho digno, que
lhe permita sustentar sua família, acenando-lhes
com um pedaço de chão e aumentando, portanto, a
leva daqueles que entendem que, através da terra, te~rao:x:soll!Çã()_d~ -~-us~problemas. Nesse sentido, o
aparte que o Senador Guilherme Palmeira fez ao brilhante discurso de V. Ex" está absolutamente correto:
é j:!reciso que se defina o que é sem-terra, que haja,
pois, um cadastramento daqueles que conhecem a terra, que têm trato com a terra, já que a maioria dos braSileiros realmente nao possuem um pedaço de chão,
embora o Brasil tenha condições de contemplar ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Ramez Tebet. a Presidência informa a V. Ex•
que o tempo do orador está esgotado.
_O Sr. Ram~_Tebet.., Se está §.sgotado o tempo do orador, imagine o meu; peço desculpas por
haver me alongado no aparte, Senador Osmar Dias.
Todavia, sefdã gerierosídaoeâeV. Exª e coneluo dizendo que, a meu ver, devemos ter uma política de
·cadastramento daqueles que realmente necess;tam
de terra. No mais, congratulo-me com V. Exª e solicito à Mesa que, do meu aparte, conceda alguns minutos a V. Ex• para que conclua o seu brilhante pronunciamento.
O SR. PRESfDENTE (Geraldo Melo) - Volto a
palavra ao SeriadorOsma~ Dias para que conclua o
seu pronunciamento.
- O SR. OSMÂR DIAS .::. &irei breve; Sr. Preside!1te.
Quero fazer um desafio ao líderes do Movimento dos Sem-Terra. Não que ofereçam uma trégua, porque não é isso o que o Governo quer, embora seja o que a sociedade esteja pedindo. Que as
. lideranças do MS_T, que são pessoas inteligentes,
com um discurso invejável, deixem o discurso, o radicalismo e até essa audácia e essa ganância de se
manterem líderes e se sentem com as autoridades
do Governo para discutirem duas coisas - aí vou
acreditar que há boa intenção no Movimento dos
Sem-Terra: primeiro, fazer aquilo que os Senadores
acabaram de dizer, ou seja, um cadastro de famílias
que tenham realmente vocação para a terra. Porque,
se fizermos um levantamento, vamos chegar à conclu-
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são de que rkis de 30% das familias assentadas até
hoje em nosso País deixaram o assentamento, e algumas delas até voltaram para a fila do assentamento da
reforma agrária Este é um ponto: sentem-se com o (30...
vemo para estabelecer quem deve ser assentado.
Segundo ponto: o Brasil é grande, mas os Estados, as Uilidades federativas, têm estruturas do Governo e do Movimento dos Sem-Terra. Então, que cada
núcleo, em cada Estado, levante as propriedades passíveis de desapropriação, mas leve em conta o que a
lei determina como propriedade produtiva Desapropriar latifúndio improdutivo, vamos apoiar sempre.
Certa ocasião, Sr. Presidente, quando eu era
Secretário da Agricultura do Paraná e estávamos
nesse conflito de terras, nessa discussão, apoiando
uma reforma agrária pacífica, ordeira, ajudando os
assentados, o Movimento disse que se não fossem
adotadas tais medidas invadiriam a minha propriedade. Eu disse: invadam devagar, porque ela é tão pequena que, correndo, vocês vão atravessá-la e irão
invadir também a do vizinho.
Então, não há critérios. Invadir, por quê? Não
interessa se ela é produtiva, se é pequena, grande?
Isso está ocorrendo, inclusive no Pontal do Paranapanema, onde muitas propriedades são devolutas,
mas outras, não, e se confundem as propriedades
que realmente devem ser desapropriadas, desrespeitando a propriedade alheia.
Sr. Presidente, estou pensando em apresentar um requerimento a esta Casa para que este assunto seja discutido na Comissão de Assuntos Econõmicos, convocando aqui lideranças do Movimento
dos Sem-Terra e autoridades do Governo. Não estou certo desta apresentação, vou consultar ainda
algumas autoridades desta Casa, mas creio ser este
o momento de evitarmos os conflitos que estão ocorrendo, provocados por falsas lideranças.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o

Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente .
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte

Interno e de acordo com as tradições da Casa, as
seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado do Paraná;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1997.Osmar Dias - Geraldo Melo- Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Este requerimento depende de votação,
para cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os senhores Senadores.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encaminhar. Sem revisão do Orador) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, este requerimento faz justiça a
um Parlamentar respeitado no meu Estado, que faleceu nesta madrugada. Evidentemente que, não sendo
deliberativa esta sessão, encerrar agora os trabalhos
seria uma homenagem justa que o Senado prestaria
ao Deputado Homero Oguido, da Bancada do PMDB
do Paraná, que cumpria na Câmara dos Deputados a
sua segunda legislatura. Sua Excelência foi vereador
em Londrina, Deputado Estadual de 1983 a 1987; Deputado Federal de 1987 a 1991; Deputado Federal
de 1991 a 1995. Aliás, cumpriria seu terceiro mandato como Deputado Federal eleito até 1999.
Sr. Presidente, encaminhei o requerimento
para a apreciaÇão dê V. Ex• e dos Srs. Senadores
desta Casa, para que possamos prestar uma homenagem ao ex-Deputado Homero Oguido, falecido na
madrugada de hoje.
-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 de Plenário.
-- 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
Às 15h 30min

REQUERIMENTO N2137, DE 1997

-1REQUERIMENTO N2 1.198, DE 1996

Senhor Presidente,
Pelo falecimento do Deputado Homero Oguido
requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento

Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.198, de 1996, do Senador Nabor Júnior, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
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do Projeto de lei da Câmara n° 49, de 1996, com o
Projeto de lei do Senado n2 33, de 1996, por versarem sobre o Instituto de Previdência dos Congressistas.

-2REQUERIMENTO N2 1.237, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.237, de 1996, do Senador Silva Júnior, solicitando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de lei do Senado nOs 104 e 202, de 1996, por versarem sobre identificação tátil em cédulas e moedas.

-3REQUERIMENTO N2 1.238, DE 1996
Votação, em tumo único, do Requerimento n°
1.238, de 1996, do Senador Ramez Tebet, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
da Proposta de Emenda à Constituição n• 51, de
1996, com as de n•s 15, 45 e 49; de 1996, que já
tramitam em conjunto, por versarem sobre imputabilidade penal.

-4REQUERIMENTO N° 103, DE 1997
Votação, em tumo único, do Requerimento n°
103, de 1997, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n2
220, de 1996, de sua autoria, que revoga dispositivos legais que regulam o exercício de diversas
profissões.

-5REQUERIMENTO Nº 1.250, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n2
1.250, de 1996, da Senadora Benedita da Silva, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de lei do Senado n 2 220, de 1996, de autoria do
Senador Gilberto Miranda, que revoga dispositivos
legais que regulam o exercício de diversas profissões, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 93, DE 1995
Discussão, em tumo único, do Projeto de lei
da Câmara n2 93, de 1995 (n° 4.235/93, na Casa de
oiigem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a lei n2 8.432, de 11 de junho de
1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do
Trabalho e dá outras providências, tendo

o

Pareceres:
- proferido em Plenário, Relator. Senador Francelina Pereira, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e
às emendas de n2 s 1 e 3 e contrário àsde n2 s 2 e 4;
·sob n• 271, de 1996 (sobre o Oficio n• S/49,
de 1995, em atendimento ao Requerimento n•
1.442195), da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, concluindo pela apresentação do Requerimento n2 521/96, requerendo o sobrestamento da
proposição, a fim de aguardar as propostas de modificações consideradas necessárias, no prazo que
fosse convencionado, com voto em separado do Senador José Eduardo Outra; e
-sob n2 1 de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e à
emenda n2 3, apresentando as emendas n•s 7 e 8CCJ; pela prejudicialidade das emendas nOs 4 e 6;
pela inconstitucionalidade da emenda n• 5, e pela retirada das túnenaas-ri2 s ,. e 2.

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 102, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
172,1, do Regimento Interno)
· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 102, de 1995 (n 2 1.323/91, na Casa
de origem), que institui a Residência Odontológica,
cria a Comissão Nacional de Residência Odontológi-ca e determina outras providências, tendo
Pareceres:
~sob n2 36, de 1996, favorável, da Comissão
de Assuntos Sociais; e
- proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Educação (audiência aprovada pelo Requerimento n2 286/95),- Fléliitor.· Senador Valmir
Campelo, favorável, com emenda que apresenta.

-a-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 319, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 319, de 1995, de iniciativa da Comissão Especiªl Temporária. criada pelo Requerimento
n 2 480, de 1995, que cria Comitê de Gestão dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 712, de 1996, da Comissão

o

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e à emenda n° 1, contrário às de n°s 3
a 6, pela prejudidaúdade d~ de n• 2, e apresentando, ainda, as emendas n•s 7 e 8-CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h2min)

ATA DA 7' REUNIÃO DA MESA DO SENADO FE·
DERAL,
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1996
(Publicada no DSF n2 97, de 31 de maio de 1996)
RETIFICAÇÃO

Na página 09231, 2• coluna, no item 28,
Onde se lê:
"José Eduardo Outra (Ot n2 016/96), no período de 22 a 29 de maio, para tratar de assuntos dê
interesse particular;"
Leia-se:
José Eduardo (01. n° 016/96), no período de
22 a 29 de maio, para tratar de assuntos de interesse particular;
ATA DA 3° SESSÃO DELIBERATlVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 1997
(Publicada no DSF, de 21 de fevereiro de 1997)
RETIFICAÇÃO

No sumário, à página 4125, 2° coluna, no item
1.3.5 -Ofícios,
· ·
Onde se lê:
... -- .............. -- -·
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.... ..........-. .; .................. ······ .....
N°s 194,196,198,200,202, 204e 206, de 14
do corrente, de substituição de membros nas Comissões Mistas destinadas a apreciarem as Medidas
Provisórias n 2 s 1.507-16,1.508-14,1.511-7, 1.522-4,
1.523-4, 1.524-4 e-1.555-1, de 1SS7.
-~---

..;~

-----~

Leia-se:
N°s 194, 196, 198, 200, 202, 204 e 206/97, de
14 do corrente, da Liderança do PFL na Câmara dos
Deputados, de substituição de membros nas Comissões Mistas destinadas a apreciarem as Medidas
Provisórias n°s 1.507-16, 1.508-14, '1.5 11-7, 1.522-4,
1.523-4,1.524-4-e 1.565-1, de 1997.
ATA DA 41 SESSAO NAO DELIBERATlVA,
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 1997
(Publicada no DSF, 22 de fevereiro de 1997)
RETIF/CAÇÃO

No Sumário à página 4287, no item 1.2.3- Requerimentos,
Onde se lê:
_ N° 136, de 1996, de autoriado Senador .José
Eduardo Duira~ solicitan-do inctuSão-~;;;-ordem <J;;
Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1991Complementar, que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias, previstas
no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências.

a

·Leia-se:
N° 136, de 1997, de autoria do Senador José
Eduardo Outra, solicitando a inclusão em Ordem do
-Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1991·complementar, que dispõe sobre a edição e o processo-legislativo das medidas. provisórias, previstas
no· art 62 da êonstHuíÇão Federal, e dá outras provi~
dências.
·-

Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 25 de fevereiro de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Jefferson Péres
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães
- Antonio Carlos Valadares - Artur da Tavola Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos-Wil-

son - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison
Lobáo - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília
Fernandes - EpitáciQ Cafeteira -E mandes Amorim- Esperidião Amir1- Fernando Bezerra- Francelina Pereira - Francisco Escórcio - Freitas Neto
~ Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Bor-
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ges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- I ris Rezende - Jader Barbalho
- Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco
- José Eduardo - José-Eduardo Dut;a - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon
- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan ca::
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu Tu ma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - Teotónio Vilela Filho -

Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A !isia de presença acusa o comparecimento de 77 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

o Sr. 1°_Secr~fánó~ em exerCício, Senador Vaimi r Campelo.
É lido o_ seguinte

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 6/97, de 19 do corrente, do Ministro de Estado da Aeronáutica, referente ao Requerimento nº
1.169, de 1996, de informações, do Senador Romeu
Tu ma.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao arauivo.

No 93/97, de 14 do corrente, de. Ministro de Estado da Fazenda, referente ao Requerimento n2
1.062, de 1996, de informsções, do Senador Aiemir
Andrade.

As informações c
anexadas ao process<.
em cópia, ao requerenl

O Requerimento
Geral da Mesa aguard
ção das informações.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Seeretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

-É lido o seguinte
REQUER~•·r:NTO

N 2 138, DE 1997

Senho; Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno do Senado Federal, em virtude de encontrar-se com prazo esgotado na Comissão de Assuntos Sociais, a. inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei do Senado n° 219, de 1996, que ·o,spõe
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sobre o seguro contra acidentes pessoais, a cargo
dos promotores e organizadores de rodeios, em benefício dos participantes desses eventos, amadores
ou profissionais, e dos seus dependentes, e dá outras providencias".
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Lúdio Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia,
oportunamente, após a manifestação do- Presidente
da Comiss§.o de Assuntos Sociais, em obediência
ao disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n2 40, de 1996 (n 2
3.653/93, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 2 2 da Lei n2 5.553, de 06 de dezembro
de 1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de
documentos de identificação pessoal;
- Projeto de Lei do Senado n2 101, de 1996Complementar, de au1oria dos Senadores !ris Rezende e José Roberto Arruda, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Metropolitana do Distrito Federal e Entorno, e a instituíra
Fundo Complementar de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e dá outras providências; e
- Projeto de Decreto Legislativo n2 1, de 1997,
de iniciativa da Comissão Especial, criada nos termos
do Requerimento n• 585, de 1996, destinada a apurar
a sib.Jação dos garimpeiros em Serra Pelada, que susta os efeitos da aprovação do Presidente da República
à Nota Conjur!Minfra n• 24/92, através de Exposição
de Motivos n• 19/92, do Ministro de Estado da lnfraEstrurura, publicada em 24 de março de 1992.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas
Neto. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges.
V. Ex" dispõe de 20 minu1os para o seu pronunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso.- Sem- revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o que me traz
à tribuna, nesta tarde de terça-feira, é um assunto
da mais alta relevâ[l_qia e importân_çia para o País.
Na oportunidade, apresento perante a Mesa um projeto de lei, que será avaliado pelos nobres Pares,
depois das devidas análises da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presidente, a Igreja desencadeou uma
grande campanha este ano, tratando de um assunto
importante: a questão da população carcerária - a
grande massa de marginalizados.
Esse assunto, realmente, nos preocupa muito.
Sr. Presidente, desde meados deste século, o
incremento populacional vem-se constituindo em
preocupaçã() de ()rdem 1Tllli"19.@1,_A__humanldade lecentenas de milhares de anos para que um billl_ão de babitantes. povoassem o planeta no alvorecer do século XIX e co_rre o risco de_ ultrapassar sete
blifiões de pessoas no ano 2000.
No Brasil, entre 1950 e 1985, foram incorporados 80 milhões de novos brasileiros à sua população, que, assim, mais do que dobrou no período.
Esse crescimento populacional vertiginoso, em escala nacionaL e mundial, notadamente nos países
do Terceiro Mundo, não se deu impunemente do
ponto de vista social, sanitário e até mesmo ecológico.
Assim, discutir o problema demográfico na
- busca de soluções racionais é questão de interesse público, desde que respeitada a liberdade de
decidir sobre esse número de filhos inerente a
cada cidadão e a cada família como direito humano fundamental.
Mas ao Estado cabe, segundo o prescrito na
Constituição Federal, em seu art. 226, § 7", propiciar o acesso a recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, sem qualquer forma
de coerção. Não se trata de substituir pelo planejamento familiar as medidas públicas de caráter social
e econômico que visem a,:; causas estruturais da
miséria, como a Reforma Agrária, uma política nacional de pleno emprego e salários condignos. Nem
se trata de permitir a paternidade das camadas
mais favorecidas da população em detrimento das
de menores recursos, o que seria atitude discricionária e elitista.
Nao é isso! Trata-se, sim, de difundir informações de natureza científica ao alcance de todos, ensejando uma mudança cultural sobre o planejamento
familiar, entendendo-se que a emanc~ção do homem brasileiro das injustas condiÇões de vida- aluais

-vou
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demandam providências que também dizem respeito
à reprodução humana.
Uma política de planejamento familiar democrática e cientificamente bem orientada visa garantir
maiores oportunidades a cada pessoa para realizar
todo o seu potencial, bem como assegurar menor risco
social, sanitário e ecológico para a comunidade.
A produção mundial de alimentos, dando razão
às previsões sombrias de Malthus, não consegue
acompanhar o ritmo de expansão populacional, e a
sua oferta, cada vez mais escassa, exerce irresistível pressão nos preços, resultando na diminuição
das disponibilidades calóricas para imensos contingentes humanos.
O esgotamento prC'gressivo dos estoques
mundiais de alimentos impede até mesmo a solidariedade entre os povos, na forma de SQCQ[fQ
aos países mais afetados pela fome ou com as colheitas arruinadas, a exemplo do episódio recente
em que a desnutrição devastou grande parte da
população da Etiópia, sendo insuficiente o auxílio
internacional.
Além da fome, todo um cortejo de seqüelas
sociais e económicas, conhecidas e temidas,
acompanha o aumento populacional desequilibrado, em relação à produção de alimentos: escalada
de violência urbana e rural, infância abandonada
nas ruas, aumento da mortalidade infantil, desemprego, desabrigo, queda geral, enfim, na qualidade
de vida.
Nesse sentido, em boa hora, no ano passado,
foi aprovada uma proposição no Congresso - hoje a
Lei n° 9.293/96 - regulamentando o Planejamento
Familiar.
O mérito dessa exitosa iniciativa reside, sobretudo, na atribuição ao Poder Público, por intermédio
do Sistema Único de Saúde, do dever de oferecer
em sua rede de serviços todas as técnicas e métodos de contracepção cientificamente aceitos, acompanhados das informações sobre as suas vantagens, desvantagens e riscos.
No entanto, julgamos necessário complementar a lei vigente, dando maior eficácia ao dispositivo
constitucional pertinente, conferindo ao Estado o poder-dever de colocar à disposição do cidadão todos
os recursos educacionais disponíveis para o exercício livre e consciente de sua família.
A lei em vigor, se é abundante na franquia de
recursos científicos para a clientela interessada e
necessitada de meios contraceptivos, é lacunosa,
porém, no que concerne à atividade educativa nesta
matéria.
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De pouco adianta dispor-se de meios anticoncepcionais adequados, se não se sabe como
utilizá-los, e, a título de informação sobre o assun- tn; não basta o aconselhamento feito no ambiente
ambulatorial e hospitalar dos serviços de saúde
oficiais, acionados pela demanda espontânea dos
usuários.
Apesar dessa lei e dos esforços governamentais no fornecimento de recursos anticoncepcionais
adequados, sabe-se que apenas 30% da população
em idade fértil tem acesso ao material contraceptivo
distribuído na rede pública.
E a má utilização dos modernos instrumentos
__reguladores de concepção é patente: há mais de
cem mil abortos clandestinos no País, e os métodos
anticoncepcionais-crftais usados érwolvem o consu~
mo indiscriminado de pílulas e a esterilização em
massa sem controle.
Só a título de exemplo, em Goiás, 72% das
mulheres entre 15 e 54 anos já foram esterilizadas.
_ O grave é qQ1' a: laqueadura tubária, no Brasil,
__ Meralmente feita no momento da cesariana, o que
aumenta em trinta e cinco vezes a mortalidade matema.
Além disso, há cerca de 800 mil abortos clan- _J;leJ>tino$_ na_F'aís~de cada 100 mortes maternas,
onze decorremde seq-Üelasdeaborto. ----- - - - - - Assim, regular a fecundidade tem também sentido médico-sanitário inegável ao diminuir os índices
_de mortalidade e morbidade para a mãe e a criança,
evitando-se práticas abortivas arriscadas e realizadas na maioria das vezes clandestinamente.
Diante de tudo isso, é preciso que o Estado
--aaote ·orna açaoeõacacional ativa quanto ao Planejamento Familiar, lançando mão de todos os meios
possíveis para maximizar o conhecimento de um
tema de intere5!>eQÚblico estratégico. _
Essa, pois, a filosofia que norteia o presente
projeto, que submetemos à consideração dos eminentes Srs. Senadores.
Para pôr fim a este triste quadro sanitário, é
necessário introduzir o tema do Planejamento Familiar no currículo fundamental e médio da rede pública, produzir constantes campanhas sobre o assunto
nos meios de comunicação social, além de obrigar
as instituições educacionais e de assistência social
_ beneficiagª§. por imunidades fiscais de impostos federais a ministrar cursos regulares sobre o assunto,
_s_upervisionados por órgãos do Sistema Único de
Saúde.
Achamos que a ação transformadora mais eficaz a respeito é aquela dirigida à consciência das
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pe:>Soas, única forma capaz de induzir à paternidade
responsável e à maternidade voluntária, possibilitando a adoção de decisões de Planejamento Familiar
com conhecimento de causa e evitando-se que o
descontrole populacional venha a comprometer o
desenvolvimento do País.
Para tanto, contamos com a atenção e o voto
favorável de meus colegas no Senado Federal para
a presente iniciativa.
- Sr. Presidente, é o seguinte projeto de lei que
apresento:
"Art. 1Q. O planejamento familiar é um
direito fundamental de todo cidadão decidir
livremente quanto ao número de filhos desejados, asseguradas, para tal fim, instrução e
orientação técnicas adequadas.
Art. 2 2 • A principal ação do Programa
de Planejamento Familiar, para os fins desta
lei, é de caráter educativo, de divulgação de
conhecimentos e práticas reguladoras da fecundidade, de modo consensual, sem qualquer conotação de controle demográfico ou
de natalidade.
Art. 32 • O programa educativo de planejamento familiar, cujo conteúdo será detalhado em normas regulamentares, sob
responsabilidade conjunta do Ministério da
Saúde e do Ministério da Educação e Cultura, será veiculado como currículo obrigatório nas escolas de ensino fundamental e de
ensino médio de todo o País, como cursos
regulares ministrados pelas instituições
educacionais e de assistência social protegidos com imunidades de tributos da União,
além de divulgado em campanhas promovidas pelos veículos de comunicação social,
em nível nacional, de esclarecimento da população sobre os métodos contraceptivos
disponíveis.
Art. 4°. As instâncias gestoras d0
Sistema Único de Saúde em todos os
seus níveis exercerão supervisão e fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei em relação às entidades de ensino
fundamental e médio, e, em relação às
instituições educacionais e de assisfência social sem fins lucrativos, assim, definidos no art. 150, VI, •c•, da Constituição
Federal.
Parágrafo único. As instituições educacionais e de assistência social só se beneficiarão da imunidade fiscal prevista no art.
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150, VI, •c•, da Constituição Federal, se satisfizerem, entre os requisitos essenciais à
sua habilitação, o de oferta regular de cursos com permanente de informações sobre
planejamento familiar, conforme o disposto
nesta lei.
Art. 5°. Acrescente-se o seguinte parágrafo 6 2 ao art. 26 da Lei n 2 9.394, de 21 de
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 26- ............................................. ..
§ 62 No currículo escolar, a partir da 7•
série, será induída a disciplina do Planeja- mente Familiar, nos termos desta Lei e de
-suas normas-regulamentares.
Art. 62 • Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996- Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.
Art. 36. _.............................................. ..
IV - Será incluído o ensino do Planejamento Familiar como disciplina obrigatória em
todas as séries, com conteúdo programático
na forma e nas condições fixadas nesta Lei e
em suas normas regulamentadoras.
- - Art~
programas educativos de
planejamento familiar terão como diretrizes
e princípios norteadores de sua elaboração,
o seguinte:
I - constarão obrigatoriamente no
programa de_ planejamento familiar referência a todas as medidas anticoncepcionais elCÍstentes, naturais ou não, sua indicação precisa, bem como seus efeitos colaterais.
11 - Na introdução aos métodos anticoncepcionais, deverá fixar-se o conceito de
anticon.ceJ:JÇional _id~al_como_sen_do o que
reúne as seguintes qualidades:
a -ser ínócuo à saúde -e ao bem-estar
dos usuários;
bc~ s~_r:mgralment§ aÇ.?ito; _
c- ser reversível;
d- ser economicamente acessível;
e- ser independente do ato sexual;
f - ser cientificamente pesquisado e
aprovado;
g - ser de elevada eficácia.

72:--os

Sr: Presidente. Srs. Senadores, esse é um projeto da mais alta relevância.
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Hoje, estamos discutindo um problema sério no
País: a população carcerária. Essa grande massa de
marginalizados que superlotam as cadeias são rejeites da sociedade, são homens e mulheres, em grande maioria, produto do meio - porque o homem é
produto do meio - e que talvez não tenham tido a
oportunidade da boa assistência, da atenção primeira de seus pais.
Por isso, Sr. Presidente, temos que trabalhar
hoje a causa e não o efeito, como uma mina dágua,
os grandes bolsões onde milhares de brasileiros estão amontoados e não têm muitas perspectivas. A
g!ande maioria já está no caminho forçado da marginalidade.
Quero fazer um apelo à Igreja, que tem hoje
como tema a população carcerária. Faço um desafio, um apelo para que no próximo ano, Sr. Presidente, ela venha a questionar, a eleger um tema importante para a Campanha da Fraternidade, o problema
da família, o problema da mulher. Mais de 150 mil
mulheres são submetidas a situações vexatórias; milhares delas morrem como moscas, por falta de
orientação, por falta de educação, por falta de opção.
Sr. Presidente, tanto o homem como a mulher precisam de, no seu nascedouro, receber as
primeiras orientações, numa discussão profunda;
o planejamento familiar se faz necessário neste
País, porque com os conhecimento básicos e as
discussões desde cedo na escola e na família, tenho certeza de que no momento de optar, de realizar o ato da fecundação, o ato sexual, homens e
mulheres poderão realizá-lo de forma mais lúcida
e responsável. Portanto, o planejamento familiar é
fundamental, temos que discutir as causas e não
os efeitos.
Chamamos a atenção para o sistema carcerário deste País, abarrotado, e não olhamos para o
que está vindo, os milhares de nascimentos, os
abortos clandestinos, as mulheres sufocadas pela
falta de responsabilidade do Estado. É preciso, sim,
conter; mas para isso é preciso oferecer opção. Só
haverá possibilidade de mudança nesta sociedade
quando o País atentar para o investimento maciço
na educação. Saber é poder, e se todos tivermos o
poder do saber, a conscientização, desde cedo, com
certeza absoluta nós teremos condições de fazer
melhor.
Apresento um projeto hoje à Mesa, um projeto
da mais alta importãncia para este País. Os brasilei-
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ros encarcerados já nascem num processo de marginalização, por não terem condições de assistência
dentro da família e por não receberem a educação
apropriada. Eles não têm outro caminho, Sr. Presidente.
Eu gostaria de chamar a atenção deste Plenário para o projeto que apresento, que é importante. E
-faço um apelo à Igreja, àquele segmento avanç-ado,
àqueles que questionam e que pensam, para que tenham como tema, no próximo ano, a familia, o planejamento familiar, o problema da mulher. São milhares de abortos realizados neste País e milhares
de mulheres morrem como moscas.
- É preciso termos uma educação que nos permita minimizar, abrandar esse problema - acabar,
talvez, nunca.

O Sr. Edison lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. GILVAM BORGES- Pois não. Concedo
o aparte a V. Ex•, nobre Senador.

O Sr. Edison lobão - Nobre Senador, louvo
a iniciativa de V. Ex•. Na verdade, as nações desenvolvidas do mundo inteiro já praticam o planejamento familiar. Essa é uma solução quase natural nos países desenvolvidos. O contrário disso
significa exatamente aquilo que V. Ex• acaba de
relatar com extrema clareza. As dificuld3.des que
temos hoje, no Brasil, decorrem, em grande parte,
exatamente da falta de um adequado planejamento familiar. V. Ex• tem, portanto, a minha solidariedade por essa feliz iniciativa que está tendo neste
momento.
O Sft. GILVi\Pd BORGESj -:-Agradeço o aparte
de V. Ex".
Sr. Presidente,-para éncerrar;-façõ um apelo à
Nação, da tribuna desta Casa; faço um apelo às autoridades religiosas, que têm dado a sua cont.ibuição; faço um apelo, principalmente, à Igreja Católica, que todo ano desenvolve campanhas para determinados tipos de problemas que afligem a sociedade. O meu apelo é no sentido de que tenha a mulher
e a família como tema da próxima Campanha da
Fraternidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. GILVAM BORGES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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PROJETO DELE! N'

, DE 1997

Regulamenta o Art. 226 § 7c. DJ.
Consnnução Federal. dispondo
sobre o Programa EducactonaJ
relanvo
ao
exerctcto
do
PlaneJamcnto Familiar. como
diretto da pessoa htliilaila.

O CO:-IGRESSO NACIONAL DECRETA:

An. I o O planeJamemo fanuliar e wr. direito fundamental de
rodo o CJà.adào deClcitr li\Tememe quanto ao nUmero de filhos deseJaaOs.
asseguradas. para tal fim. msrruç:io e oneruaçào têcrucas adequadas.

r A

pnnctpal açào do Programa de PlaneJa.memo
Farrnhar. para os fins desta Le1. e de carater educanvo, de divulgação de
conhecunemos e prancas reguladoras da fecundidade, de modo consensual, sem
qualquer conoução de controle demografico ou de natalidade.
.Art.

Art. 3o O programa educauvo de planeJamento familiar. CUJO
conteudo s~ra detalhado em normas regulamentares, sob responsabtlidade

cOnJunta do r..fuusteno da Saú.àe e do Minisreno de Educação e Cultura seci
vetcu!ado, como cumculo obngatono. nas escolas de ensmo fundamental e de
ensmo med1o de 1odo o Pais. como cursos regulares. nunistrados pelas
Jnsttrutções educactonaJs e de asszstênc1a social pro1eg~das com unWlldades de
tnbutos da Uruão. alem de divulgado em campanhas promoVld.as pelos veiculas
de comurucação soc1al. em ruvel nac1onal. de esclar_ecimento_á. po_pula~o __sobx;_
os metodos contraceptivos disporuve1s

--

Art. 4~ As mstãnc1as gestoras do Sistema Único de Saúde.
em lodos as seus mve1s. exercerão supemsão e fiscah.zaçào do cumpnmemo do
diSposto nesta Le:. em relação as ermdades de ensmo fundamental e médio. e.

em relacào as lnStlruJções educacionais e de assJsténcta socJal~_fins_i_uç_(an-..._:_os
asstm detimdas no amgo T3ú: Íl1C:lso- Vf ~ fe"ira·-;c·TaCõ~~UtUiçào Federal.

II • na mtrodução aos metodos aaoconceocmna1s devero
fixar--se o conceuo de annconcepctonaJ ideal como sendo. o que ret1.'1e a~
segumtes qualidades:
a ·ser mócuo a saude e ao bem estar dos usuanos:
b ·ser iri.Ofalmente aceno:
c - ser reversivel;

d • ser econonucameme acess1vel:
e- ser tndepencieme do ;J.to sexual:
f ·ser ctennficameme pesquiSado e aprovado:
g • ser de elevada encac1a

III - tanto na elaboração dos curricu!os escolares quanto n
vetculaç.ão de campanhas pelos me1os de comumcação soctai serão ou\lld:
as entidades representauvas- da ârea Clennfica afetaS a matena e tambem o
organizações de mulheres da soctedade ctviL

IV • ênfase n_a onemação e aconselhamento sobre questô-:

li_~ _a s~x~~~e~ ~ l_?ase_s_ fistol_9_gtcas_$._reprodução humana

V ~ adaptação regional e iocaJ da:; tnformações prestadas
clientela mclwndo as relatavas ao acesso aos serv1ços de saUde pubhco:>
pnva_flQs 'lli_lc_ulªdos ao .S!s.t~ Grue o de SaUde e aptos a t!ieruar
__ alendimemo d_~ejado.
VI - transnussào. por meto de dados estansncos ou atravc
de outros agregados num.Cricos da magwrude da mortalidade m::Hern
decorrente de prãticas abortivas.

VII - ani!iSC- compa.-anva e cntica entre os memdc
anriconcepclOnaJs_mais uttti~dos n_os_ pac;es desenvolvidos e a realtdaa.
brasileira neste aspecto.

Ym - a~ação pen6clica por pane da clientela dos servtço:
de saUde locais. seJam publicas ou pamculares quanto a ofen:a a.
prestações relao.vas ao planeJamemo familiar, bem como se:
encaminhamento para c1Cnc1a das respecnvas UlStânctas gestoras d.
Sistema Úruco de SaUde.
_IX~ase-

a· ler filho entre os l& e os 35 anos de idade;
b • ter no máxuno três filhos:
c ~ ter um intervalo de no mmimo 24 meses enrre cada
gravidez:
d • não ter graviàez. não deseJada.

Parâgrafo Unico As mstltwções educacionais e de assistCnc:

SOCJal só se beneficwào da imurudade fiscal preVIsta no an. 1:50, inciso VI. ler."C'" da CF se sausfizerem. entre: os reqwsuos essenctalS sua habilitação. o ,
oferta regular de .cursos com dnrulgaçào permaneme de informações sob:
plaacjamenro fanuhar. conforme o dJsposto nesta Le 1

a

Att. so Acn:sceme·se o segwnte par.igrafo 6° ao amgo 26 ...
Lc:1 no 9394 de 20/12/96- Lei de Diretnzes e Bases da Educação Nactooal
Art.26 ......................................................................... ·······
.
_ . . § 6° No curriculo escolar. a parnr da sétima sene. se:
mclwda a disciplina ao PlaneJamento f amihar. nos termos desta Lei e de su;.
normas regulamemadoras.

na pn::vc:nçào da gravidez de alto nsco

aconselhando-se a mulher a:

An. 8" O não cumprunemo. por pane das 3utllnaa:::e~
responsavets pela elaboração e descnvoi111memo do Programa de ?la.'"!ep:.:l~'.tO
FamiiJar. das nonnas estabelectdas nessa Let. tmporta."a em cr-..r::~ 1~
responsabtlidade com a cornmação legal correspondente.
Art. 9"

O Poder Execunvo regulamentar.~ esta L~t t!m

novema d1as a pamr de sua publicação
An. 10 Esta Lei entra em VJ.gor na~ de sua pubiicaç:ào

.
Art. 6° Acrescente--se o seguinte inciso IV ao amgo 36 C
Lei 9394 de 20/12196 ·Lei de D~emzes e Bases da Educação Nacional.

Art. 11 Revogam~se as dispostções em contrario.

"Art.36 .....
IV~ ser.i mcluido o enstno do PlaneJamento Fanuliar. com,
disciptma obngatona, em todas as senes. com corueüdo programanco n.
forma e nas condições fixadas nessa Lei e em suas norma·
reguiamentadoras.

Art 7o Os programas educativos de planejamento farmlia.:
ter.io como dtretnzes e pnncipios noneadores de sua elaboração o segum1e:
I -constarão obngatonameme do Programa de PlaueJamentc
Familiar reierénCla a todas as medidas anncoccepctoruus exiStentes
natwats ou não, sua mdicaç:ão prec1sa. bem como seus eleuOs colatenrs.

JUSTIFICACÃO
Desde meados deste seculo. o mcremento populacional vem·
se consnnu.ndo em preocupação de,ordem mundial.
A humanidade levou centenas de rrulhares cie a

,.na ou~

um bilhão de habitantes povoassem o planeta no alvorecer do sécuic
o risco de ultrapassar sete bilhões de pessoas no ano 2.000.

.. ..: ~.:orr ~

milhões de
.período.

n0· ·os

No Brasli, entre 1950 e 1985 foram mcorporados. o1:em;.~
a sua população. que. assun. ma~s que dobrou n(

brasileiros
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Este crescunento popu.lacronal vemgmoso. em escala
nacional e munchal. notadameme nos p3lses do terceiro mundo~ não se deu

tmpunememe do pomo de VlSta socrai. sa.rutano. e ::ue mesmo ecológico,
Assun. d1scuur o problema demografico na busca de
50!UÇÕCS f<'.;ClOOaJS.- e! queStãO de mteresse publico, desde QUC respeitada a

hberdade de dec1dir sobre seu munero cie filhos merente a cada cidadão e cada

farmba como um cilreno humano fundamental.
Mas. ao Estado cabe. segundo o presento na Constitwção
F"ederal em seu amgo 226. § í 0 , proptctar o acesso a recursos edli.C:::.!'"tOnaJ.S e
ctennficos para o e:'<.erclcto desse dtreHo, sem qua.J.quer forma de coerção.
São se trata de subsmw.r peío PlaneJamento Familiar as
med1das publicas de carater soctal e económtco. oue vtsem as causas estruturais
da m1sena. como a Refonna Agrana. u!na poim~ nacional de pleno emprego e
salanos condtgnos
Nem se rrata de oerm.mr a paterntd.ade das camadas tnrus
lavorectaas aa população em aemmemo aos d.e menores recursos. o qur; s_ena_
anrud.e ci.tscnctonana e eimsta
Não

c ISSO

I

Trara-se, Slffi. de dtfundtr tniormaçóes de narun:za ctencf.c
ao alcance de todos. enSeJando uma mudança culrural sobre o PlancJamem
F3II1.1l.Jar. entendendo-se que_ a emanctpaçào do homem brastleiro das in1usta
condJ~ões de vtda atuats demandam pr0\1denctas que tambem dizem resp~uo
reproaução hwnana
Uma polmca de PlaneJamento Familiar dcmocranca
ctenn:ficameme bem onentada \1Sa garanc.r m..a1ores oportunidades a cada pesso;
para reahz.ar todo o seu potencial. ·bem como assegw-ar menor nsco socmt
sawtano e ecolôg~co para a comumdade

De pouco adianta dispor-se de metas anticoncepctonats
adequados se não se saOe como ·unlízã-los e. a timlo de mfonnação sobre c
as.Surito- não l:iasta o ·aconSeifhãiiieri.tó feito no- amOlente ambula±orial e hospitalar
dos seMços de saüde oficiais, actonados pela demanda expontânea dos usuânos.

Apesar desta Lei e dos esforços governamentais no
fomeclmento de recursos anticoncepciona~s adequados. sabe-se que apenas 30%
da popuiação me idade fértil tem acesso ao matena.l c-ontracepnvo dístribuido na
rede pUblica.
- E a ma unllzaç:ão dos modernos insmlmentos reguladores da
concepção e PaientC: há- n1ãis de cem-nurabõrtOS""Clãiidesriiiõs rio "pais e·-os
mCtodos anuconcepcionais maiS usadOs envolVem· o Conswno indiscriminado de
ptlulas e a estenitzaçào em massa e sem controle

Só a ntulo de exemplo, em Goiâs, 72% das mulheres entre
15 e 54 anosjã forram estenlizada.s.
O grave e que a iaqueadura rubária no Brasil, C geralmente
feita no momento da cesanana. o que awnenta em 35 vezes a mortalidade

materna.
Alem cússo. hã cerca de 800:000 abortos ciandestmos no
Pais e de cada 100 manes maternas 11 decorrem de sequelas de abono.
Assim. regular a fecundidade tem tambem sentido medicosarutario inegavel ao diminurr os inriices de monaiidade e morbidade para a nLie
e a cnança evtrando-se praocas abomvas amscadas e reahzada.s. na maioria das

vezes.. clandestinamente.
Diante de rudo Isso. e preCISo que o Estado adote wna aç:ão
educaciOnal ativa qtWlto ao PlaneJamento Fanullar. lançando mão de todos os
me1os poss1veis para m~- o COnbectmento de um tema de interesse público
estrategl.CO.
Esta pats. a filosofia que norte1a o presente Projeto.

A produção mund..!al de alunemos. dando razão às prevtsõe:
sobnas de MJ\LT:o-fCS, não consegue acompanhar o ntmo de expansác
populactonal. e a sua oferta caa.a vez mars escassa exerce t.rreStStivei pressão no~
preços. resultando na d.urunwçao das dtsporubtltdad.es caloncas para imensos
contlngentes humanos
_
O esgotamento progressivo dos estoques mun.díats de_
alunemos tmpede ate mesmo a soild.anedade entre os povos, na forma de socorro
aos pa~ses ma!S afetados peía fome ou com colhettas amunadas. a cxemtllo do
eptsodlo recente em que a desnumçào devastou gr.mde pane da popuia.Ção da
Etiôpta, sendo msuiic1ente o aUXlho tnternactonal
AlC:m da fome. todo wn cortejo de sequelas SOÇiaiS' e
econômtcas
conhecidas e temJdas acompanha o aumento populacional
deseqwhbrado em relação a produção de alunemos: escalada de vtolencia urbana
e ruraJ, l1lf'anc1a abandonada nas ruas. aumento da monalidade infanol.
desemprego, desabngo, queda geral. enfim. na quahdade de VIda.
Neste sent1do. em boa hora. no ano passado, foi aprovada
um proposição no Congresso - hoJe a Le1 n° 9293/96 - regulamentaDdo o
PlaneJamemo Farrultar
O menta dessa exnosa uuctattva restde. sobrcmdo. na
atnbuu;:ão ao Poder Púbhco. atraves do Sistema Unlco de Saüde. _do dever de
oferecer em sua rede de servJços. Iodas as tecmcas e metodos de conuacepçã.o
ctennficameme acenos. Jcompanhados das mfonnações sob suas vantagens.
desvantagens e nscos.
No entanto. Julgamos necessano complementar a Let
..,gente. dando ma~or eti.cac1a ao 01sposmvo consnrucionai pemnente. conferindo
ao Estado o poder-dever de colocar a d..tspostção do czdadào todos os recursos
educacton2.lS dtsporuve1s para o exerctcto ltvre e consciente àe sua familia.
A Lez em vtgor. se e abundante na franqwa de recursos
ctenti:ficos para a clientela mtercssada e necessttada de meiOs collii3Ceptlvos. ~
lac:m1osa, porem, no que concerne a anVldade educanva nesta matcria.

Para por fim a este mste quadio sanit:iriõ -ê- n~c
mtroduzir o tema do PlaneJamento Familiar no curriculo fundamental e media d:!
rede pUblica. produzir constantemente campanhas sobre o assunto nos me1os de
comurucaçao socTai, alem de obrigar as Ln.Snrutções educaciotl31S e de assistCncm
social beneficiadas com ununidades fiscais de impostos federais a mirustrar
-cursos regulares sobre o assunto, supemsionados por órgãos do Sistema Uruco
de SaUde.
Achamos que a aç.ào transformadora mais eficaz a respeito e
aquela dirigidi- à -cOnsCiência daS ))esSoas.Unica -ronm-·capu -âe ·mduzir a
patenudade respons:ivel e a materrudade voluntána. possibilitando a adoção de
decisões de PlaneJamento Familiar com conhCCllllento de causa e evitando-se que
o desconttole populacional venha a comprometer o desen.voivime:niO do Pais.
Para tanto. contamos com a atenção c o voto favor.ivei dos
meus colegas no Senado Feder.a.l para a presente iniczanva.
Sala das Sessões. em

Art. 147. Competem à União, cmoTCrriiOiiO Federal, os impostos est.<>duais e,
se o Território não ror dividido em Munidpios. cumulatívamente, os impostos
municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
Art. 1.-s. A Uniilo, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios:
1- para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pUblica. de guerra externa ou sua iminéncia;
11 - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante
interesse nacional, observado o di~o no_art. 150, III, h.

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

Parágrafo único. A apJic.;.:ção dos recursos provenienles de emprésti·
mo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
Art. 149. Compete exclusivamente à Uniao instituir contribuições sociais. de
intervenção no dominio cconõmico e de interesse das categorias profissionais
ou econõ.micas, como instrumenlo de sua atuação nas respectivas áreas. obser·
vado o d1spos1o nos arts. 146, III, e 150, I e JU. e sem prejuízo do previsto no
an. 195, § 61t, relath-amente às contnbuii;ões a que alude o dispositivo.
.
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r:a~ágrafo .ún~co. Os Estados. o Distrito Federal e os Municipios pode-

rã~ mstHu1r cont.nburção, cobrada de seus se~dores, pa~a o custeio, em beneOCio dt"c:tes, de Sistemas de previd~rtcia e assistência soc&al.

SEç,io II
DAS LIMITAÇÓES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 150. ~em prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é ve-dado à Umão. aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios:
1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - insliluir tmtamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em siu:~ação equivalente, proibida qualquer distinçao em razao de ocupação
profiss1onal ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimemos, titulas ou direitoS",

Federal ou a Municipio, cm detrimento de outro, aammaa a concessão de
incenli\'OS fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-cconômico entre as diferentes regiões do Pais~

11 - tributar a renda das obrigações da divida pública dos Estados. do
Dislrito Federal e dos Munídpios, bem como a remuneração c os provenlos
dos respectivos agentes públicos~ cm nivcis superiores aos que fixar para suas
obrigações e para seus agentes;
§ 111 O Congresso Nacional apreciara o ato no prazo do art. 64, §§ 29 c

4". a contar do recebimento da mensagem.

§ 2v A nilo-renovação da conce,são ou permissão depc•...1erá de aprovação de, no mimmo, dois qurntos do Congresso Nacional. em votação nominal.

§ 3v O ato de outorga ou renovação somcnre produzirá efeitos legais
após dcllberaçâo do Congresso Nacional, na forma do!parag~o~ amenorcs
§ 4" O cancelamenlo da concessão ou pcnmssão, antes de vencJ.do o
prazo. depende de decisão judicial.
§ 59 O prazo da concessão ou pcnnissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de teiCVI~O.

Art. 22~. Para os efeitos do disposto neste Capitulo. o Congresso Nacional
instituirá, como órgão auxiliar. o Conselho de Comumcaç.ão Social. na forma
da le1.
CAPI11JLO VI

III -cobrar tributos:
a) em relação a f::ttos geradores ocorridos antes do inicio da vigC:ncia da

lei que os houver institufdo ou aumentado;

. .bJ .no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que
os mstuum ou aumentou;

Do MEIO

A"-íBIENTE

Art. 225. Todos tC:m dircilo ao meio ambiente: ecologicameme equitlbrado,
bem de uso comum do povo c essenctal 3. sad1a quahdade de vida, impondo--se
ao poder público e à coleuvidadc o dever de defende-lo e presenrá-Jo para as
presentes e futuras gerações.

IV- utilizar tributo com efeilo de confisco;

§ 1° Para assegurar a efetividadedesse direito, incumbe: ao poder públtco:

V- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de

r- preservar e restaurar os processos ecológicos essenctais e

prover o

tributo~ ~ntcrcstad~is ou intermunicipais. ressalvada a cobrança de pedágio

manejo ecológica das espécies e ccossislcmas;

pela Ul1hzação de vms conservadas pelo poder público;

II- preservar a diversidade e a integridade do patrimõmo genético do
Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulaçáo de material
genético;

V1 - insmuir impostos sobre:

a) palri~õnio, renda ou serviços. uns dos outros;

b) lcmp!os de qualquer cullo;

III -definir, em Iodas as unidades da Federação, espaços lcrritoriars e
seus componentes a serem cspecia..lmente protegidos, sendo a alteraçao e a

c) patrimõnio, renda ou serviços dos pa.J1idos polfticos, inclusive suas
fundações, das enlidadcs sindicais dos trabalhadores, das institulc;Ocs de educa·

suprcss.ao pennitidas somente através de lei. vedada qualquer utilização que
comprometa a integndade dos atributos que justifiquem sua protc:çáo,

çao c de assistCncia social, sem fins lucrativos. atendidos os requisitos da lei;
d) livr~. jornais, periódicos e o papel destinado a sua imprcssao.

IV- e>agar, na fonna da lei. para anstalação de obra ou ati v idade potencialmente causadora de significauva degradação do meio ambteme. estudo
prCvro de Impacto ambiental, a que se dará publicidade;

§ 1v A vedação do inciso III, b, na:oscaphcaaos impostos previstos nos
ans. 153, I, 11, IV e V, e 154, 11.
§ 2v A vedação do inciso VI, a, é exlcnsiva às autarquias c ãs fundações
instituidas c mantidas pelo poder público. no que se refere ao patrimõnio. à
renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas do::or·
rentes.

§ 3• As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam
ao património, à renda e aos serviços relacionados com cxploraç:;Jo de ativida·
dcs económicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados.
ou em que haja contraprestaçâo ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuá·
rio. nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel.

Ç 4° As vedações expressas no inciso VI, allneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5° A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 6° Qualquer subsidio oo isenção, re:duç:Jo de base de cálculo. concessão de crédito presumido, anistia ou rcmissao relativos a impostos. taxas ou
contribuições só poderá ser concedido medíante lei especifica. federal, estadu·
al ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou conlribuiç:Jo. sem prejuízo do disposto no art. I .SS.
§ 2', Xll. g.
§ 7v A lei poderá atribuir a sujcilo passivo de obrigaçao tributária a
condição de responsá\·el pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer poslerionnente, assegurada a imediata e preferencial tes·
tituiçilo da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Art. 15!. É vedado à Unia:o:
I -instituir tributo que na:o seja uniforme em todo o território nacional
ou que implique dtstinção ou prdcr~ncia em rclaça':' a. ~tado, ao Distrito

V- comrol~r a produção, a cc:nerciahzação e o empr_cgo de técnicas.
métodos c subslânaas que componcm llSQ) para a \1da, a qualidade de v1da c o
meio ambiente~
\11- promover a educaçfjo ambiental cm todos os níveis de ensmo e a
conscienuzação pública para a preservação do meio ambient~

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na fonna da lei, as práticas
que coloquem em nsco sua função ecológica, provoquem a extmção de espec1cs
011 submetam os animais a crueldade.
§ 2• Aquele que explorar recursos minerais fica obrigad~ a recuperar o
meio ambiente degradado. de acordo com solução técnica extgtda pelo 6rgilo
público competente. na forma da lei.
§ 3• As condutas e atividades consideradas leSivas ao meJo ambiente
sujeitarão os infratores. pessoas tisicas ou juridicas, a sanções pena1s c administrativas. independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

'

§ 4 9 A Aores1a Amazónica brasileira, a Mala Atlánlica, a Serra do

Mar. o .Pantanal MatcKJrossens.c l; a Zona Costeira .sao patnmõnio nactonal. e
sua utilização far-se-á, na fonna da lei, dentro de condições 1uc assegurem a
pn:scrvação do melO ambiente, inclus1ve: quanto ao uso dos recursos naturais.

s•

§ Sao indisponiveis as lerTas devolutas ou arrecadadas pelos Estados. por 3ÇÕCS discriminatórias, necessárias 3. protcçâo dos CCOSSlstemas natUiaiS.
§ 6 9 As usinas que operem com reatar nuclear deverão ter sua Joca.hz.ação definida cm lei federal. sem o que não poderão ser Inst.aladas

CAPITUI.O VI!
DA FAMII..I~ DA CRIANÇA., DO A.ootE.SCE!'<"l"E E

oo

looso

Art. 226. A famllia. base da sociedade. tem r:spec1ai proteçáo do Estado.
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§ 111 O casamento é civil c. graruira a celebração.
§ 2• O casamento religioso tem efcilo civil, nos tennos da lei.
§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável

b) posslbtlldade de accíerai;ão de estUdos para alunos com atraso
escolar:
c) posstb1lldade de avanço nos cursos e nas sertes med.iante vertfi·
c:açào da aprendizado:
d) aprove1tamento de estudos concluidos com êxito:

entre o homem c a mulher como entidade familiar. devendo a lei facilitar sua
conversão cm casamento.
§ 48 Entende-se. também, como entidade familiar a comunidade for-

e) obrtgatonedade de estudos de r-ecupe:raç:âo. de pret~nCla paralelos ao penodo lettvo. para os casos de ba.Jxo renc:Ument.o escolar. a serem d.lsdpl1nados peias tnst1tu1ções de ensttlo em. seus regtmentos;
VI- o controle de freqüenda fica a ca.rgo da escola. canfonne o disposto no seu regunento e nas non:nas do respecttvo S1Stema de enstno.
exigida a freqüenda min1ma de setenta e dnco por cento do total de
hOl:ll-' leuvas para aprovação:
VU - cabe a cada tnsutu1çáo de ensinO ex:ped1r h1st6rtcos €.5o:'olares.
declarações de conclusão de sêrte e diplomas ou certillc:ados de conclusão de cursos. com as c:spec1f1c:ações cabivds.

mada por qualquer dos pais c seus desctndentcs.
9

§ S Os direitos c deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem c pela mulher.

§ 61 O casamento civil pode ser dissolvida pela divórcio, após prévia

separação judicial por mais de um ano l10S casos expressos cm lei, ou compro-vada scparaça:o de fato por mais de do1s anos.
§ 7' Fundada nas principias da dignidade da pessoa humana e da paternidade rcspons:ivcl, o planeJamcnto familiar é livre decido do casal, compeundo ao Estado propiciar recursos educacionais c cicndficos para o exercicio desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por pane de insutuições
oficiais ou privadas.
· § 8° O Estado assegurará a assistência à familia na pessoa de cada um
dos que a mtegram, cnando mecamsmos para cotblr a violCncia no àmbito de
suas relaçOa.
Art.ll7. Êdeverda familta. da soctedadeedo E.stadoasseguraràcnança e: ao

Art. 215. Sera objettvo permanente das autoridades resoonsavets
alcançar relação adequada en~ o nü..mero de alunos e o prOfessor-. a
carga horana e as condJções matertaJs do estabelecimento.

....................................................................
Lei n• 9.394, de 1996

Estabelece as Dtretrtzes e Bases da. ~ NacionaL

Parágrafo Unlco. Cabe ao respecttvo ststc:ma de ensmo. a vtsta das
condições dlspomvets e das c:aractenstl.cas re~ e locaJS. estabelecer paràm.etro para atencUm.ento do disposto neste ~o.

Art. 28.. Os curnculos do enstno fundamental e medlo devem te
uma base nac:1ona1 comwn. a ser complementada. em cada slStema de
ensinO e estabelecimento escolar. por uma pane d.lverslficada. exlglda
pelas caracteristtcas regionaiS e locais da SOC1edade, da cu!tt.tra. da
economia e da clientela.

§ 12 Os curriaxlos a que se refere o caput devem abranger. obrtgatortunente. o estudo da li.ngua portuguesa e da matematlca. o conheo.mento do mundo tisico e natural e da realidade soo.al e po.l.luca. espec1alme:nte do BrasiL
§ 2.2. O ensmo-da arte consotl11rã componente currtcular obr:t~tó
- no. iiO:fdfVeiiiOS ruVels--aa ed.ucaçao básica. de forma a promover o cte~

senvotvune:nto cuJu.J.I'21 dos aiunos.

O PRESIDENIE DA REPúBUCA.
Faço saber- que o Congn=Jso Nactonal decreta e eu sanciono a
gutnu: let

Da

~-

E<frrroçáp

Art.. 1~ A edut::açào ab~e os processos fonnattvos que se desenvotvem na vtda [a.millar, na conV1'Vi:nd.a humana. no trabalho. nas l.nstltulçõe! de ensinO e pesqUlSa.. nos mavtmentos sOCials e orgaru.zações
da soctedade cr.1.1 e nas marufesta.Çôes culturaiS.

§ 15t Esta lei c:U.sdplina a educação escolar. que se desenvolve. predomtnantemente. por meto do ensino. em lnStltuiçóes propna.s.
§ 21. A educaÇão escolar d~ vtncular-se ao mlUldO do trabalho e

à pmtlca soct.al.

11nJWII
Dos Pri.n.ci.p:os e

Ffn.s

da Edl.tw.çâD Nacional

Art. 22. A educação. d~er da fa.mil1a e do

Estado. 1n_s_p_1.f!J,~_ ~~
prtnaptos de liberdade e nos ldea..Ls de solldartedade humana. tem por
fl.nalldade o pieno desenvol,.1rm:nto do educando. seu preparo para o
exerocto da ctdadant.a. e sua qual1flcação para o trabalho.
A.rt.. 32-

o

ens1.n0 sera ll'l1I11Strado com base nos segUlntes pnnc:t-

ptos:

§ :P. A eciucaçáo fislca. tnteerada a proposta pectae_o~lca aa escola.
_ e componente curncular da educaçao bas1ca. ajustanao-se as la.J.XaS
etanase··as-condlo;ões da população escolar. sendo faculta11va r:

-sosnott.ltfiClS.
§ 4" O ens1n0 da Hlstórta do Brasil levara em conta as contr.r:
das diferentes culturas e eUllaS paza a formac;ão do povo brasll"'pedalfuente das
lndigena. africana e europe1a.

ma=

§ 5'- Na parte ct.tversúlcada do c:urriculo sent !ncluldo. obrtl!:
mente. a pan1r da qtl1nta sene. o enslnO de pelo menos uma .i.ln.z'.
trnngen-a modema..cu)a escolha flcarà a cargo da comunldade ec
deatto das posslbWdades ela 1nStltU1ção.
Art.. 27. Os conteúdos curru:ulan:s da educ:a.çao basica obc
rãa. a.tru1a. as segwntes dlretnzes:

I -a dlfusao de valores íundam,ntals ao ln~ soctaL aos
tos e d~ dos Clda.dã.os. de respeito ao bem comum e a arde:
mocràl1ca:
II - CQOS1deração d;u condições de escolaridade dos alune

cada estabele=ento;
m - ortentação par.a. o trabalho:
IV- pr-omoção do despono educaconal e apoto às prauc:as ac
Uvas não-formaiS.

térloo:

Art. 28. Na oferta de educação básica paza a popu13.c;áo r-r
ststem.as de enstno promoveráo as adaptações n~ a su:J.
quac;ão as pecullandades da vtda rural e de cada r-ezao. especam:

a) avaliação continua e cumulauva do desempenho do aluno. com
prcvalenda dos aspectos qualltattvos sobre os quanutattvos e dos resultados ao longo cto pencx:Lo sobre os de eventuaJ.s provas finais:

I - contetidos cumc:uiares e metodologtas apropnadas as r=:
cesstdades e Interesses dos alunos da zona rural:

V- a ver1f1caçao do renci1mento escoiar observara os segu.tntes crt-
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II - organ!Zal;ào esrolar proprta. Incluindo adequação do cale
no esrolar as fases do Ciclo agncola e as condlçoes cllmátlcas:
m - aàequaç3.o a natureza do trabalho na zona rural.

III - sem. tnciuida uma ~ esttangelra. moderna. como
na obngatórla. escolhlda pela comurudade esrolar. e uma segu:
c:arater optativo. dentro das dlSporubll.ldades da ln.stttulcão.
§ 1~ Os conteúdos. as metOclo!DglaS e as formas ae aval!aç<.
organiZados de tal forma que ao final do enstno médio o educa.
monstn::

SEÇÁOII

Da pAr rcaçrto InjantD..
Aft. 29. A educaçao InfantiL primeira etapa da educação bà!
tem como tlnalidade o desenvolvUnento Integrai da crtança ate

I - dominlo dos prtnciploS CJentiflccs e teenalógl.cos que p=
produção moderna:

anos de Idade. em seus aspecws fislro. pstrológlro. intelecwa:r ;,-,;,complementando a açào da fa.milla e da comurudade.

II -

conhec1m=to das for:ti13.9 cen_~ de.l.lnguagen:

m-

dominio dos conhedmentoS de Filosofia e de: SOdologta ncces·

s3tiOS ao exett:ido da drladanta

Aft. 30. A educação lrdant11 ser.> oferecida em:
I - creches. ou entidades eqwva.lentes. para c:r1anças de atê

anos de Idade:
II - pre-escolas. para

§ ~ O ensino medio. ate:ndl.da a formação ~era! do educando. po---derá prcpar.>-lo para o
de protlssões tecn1ca.s.

=tido

§ 3" Os

as crtanc;as de quatro a seis anos de Idade

CtmiOS

do emtno medio tcráo eqwvaiCncla. legal e habUl!a·

rãD ao p'I'O.SSeglllmento de esrudos...

Aft. 31. Na educaçáo lrdanuJ a ava.ltaçáo far-se-9. medlante_acc_ __

panhamc:nto e reglStro do seu aesemrotvtmento. -""~o~ obtettvo_ci_e_~=_
moçao. mesmo para o acesso ao ensmo fund.ãme:ntal.

P,;=:~~

_ 4'o A

.bÚtt•§ção~

SEÇÃOIV
Do En.súw Méd!D
Azt.. 3!5. O =mo médio. etapa final da educação bâ.slca.
ração min1ma de tres anos. terâ. como Analtdadest
I - a consolidaçáo e o aprofundamento dos conhec!menoo.
dos no ensino fundamentaL posslbllltal1do o prosaeguunenw
dos:

II - a pn:paraçáo básica para o trabalho e a ddadaota de
do. para contmuar aprendendo. de modo a ser capaz de se
com flexl.bllldadc a novas condlções de ocupação ou aperlelc

postertor=:
III - o apnmorameruo do educando como pes!JOil humai:i"do a fonnaçáo i:Uca e o desenvolvimento ela autcnomla !Dte.iee

pensamento cnt1ro:
IV - a compreensio dos fundamentoS dentiflc:o.-teenelór
proc:essos produtivos. reiadanando a teorta com a pra.t::1c.a. no e
cada disdpllna.
Azt.. 38. O CUITiculo do enstno médio obse:rvar.i. o dlSpost
ção I deste Capitulo e as segu!Dtcs dlre!r!zes:

I - destacara a educação tecnclóg!ca básica. a compt eeu.sá.
nlllcado da clenc!a.. elas letraS e das anes: o processo hlst.
transformaçáo da SOCJedade e da cUltura: a lingua. port:ugue:
Instrumento de: com.untcaçâo. ace:5.SO ao canhedmem.a e exer
cldadarua;

II -adorara mctodolollJa.S de ensmo e de avall.a.çáo que esttr:
~ ·~
lnlc:la.tlva dos estudantes:

0

trabalho e. íacultattvamenu:. a ha-

de:senvolv1das nos cropnos estabele-

sz::r;:Ao v
Da Educação de Jovens e Adll1lDs

1.

§ 22 o ens1n0 fundamental sera m1n1strado pmgresstva.I:
tempo Integral. a crtte:rlo dos sl.!ltemas de ensino.

era!

CiJll,entos de enstno mC:d.to oU em coope:raçã.o com uisÔ.tu.tções cspecl3.11:zadas em edueaçáo profl.sslocal.

menos quatro horas de trabalbo efettvo em sala de aula. sena<
stvamente ampllado o penado de permanénc:la. na escola.

§ 1~ São ressalvados os casoo do ensinO noturno e das
tema= de orgaruzaçao auumz;adas nesta ld..

.

AzL 37. A

educação de jovens e adultos sen desttnada aqueles

que não ttveram ac:esso ou conttnuidade de eMudos no ens.tno funda·
mental e med1o na ldade propna.
§ 11 Os sistemas de ensmo assegurarão gratu1tamente aos Jovens e
a01 adultos. que não puderam efetuar os estl.ld.os na 1dade regular.
oporttmldades edueac:tonals apropr1adao. comuleradas as cara=U·
~ do alunado. seus lnter"esses, condiçOes de v1da e de trahalh.o. med.Jante Ctli"335 e exames.

§ 21 O Pode:r PUblico V1a.b1l1zar3. e

e!!tlm.ularã.

o aces30 e a

penna~

n~da· do trabalhador na·escola. mediante açõe5 integradas e compie·
m.e:ntare:s entTe sL

A:rt.. 38.. Os st:ste:ma:. de ensmo mamerão Cl.U'SOS e e:cames supletivos. que compreenderão a base nac::10I1al comum do curriC"..Uo. habilitando ao prossegulme:nto de estudos em carà.ter reguiar.
§ 11 Os exames a que se refere este arttgo reaiizar-se--ào:

---I -no niVer d"C: -Conclusão do ensl.IlD fundamentaL para os m.a.10rcs
de qu1n2:e anos;
n - no nível de conclusão do enstno mêd!o. para os maJores de deZOito anos.
§ 2.t. Os conhedmentos e ha..bJ.l1dades adqutttd~ odos educandos
por metos lnfonnaJ.s serno afe:rtdos e reconhecidos meaia.nte exa:mes..

CAPtroLo III
Da Educação Projlssfonat
Art.. 39. A edUcação proftssional. integrada às d.tfc:I"entes formas de

edUcação. ao trabalho. ã ciência e a

tecnolo~g:ta...

conduz. ao perrr..anente

desenvotvlmento de aptidões para a Vld.a produuva.
~o único. O aluno mamculado ou egresso do ensmo fundamental. med!o e supenor. bem como o r.rabalha.dor em 2er.u. 1ovem ou
aàtllto. contara com a poss1bllidade de acesso a educaçao ?rotisstonaL
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sidência da Comissão de Fiscalização e Controle
que tive a honra de dirigir num período do biênio
1995/1996.
A existência dessa Comissão, da maior imporcomo elemento auxiliar da missão constitucional
tância
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presido Senado, deve-se à sensibifidade politica do emidência comunica ao Plenário que, nos termos do
nente Senador Mauro Benevides, que, então como
disposto no art. 5°,§ 2", in fine, do Regimento InterPresidente desta Casa, teve a iniciativa da resolução
no, reassume, nesta data, o mandato de Senador,
que
a criou com o apoio dos Srs. Senadores.
pela Representação do Estado do Rio de Janeiro, o
Tal a relevância da Comissão de Rscalização
Sr. Abdias do Nascimento, Suplente do Senador
e Controle que, na sua constituição, muitos dos Srs.
Darcy Ribeiro, falecido no último dia 17.
Líderes partidários decidiram eles-pfópnos fazer parS. E:xa passa a participar dos trabalhos desta
te
da sua composição, prestigiando com as suas
Casa a partir deste momento, na condição de Sena-~
presenças
o órgão emergente.
dor da República.
A Presidência dessa Comissão, desde a sua
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
criação, era exercida pelo nosso inesquecível Colea palavra para fazer um registro, em nome do Bloco
ga e companheiro Senador Alexandre Costa, infelizdas Oposições,- pela posse do eminente Senador
mente
abatido pela- terrível doenÇa que o mantém,
Abdias do Nascimento.
até
agora,
impossibilitado de exercer o seu mandato.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sr" SeNesse órgão, Sr. Presidente, faz-se fisicamennadora Júnia Marise, a Mesa faz um apelo a V. E:xa,
te ausente Alexandre Costa, o meu prezado e queripara que seja cumprido o Regimento: que a comunido Companheiro da Bancada do Maranhão, mas as
cação de V. Ex& seja feita quando se iniciar o períomarcas do seu dinamismo, da sua eficiência e da
do de prorrogação da Hora do Expediente, que terá
sua generosidade estão no plenário, nas salas de
que ser prorrogada, pois já temos um orador inscrito
comissões e nos corredores deste Senado. A todo o
para comunicação inadiável, que é a Senadora Beinstante dele nos lembramos com todo carinho, tanto
nedita da Silva.
desejando
que S. Ex" ainda possa retomar ao nosso
Por isso, apelo a V. E:xa que-se-considere insconvívio parlamentar.
crita para comunicação inadiável durante a prorrogaNesta minha prestação de contas do trabalho
ção que, desde já, submeto à consideração do PledesenvoMdo pela Comissão de Fiscalização e Connário. (Pausa.)
trole, creio que devo transmitir minha experiência Não havendo objeção por parte do Plenário,
que, aliás, não é só minha, mas de todos os Senaprorrogo a Hora do Expediente por quinze minutos.
dores -, relativa à premente necessidade de reforO Senador Edison Lobão havia permutado com
o nobre Senador Gilvam Borges sem o conhecimen- - mulações que dêem operacionalidade ao funciona- mente dasn6sS<is-comiSsõestécnicas. - to da Mesa. De forma que foi chamado, mas enconJá muito se falou, e agora o repito, que se toma
trava-se ao lado do plenário, e ocupou a tribuna o
:praticamente inviável envolver-se o Senador em acuSenador Gilvam Borges.
mulações que dele exigem, física e intelectualmente,
Por isso, a Mesa acata a permuta que havia
atribuições acima da sua capacidade de bem desensido feita, comunicando ao Senador Sebastião Rovolvê-las. O Senador, muitas vezes, é convocado a
cha que S. Ex• será o orador seguinte.
comparecer a reuniões simultâneas de várias comissõConcedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
es, de subcomissões e de plenário. Ou se desdobra
V. Ex& dispõe de 20 minutos para o seu pro- para comparecer a todas, mesmo algumas vezes, sem
nunciamento.
ter podido preparar-se para os debates em tomo de
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
enxurrada de proposições, ou se ausenta de algumas
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sepela impossibilidade de atuar eficientemente em todos
nadores, desculpo-me com V. ExAs pelo lapso da
os setores para os quais é solicitado.
não-comunicação. Imaginei que o Senador Gilvam
- Na comissão que presidi, senti essa realidade,
Borges houvesse feito a comunicação e S. Ex~ tamoonoreflexos
na atuação que desejávamos imprimir
bém supôs que havia ficado a meu cargo tal córhurii- :::ª_eS§E;!i_rnportante órgão de fiscalização do País.
cação.
No mundo moderno, a tendência dos parlaSr. Presidente, Srs. Senadores, no cumprimenmentos é cada vez legislar menos e fiscalizar mais.
to das exigências regimentais, estou deixando a PreDurante o discurso do Sr. Gilvam Borges, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada peJo Sr. Geraido
Melo, 1g V~ee-Presidente.
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Amplia-se, assim, a sua função fiscalizadora. O Poder Legislativo, portanto, precisa atualízar-se, renovar-se, o que é da própria natureza do regime democrático. Deixar-se acomodar e esclerosar é assinar o
instrumento que ameaça sua sobrevivência.
Em relação a essa aludida 'tendência m-oderna' dos parlamentos, tão difundida nos autores dessa geração, ressalte-se que se deve interpretá-la
com rigor científico e técnico. Não se basear nessa
teoria como pretexto para permitir ao Poder Executivo o privilégio imperial de elaborar as leis de uma
Nação.
Se os tempos hodiemos aconselham maior autonomia do Poder Executivo e maior poder fiscalizador do Legislativo, daí se depreende que o primeiro
terá sensibilidade para não transformar em abuso a
prerrogativa legíferante que concorre com a do Legislativo, e a este, representante direto das variadas
tendências populares, se oferecerão os meios qualificados para exercer a sua tarefa fiscalizadora.
Não acredito, Sr. Presidente, que essas condições já existam no Brasil. O Executivo, como se
comprova a cada dia, não encontrou ainda o seu limite para baixar tantas medidas provisórias quantas
queira editar, elastecendo, às vezes de modo até
mesmo hilário, os conceitos tradicionais de 'relevância' e de 'urgência'.
O Poder LegislatiVo, a seu turno, não tem encontrado teiTl>O material para sequer examinar detidamente e votar a tempo e a hora as centenas de medidas
provisórias que atravancam a sua rotina de trabalho.
Falta-lhe tempo e taJtam.lhe condições técnicas para
exercer a

contento a sua função fiscalizadora

Como se vê, alguma coisa está errada e exige
correção.
Os meus prezados Colegas sabem que estou
apenas expondo um fato por todos sobejamente conhecido.
Pessoalmente, creio que deveria ser reduzido
o número das nossas comissões permanentes ou,
então, reservar-se alguns dias da semana para o
trabalho exclusivo dos órgãos técnicos.
Enfim, uma solução realista há de ser encontrada; uma solução que proporcione tempo e espaço
para nos aprofundarmos no estudo das graves proposições submetidas ao nosso exame.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex" me permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. EDISON LOBÃO - Com todo prazer,
ouço V. Ex2.
O Sr. Pedro Simon - Em primeiro lugar, quero
felicitar V. Ex" pelo trabalho desenvolvido. Não há
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dúvida nenhuma de que v. Ex· deu brilho, competência e seriedade ao trabalho da Comissão. Como
disse muito bem, trata-se de uma Comissão que há
tempo deveria ter sido criada, e devemo» a feliz iniciativa ao ilustre Senador Mauro Benevides. V. Ex•
- --está levantando agora uma questão das mais importantes, que é o funcionamento da Casa. Como essa
Comissão importante de V. Ex• e outras tantas poderão funcionar? V. Ex0 questiona se se deve diminuir o número de comissões ou não. Não sei, não
saberia responder a V. Ex". O que sei, por exemplo,
é que não consigo entender o Senado da República
-'sem uma Coinissao âé AgriculturalNao consigo entender, porque faço parte da Comissão de Economia
e não sobra um minuto para debatermos um assunto
da Comissão de Agricultura na Comissão de Economia. Com toda sinceridade, meu querido Senador,
creio que temos que racionalizar os trabalhos do Senado. Apresentei uma proposta no sentido de fazermos um trabalho racional no Congresso, de estabelecermos uma pauta, através da qual, em vez de o
Congresso funcionar às terças-feiras à tarde, às
_quartas,feiras.e quintas de manhã, o Senado funcio-'
naría durante um período 'x'; às segundas, terças,
quartas, quintas, sextas e até sábado, se fosse necessário; e, ao invés de irmos quatro vezes por mês
às nossas residências, aos nossos Estados, iríamcs
uma vez por mês. O período que estivéssemos no
Estado seria para trabalhar somente lá e o período
que estivéssemos em Brasília seria para trabalharmos somente em Brasília. Dessa forma, teríamos
um tempo enorme para trabalhar. Porém, trabalhan•
do às terças à tarde, às quartas o dia inteiro e às
quintas pela manhã, não temos tempo para nos reunir. Por isso, aproveito a análise que V. Ex• faz, muito séria e muito correta, no sentido de que algo deve
ser feito. Mas, com todo carinho e com todo respeito
a V. Ex", esta é a minha proposta: uma vez por mês,
reunimos o Senado, numa reunião ordinária, e estabelecemos a pauta do próximo mês, a paut& das comissões, a pauta de trabalho. Há muito trabalho? Rcarnes, então, reunidos 25 dias em Brasília. Não há
trabalho? Rcamos reunidos aqui 15 dias. Não há por
que ficar em Brasília sem ter trabalho e não há po~
que ficar nas bases quando houver trabalho aqui;
não há por que perdermos o nosso tempo, prezado
Senador, e ficarmos 1/3 do mês em Brasilia, 113 na
base e 1/3 andando de avião, além do gasto exorbitante de passagens. É um horário absurdo, ridículo.
Trata-se de uma organização que berrd pela irresponsabilidade, e lamentavelmente até agora não
conseguimos uma solução. No momento em que V.
Ex" pergunta o que se deve fazer, com muita modéstia apresento a V. Ex" não uma proposta que
represente a saída, mas uma proposta que deve ser
considerada. _E, com o aperfeiçoamento_ da Casa,
-põâ-emos fiuscar-a saTcfa. Multo obrigado: Mais urria-
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vez, meus cumprimentos pelo belo trabalho feito por
Brasil avançou. Avançóu sim. Avançou porque estaV. Ex".
·mos tT(YS_,instrum~-n~l-~ando. Há muito_ o que_ fazer,
mas muito foi feito desde quandochegamos à
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Pedro Simon, na verdade, no início do meu discurso, eu dizia
nós, os Senadores eleitos no pleito de 1994. Consiaque temos que fazer uma de duas coisas: ou raciotarTIOS, JX)r exemplo-;-que estamos cada vez mais innalizamos o funcionamento das comlssões>_ganhanformatizadOS, com aparelhos modernos nos nossos
gabinetes. Estamos sendo fiscalizados pela opinião
do um horário especial apenas para as reuniões de
comissões, ou vamos extinguir algumas. Quando
pública. Temos hojea TV Senado, temos hoje aRá·
propus a racionalização, fui buscar exatamente em
dto Senado, mas, ainda assim, temos que reformuV. Exª inspiração para aquilo quee-Liestava âizEmd0 .
-Jar, sim. Nesse ponto estou de acordo com as observações feitas pelo Senador Pedro Simon- parabeniConheço a proposta de V. Ex", já foi por mim levada
zo S. Ex• por isso -, no sentido de que temos que
a sério e acho que precisa ser examinada por este
andar depressa, sob pena de continuarmos a reboPlenário para que se chegue a uma conclusãQ. />,s
comissões são fuoda_mentais _nes!ª_ Ç.fl.I:'@.-Sã:cr elas
que inclus_iv~ das circunstâncias, quando é nosso
çlever, dever do Poder Legislativo, elaborar as princrque examinam tecnicamente os_ projetes que lhes
pais leis. Vamos falar concretamente: a maior parte
são submetidos. E, já agora, em alguns casos, os
projetes têm sentido terminativo nas <;Qmissões.
das leis que votamQs são de iniciativa do Poder Executivo, e não do Poder Legislativo. Estamos atrasaEssa é a razão pela qual é indispensável que elas
funcionem, e funcionem bem.
dos no que diz respeito à dupla função do Legislativo: elaborar leis e fisCa.i!za-r: CfdiScurro de V. Ex"
Portanto, a contribuição de V. Ex" foi essencial _
reabre um oeoate nesta Casa;Ievl'Fnos- à ·reflexão e
até para a elaboração .do m.e.\.uiisçurso.Acho aue V.
ao propósito Oe con'fínuar apnmorattl:lOtTO~OS trabaEx" tem toda a razão.
lhos, quer votanao o "RegrmentoTnfetnõ~ queprecTs&
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um
ser modificado e que ainda se encontra na Comisaparte?
--são-de Constituição, Justiça e Cidadania, quer adoO SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex".
tando normas e procedimentos que por acas;.) ve0 Sr. Ramez Tebet - Senador Edison Lobão,
nham a fazer com que o Poder Legislativo possa em
a meu ver, a tese que V. Ex" defende nesta tribuna
verdade ser eficiente e contribuir para o aperteiç-Jadeve ser analisada com mvitoroais profundidade por
mente do regime democrático. Cumpr.mento v. Ex"
todos nós. V. Ex" se adiantou e ocupou a tribuna,
pelo seu pronunciamento.
o Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me v. E;."' un-,
Realmente entendemos que quando o gênio Montesquieu criou a r..iivrsão dos três Po(j~_res:_L,eg§l-ªti_aparte?
vo, Executivo e Judiciário, cada um com a sua mis0 SR. EDISON LOBÃO _ Ouço 0 eminente
são, não poderia imaginar o avanço tecnológico e
-Senador Lúcio Alcântara.
cientifico do mundo, a tal ponto que hoje, no mundo
0 Sr. Lúcio Alcântara _ Senador Ediscn i..ointeiro, o Poder Legislativo está em cris.El. d'ª[)ilitª-º-º_bão, estou ouvindo aremamente o pronunciamemo
diante da força e do crescimento_ clQ_E'.9s.ierExeci.Jli:
_de v. Ex•, bem como os apartes dos Senad.:Jres Ra.
vo. O Poder Executivo está mais aparelhado, o Pomez Tebet e Pedro Simon. A essa aitura. ,á <WrH:.
der Executivo inclusive conta com poderes dados
dúvidas se o Sena:do quer mudar o seu sisterr:a. d.;;
por nós mesmos, pelo Poder Legislativo, a exemplo
funcionamento. Cheguei nesta Casa com essa preodo que V. Ex• acabuu de ci\ar co.nr~a,~od.§ __lll'ªdi-_
cupação, porque pensava que o Senado pr<:cisava
das provisórias. Trata-se de um instrumento constide ·uma -mudança na sua forma ãetrabalhar, de se
tucional - Constitu;.,;ão de 1988 -que contere ao
reunir. Nes5e selitido;a.presentei um requerimento
Presidente mais poderes do que os dos decretosque, aproVado, ensejou a criação de uma comissão
leis da cons:ituiçã- de 19.G?, c::>m a EmGnda de
especial-para alterar o Regimento, da qual fui nomeado relator, e o Senador Ney Suassuna, Presi1969. Portanto, é preciso que os outros Poderes se
dente. Essa comissão, depois de ouvir todos os semanifestem. O Judiciário lá se encontra atravanca_ nadares, inclusive mediante correspondência, conde, recebendo críticas pela morosidade no j~fgacluiu seus trabalhos. Aprovou a proposta - não digo
mente de seus processos, e o Poder Legrslatrvo a ideal, mas a melhor - que foi à Comissão de
concordo com V. Exª - está a _reboqu~_ d_Q_J"Qder_~Constituição, Justiça e Cidadania. Por duas vezes a
Executrvo, necessitando aperfeiçoar-se, necessitanprópria comissão especial, pela maioria dos seus
do aprimorar-se. Mas, diga-se de passagem, nessa
membros, requereu que o projeto viesse ao PlenáLegrslatura, avançamos. O Senél.clo_cia_R_ep(Jt:Jiica do
rio. Infelizmente não houve condições porque está-

Casa,
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vamos no fim da Sessão Legislativa, às vésperas do
recesso. Por último, novamente a Comissão apresentou, nos termos do Regimento, um pedido para
que o projeto viesse ao Plenário. O Secretário da
Mesa acabou de me informar que o projeto encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para que o Presidente concorde, ou não, com
o seu envio ao Plenário. Acho que as sugestões que
V. Ex" está trazendo, além de outras que j?. toram
apresentadas, são muito boas, mas é. preciso que
votemos as alterações do Regimento. E prec!so que
o Senado encare isto como uma tarefa importante:
modificar a sua forma de trabalhar, a sistemática das
comissões, do Plenário. Enfim, o Senado deve assumir uma posição em relação a essa questão ou então confessar que o Regimento, como está, está
muito bom e que nada precisa ser mudado. Até por
uma questão de respeito ao trabalho da Comissão,
precisamos nos debruçar sobre o parecer e fazer
então as emendas e sugestões que julgarmos convenientes, cabendo ao Plenário sobre elas deliberar.
É um momento conveniente, pois estamos no início
dos trabalhos de uma nova Mesa, uma Me;:;a que
acabou de ser eleita e que, portanto, poderá considerar como tarefa importante a de realizar essa reformulação do Regimento, nos termos em que o Pienário vier a decidir. Comungo com V. Exa dessa
preocupação em reformular certos procedimentos
em relação ao funcionamento do Senado.
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Lúcio Alcântara, sei do trabalho de V. Ex", trabalho bem-feito, bem
elaborado, como tudo o que é de sua lavra, mas acho
que esse tipo de debate contribui signifiCativamente
até para que se alcancem objetivos dessa natureza. o
fato é que, diante da constatação que fiz como Preside
da
nte
Comissão e também a que faz 0 Senador
Roberto Requião, que tantas vezes reciamou das dificuldades de reunir a sua Comissão pela ausência de

~::n:~~s~:r! ~:~~~==~se:~~t:
uma solução para esse grave problema, sob pena de
os projetas em andamento nessas comissões serem
mal analisados, analisados açodadamente e, muitas
vezes, à socapa
-A Comissão de FISCalização e Controle, sob a minha presidência, igualmente sofreu essa carência operacional no trabalho que pretendeu desenvolver. Nada
obstante, debateu com bom proveito um inteligente programa de trabalho proposto pelo eminente Senador Antônio Carlos Valadares, V~ce-Presidente do órgão.
Atuou seriamente, na sua atribuição de fiscalização e controle, nos setores do Banco Central, das
Telecomunicações, petróleo e gás, portuário e navegação de cabotagem, elétrico e Transportes.

O trabalho desenvolvido pela subcomissão das
Obras Inacabadas, presidida pelo ilustre Senador
Carlos Wilson, ganhou repercussão nacional e demonstrou que o seu trabalho precisa ter continuidade e manter-se permanente.
Apreciamos com o melhor critér.o as emendas
coletivas ao Orçamento da República para 1996, relativas à área de atuação da Comissão, bem como
as inúmeras Mensagens encaminhadas ao Senado
pela Presidência da República.
- Tivemos excelente relacionamento com o Tribunal de Contas da União, especialmente com o seu
presidente, Ministro Marcos Vilaça, e com o seu sucessor, Ministro Homero Santos. Todas as nossas
solicitações foram prontamente atendidas, realizando-se importantes auditorias do maior interesse público.
A Comissão de Fiscalização e Controle ouviu
dezenas de autoridades, empresários, técnicos e
cientistas, que nos prestaram esclarecimentos sobre
variados temas, destacando-se a ampla análise fevada a efeito em tomo do Projeto SIVAM.
Penso, Sr. Presidente, que a Comissão de Fiscalização e Controle, altamente qualificada pela inteligência e pelo prestígio político dos seus componentes, cumpriu com o seu dever. Para tanto, contou
com a colaboração dos ilustres Senadores que a integram.
Também deve ser destacada, nesta oportunidade, a excelência do trabalho desenvolvido pelos
funcionários que se dedicaram à Comissão - o seu
secretário lzaias Faria de Abreu, as funcionárias
Nancy Godoy de Carvalho, Ludelvina Diva Faria
Lima e Luiz lzídio de Souza, o Consultor Jeferson
Morgado e os Assessores do TCU, Lúcia Helena Serejo Galleotli e Cristiano Caldeira Paiva.
A todos, deixo registrado o meu agradecimento, solicitando que constem elogios nos assentamentos funcionais dos referidos servidores do Senado.
Nesta oportunidade, junto ao meu discurso o
Relatório final das alividades da Comissão de Fiscalização e Controle no período da minha presidência.
Sr. Presidente, solicito-lhe que acolha, nas páginas do Diário do Congresso, os anexos que dizem respeito ao relatório que foi elaborado pela Ccmissão de Fiscalização e Controle sobre o seu funcionamento durante os anos de 1995 e 1996.
Muito obrigado a V. Ex".
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
d Sf:CEDlSON LiiBÃÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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SEN.WO FEDERAL
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

T0-207
CF-2341

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
I<J..A SENADOR NIL.· :OB.HO

REUNOES•

SECRETARIO: IZAlAS FAR!A DE ABREU
TE..EFONES DA SECRETARiA: J93513511

SALA H- 0G - bMf .111: 311..ns.4

ATUAUZAOA EM: 101101/97

Fax311-1080

1995/1996

OtrcPMDB-wa-...a.-1~

INTRODl.C.i.O

-REUNIÕES DA COMISSÃO DE FISCALIZA CÃO E
CONTROLE (CFC)

O processo fustom:o de deseovolvunc:nto dos povos mostra que uma das
fu:nçóes m3.1s 1mpormmes dos Parlamentos. em todos os Países. (: o exercicio do
conuole dos a:tos de Governo, qual SeJa. do Poder Execunvo
Ao mesmo tempo. o aperíetçoamemo do regunc: dcmocritlco em nosso País
leva neccssanamente ao (onakcunento do Congresso Nactonal e. dentre as 4reas
oue devem ser fortaJectd.as. esta a de fiscaliz:aç.ã<i e controle. onde se sobrCSS8.1 a
~ruaçáo do Senado Federal. em razáo de suas compe1énctas em termos de aprovação
aa m<ilcação de .autondades para a d.J.reção de diversas enndadc:s. na anillse dos
processos de endJVJdamc:nto. mtc:mo e externo. audiência de awo_ndadc:s e_m:r:titas

"""' '-i>ik:t-. -··

.1• REUNIÃ(i(.iliionrrliin.J~ 22ioz9s-

t•aua: Eleição do Presidente e Vice-Pres1dCncta para o b1Cwo 1995/1996
Resultado: Eleitos Senador Alexandre Costa (Presidente) e Senador Antomo CArlos
- Valadares (Vice-Presidcnte).

OUIIaS.

No ãmbuo do :)euado Federal. as anVlctades de conttoie externo estio
pela Rc:soluçào n" 4-ó, de 1993. que cnou a Comissão de
FtScahza.çào e Conttole (CFC). Assim. a despeito de estar no texto constitucionaldeste 1988, o assunto so fo1 regulamcntac:io cm 1993, c a Comissão só msta.lada. de
fato. e!D 1995, tendo como Pres_tdente, micialmeme. o_ Senador Alexandre Costa e,
desde llUJ.O de 1995. c Senador Edlso.o Lobã_o
:\o exerctciO do cor ~~1e externo. o Senado Federal conta com o auxilio
dectstvn do Tribunal de Conw..> da Uo.ião. ao qual cabe a realização das auditonas e
mspeçôes. levanr.amattos e outras formas de busca da infon:naç.ões de ruuuttza
re~arnentad..as

:~CD.lCJ.

~,em de amar como or~ao m3Xlmo do controle externo, Juntamente com sua
... cn~er.ere da Cãm.ara Cios Deputado5. a Comtssào de Ftscahzaçào e Controle arua
r;:ru co:-..aumo com outraS conus56es do Senado !permanentes e DUStaS). como no caso
do ProJeto St\"am- Ststema de Vt6!JI.incta da Anulzówa.

a

Outro t:rab.úbo que merece destaque refere-se
Com.tSsão T emporaria das
Ubras i..a.lcabadas. que fu.nctonou sob a PresadCnc1a do Senador Carlos Wilson e a
\-'ace-oresJdC:ncta do Senador Edlson Lobão. a quem coube a tarefa de dar
concnwaadc: aos trabalhos daquela Corrussão no ãmbito da Comissão de
F:scahzaç.âo e Controle

•• ..,..,.....

.,.;i'REUNIÃO(extraordiDâria)-lii0419oC__ - •••. ~-

P-.uta:-Item !:-PrOposta-de FtscilizãÇãOe-contrõle rio; õi/93 (Não-ternunaova):- ..Do
Satbor Senador Ney Manmbão e _outros, requerendo nos rennos do an. 58.
parigrafo 3° da Constinúç.ão Fed-eral. e 145, paragrafo 1~ do Regimento lnterno do
Senado Fedc:ral. a constituição de urna CoiDlSs.ão Parlamentar de lng!!CltO.
composta de 11 membros titulares e ; suplentes, para, no prazo de 180 dias,
levantar os rcms nluneros das contas pUblicas de 1993 e nos últunos cmco
exercícios. em face ao desencontro dos numeras apresentados pelo Mimsteno da
Fazenda. Governos Estaduals e Empresas Estaws. divulgado pela imprensa."
Relator: Senador Josapbat Marinho
Parecer: Conrino ã. Proposta por Julgar a Cooussão ancompe!ente para proceder a
lDveso.gaçào proposta
Resultado: Aprovado o parecer do rdator.
Presença: Amowo Carlos Valadares. josapbar Mannho. Flavtano Melo. Carlos
Patrocinio. Edison Lobão, Jose Alv~. Humbeno Lucena. Fnmcdmo Pereua,
Eduardo Suplicy. Coutinho Jorge. Jader Barbalho. Arlmdo Porto. Ser_g:Jo Machado.

Elcio Alvares e Valm.ir Campclo.

\...:ll!lCDtaveimentc. porem. a CFC deu,..u de aprectar inUmcros trabalhos que,
du:ran!e -: b:~o 1995!%. fora."Il tra.Ddo5 a sua dec1são. conforme witante se
es.clan:.:-: .:.. ·:·-...:~croal m::.ào desse baixo desempenho fot a dificuldade na obtCl.Çào
.:1e quo!"'..=.. ·.·4...""":! 3S _suas_ dehberaçó_esL cm decorrênc1a da sobrecarga de trabalho
eXlStCUf'!' r.;:.:,:-: s:=:lS r:::;:embros. nonnalmente: senadores de alta expressio.

(Adi.alh em virtude de Sess.iet do Congresso Nacional)

(Adiada por f2tca de quorum)
SENADO FEDERA1..

''

SECRET AR1A LEGISlATIVA

Pauta:

SUBSECRETARIA DE COMlSSOES

ITEM I

COMoSSt.C !:JE FISCAUZAÇÀO E CONTROLE - CFC

PROPOSTA DE PROGRAMA DE TRABALHO PARA O BIÉNIO 1995196, DO
_SEN~ILA!'ITON!O CAiti.OS_ V ALADARES. OBJETIVANDO TORNAR

~.qs;;o;OENTE SENADOR EDISON LOBÁO
.~-c:::-::RJ::S!Cr:".~·-e: SE~R M~TONJO ~RLOS \!:ALAQARES
~~TITULARES

E 09 SUPLENTES}

EFETIVA A ATuAÇÀO -ÓA CFC E DAR ORGANICIDADE AOS SEUS
TRABALHOS.
Resultado: •diadet

SUPLENTES
1-GlL.VANBORGES
2-ROBERTO REQUIÁO

AP-215
PIWAO

>-VAGO

TG-<07

_MG-241

CAR1.0S W1..SON
SERGIO KA.CHADO
COUTINHO JORGE

PE-2451f57

CE-%211/85
PA-30SOM026

. 3'.BEliNIÃO (e:urao.W..âria)- 18/fl5/9!

1-JOSE IGNACIO FERREIRA

ES-202

UEM2
REQUERIMENTO DO SENADOR GILBERTO MIRA.'IDA. SOLICITANDO.
-soB-CTMANTCIOO-ARr73:-COK'IBI!'<ADOCOI'nYART. 76.ITEM III. 00
REGIMENTO INTERNO DO SENADO. SEJAM CRIADAS QUATRO
SUBCOMISSÕES. NO ÂMBITO DESTA COMISSÃO. PARA FISCALIZAR E
CO!-ITROLAR AS AÇÕES DECORRENTES DA IMPLEMEl>.>AÇÀO E
-EXECUÇJ.:n:--OAS-J'O[IJ!CAS-I'CBUC,\S _ PARA OS SETORES DE
·mÊcoMUN!cAçóEs. PETRol:Eo-EGAs. Poli:ri.;AR.roTi'AvEGAçÃo
nF rA.BOTAGEM: E ELETR!CO.
RCi!J~----ªgAitiiM

·mr

237

ANAIS DO SENADO FEDERAL ..

Fevereiro de 1997
ITEM3

DIVERSOS SJN", DE 1994
"DQ Senhor Ministro d:a Secretaria da Administnçio FedeJ"lll~ encaminhando
ao Advogado-Geral da União. dossiê preparado pela área de controle de
operações de crédito do BNCC. contendo rciato sobre empréstimo concedido
por aquele Banco à. Cooperativa Agroindustrial. do Vale do R,jo Guaporé Ltda ~
COPERGUAPORE.

Rdator: Senador Coutinho Jorge
Parecer: Pelo arquivamento da .m.atêria
Rrsultado: Adimio

Presença: Antonio Carlos Va1adan:s. Bello Parga. Valmir Campelo, Flaviano Melo,
Patroclnio. Eduardo Suplicy. Humberto Lu.cena.. Coutinho Jorge e Nabor

Car~os

Jun.ior.

REGIMENTO INTERNO DO SENADO. SEJA CRIADA UMA SUBCOMISSÃO.
NO ÂMBITO DESTA COMISSÃO. PARA FISCALIZAR E CONTROLAR AS
AÇÕES DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS
POLiTICAS PÚ'SLICAS PARA OS SETORES DE TELECOMUNTCAÇÕES;
PETRÓLEO E GÁS; E ELÉilUCO.

Raultado: Aprovado o requerimento, com a inclus?
Tramportts.
ITEM3

dü Setor de

REQUERIMENTO DO SENADOR CARLOS PATROCiNIO. SOLIC -.\Jo.'DO,
NOS TERMOS DA ALINEA "I" DO ART. 2" DA RESOLUÇÃO W 46. ,;E 1993,
SEJA PEDIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) AUDITORIA
SOBREA AP1-!.Q.ÇÃQD0S_Il,!'_ClJ!l,5.QS DO fiNAM!SUDAM. DE 1974 ATÉ
ESTA DATA. LEVANTANDO DADOS R);LATIVOS ÀS EMPRESAS QUE SE
BENEFICIARAM DOS RECURSOS E AINDA NÃO E!-<'TRARAM EM
FIJNCIONAMENTO. DESTACA}IDO EYENTUAJS DESVIOS DE RECURSOS.
NOS MOLDES DO QUE OCORREU RECENTEMENTE NO FlNOR!SUDENE.

_Reaultado_: Aprovado

(Adiada por f.alta de quorum)

___ : 4t BEUNIÀO (ruraordinária) ~ 24105195
Pauta

ITEM!
PROPOSTA DE PROGRAMA DE TRABÁLHÕ PARA O BIENIO 1995196. DO
SENADOR ANTOKIO CARLOS !;1-ADARES.._Q!l.J:fl!Y>Wll.O--mRNAR
EFETIVA A ATUAC-!.0 DA CTC .E -DAR ORGANICJDAOE AOS SEUS
TRABALHOS
Resultado: Designado o Senador Jader Barbalho para rclaur a

Y

proposta.

ITEM4
REQUERIMENTO DO SENADOR COUTINHO JORGE. SOLICITANDO. NOS
TERMOS ITEM "D" DO ART. 2' DA RESOLUÇÃO W 46. DE 1993. SEJA
ENVIADO CONVItt AO EXMO. MINISTRO MARCOS VINICIUS
RODRIGUES Yll.AÇA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO PARA, EM REUNIÃO DA CFC. FORNECER SUBSiDIOS AO MAIOR
"BBTROSAMENTO COM AQUELE TRIBUNAL E PARA A MONTAGEM DE
UM FLUXO PERMANENTE DE INFORMAÇOES.

Resultado: Aprovado
Presença: Antonio Carlos VaJa.darc:s. Fiavt&no Melo. Nabor Juruor. Cmios
Patrocínio, Coutinho Jorge. Pedro Ptva. Gilberto Mtranda. Humbeno Lucena. Jose
Alves., Edison Lobão. Sérgio Machado. Francclmo Pere1rn. Luiz Albeno de Olivelrn
e Jader Barbalho

ITEM2
REQUERIMENTO DO SENADOR G[LflEIÜO MIRAKDA. SOLICITANDO,
SOB O MM'TO DO ART. 73. COMBINADO COM 0 ART. 76. ITEM lll.-00
REGIMENTO INTERNO DO SENADO. SEJAM CRIADAS QUATRO
SUBCOMISSÕES. NO ÂMBITO DESTA COMISSÃO. PARA FISCALIZAR E
CONTROLAR AS AÇÕES DECORRENTES . DA IMPLEMENTAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS POLmCAS PlJBLICAS __ PA,R.& . _QS_SETOIITS 0C
TELECOMUNICAÇÕES: PETROLEO E GÁS;·PORTIJÀRIO E NAVEGAÇÃO
DE CABOTAGEM; E ELETRICO.
Resultado: Adi.ado para reformulaçi.o do requerimento.

'®IG;;q;;;:.'f

c §:.REtlNIAO (iii'raordináriÓ) •

:!2l!l6f.IS .

Pauta:

ITEM!
DIVERSOS SJN". DE 1995
PROPOSTA DO: pJLOQMMA_12!;_TRABALH.O_~.AJl.A O BIÉNIO 1995-96, DE
- ÜITORIA-DO SENADOR A.'ITONJO CARLOS VALAD.\RES

-Rdau.r.-SClãdãfladCraaibaib;-- ------Parecer: Favoni.vel ã PropoSta
Resultado: Aprovado

ITEM3
DIVERSOS S!N", DE 1994
"Do Senhor Ministro da Secretaria da Administr:lçjo Federal, encamínhando
ao Advog.do-Gc!:ral da União. dOS!ie prepuado pela ârea de controle de
operações de crédito do BNCC, contendo relato sobre emprC:stimo concedido
por aquele Banco .i. Cooperativa Agroindu.stri:~l. do Vale do Rio Guaporé LrdaCOPERGUAPORE.
Rdator: Senador Coutmho Jorge
Parecer: Pelo arqwvamcnto da rruuCna
ResMilado: Aprovado

ITEM4

.

-··

REQt.JERLMENTO DOSENA!J()R,C..'JU_OS P/\TROCTh<10. SOLICITANDO.
KOS TERMOS DA ALlNEÀ "I" DO ART. 2" DA RESOLUÇÃO W 46, DE 1993.
SEIA PEDIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) AUDITORIA
SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURsO> DO FINAMISUDAM. DE 1974 ATÉ
ESTA DATA. LEVANTANDO DADOS REW\TIYOS ÁS EMPRESAS QUE Sr.
BENEFICIARAM DOS . RECURSOS E AINDA NÃO ENTRARAM EM
FIJNCIONAMENTO. OESTACA.'IDO EYENTUAJS DES,lOS DE RECURSOS.
SOS MOLDES DO QUE OCORREU RECENTEMENTE NO FINOR/SUDENE.
Resultado: Adiado
Presenca Antoruo Carlos Valadares. Josaphat Marinho. Coutinho Jorge. Bello

Parga. Gllbc:rto Mu-anda. Franc.ehno Pereua.. FlaVIano Melo. Edison Lobão. Lll,IZ
..;!berto de Obveua. João Rocha. Jader Barbalho e Eduardo Suplicy

Pauu:

ITEM I
ELEICAO PARA PRESIDENTE . DA COMISSÃO DE flS.Ç!>J,.JZAJ;ÃO E
COl--'TROLE PARA O BIESIO 1995/1996.. - ··--- .

Resultado: Eleito o Senador Edison Loblo

ITEM2
REQliERIMENTO DO SENADOR G!l.BERTO MiRANDA. SOLICIT.'JIDO,
SOB O MANTO DO ART 73. COMBINADO COM O ART. 76. ITEM UI. DO

ITEM2
REQUERIMENTO DO SENADOR COUT!NHO JORGE. SOLICITANDO. COM
BASE NO ITEM X DO ARTIGO 90 DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL, SEJA INCLUIDO NA PAUTA DA REUNIÃO EM QUE
COMPARECER O
MINISTRO MARCOS YILAÇA. PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA LiNIÃO. O TEMA "DESPERDiCIO DOS
RECURSOS PUBUCOS'. QUE FOI OBJETO DO RELATÓRIO DE !NSPEÇÃO
TC W 007.059/95-7 DO REFERIDO TRIBUNAL.

.Raultado: Aprovado

..J:!'KM>
FIXAÇÃO DO DIA E DO HORÁRIO PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA
COMISSÃO. EM YJRTIJDE DE NÃO CONSTAREM NA RESOLUÇÃO N' 46.
DE 1993.

RcSWt:aaõ:-Quinta-feiii:"às IOh r:30min.
EXTRA-PAUTA

O Presidente sUbmete- ao PI~0_3,s tiQ~as dC- ~ Para o functonamento da
Subcomissão, criada para fisCa:lkar c controlar as ações decom:ntes da
implemca.tação e execução das polincas públicas para o setores de
telecomunicações; pettólco e gâ.s_: energia clêtrica; e transporte. Des.Igna. os
seguintes Senad.ores para comporem essa Subcomissão:
Setcr de Telec:omunicaçõe-s: Senador Gilberto MirandA (PMDB}
Setor de Petróleo c Gás: Senador Antonio Carlos Valadares (PP)
-Sctor lk: Energia Elétrica: Senador Carlos Patrocinio (PFL)
Setor de Transpones: Senador Coutinho Jo~c (PMDB)
Resultado: Aprovado
Presença: Edison LobãCl. Epitacio CafeteU"a. Humbeno Lucena. João
-França.- Flavi~o Melo~_ Leomar_ Ouuuarulha. Eduardo_ Suphcy._ Qjlben:o __Mmmda.
Carlos Patrociriio. Frãnce1in0-Pet-etra.. Jose A.fvis -e JonaS Pmheuo

'.?fRE1JIÍÍIÃO (O<dinária)-17111&'95
(Adiada por f.alta de quorum)

ITEM4
DIVERSOS SINICFC
"Do Presidente da ~ção Nacional dos Audi1ores MCcbcos do Minisreno da
Smide (ANAMMS). encaminhando ii. CFC correspondCncía. onde aquela entidade
manifesta sua preoçupação com a situaÇão de cnse, por que passa o Sistema Único
-de Saúde (SUS)."
Relator. Senador Humberto Lucena
Parecer: Convocar, para depounento ã CFC, audttores e funcionânos do
Ministério da. Saúde e do TCU e especilllistas na maténa, a fim de esclarecunento
da grave denUncia apontada naquela correspondência.
_ ~_qJ_tado; A~do

(Adiada por falta de quorum)

(Adiada por falta de quorum)

(Adiada por falta de quorum)

-
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P•uta' APREC!AÇAO DAS PROPOSTAS DE EMENDAS COLETIVAS AO
ORÇA.\iTh'TO DA UNIÃ<Yf'AI<Al9%. Nb AMBITO DA COMiSSÃO DE~
i'ISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
- Resultado: Forsm di:scutid:as e aprovadas as seguintes emeadas:
1-CFC: BR-226- CONSTRUÇÃO DE PONTE DEL!G.
TIMONrrERESINA:
2-CFC: FERROVIA NORTE-SUL. CONSTRUÇÃO DO TRECHO
AÇAILÀNDWCOLINAS DO TOCANTINS:
3-CFC: DESENVOL~TO DA HEVEICULTURA;
4-CFC: CONSTRUÇAO DO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO:
5-CFC: FT.JNC!ONAMThTO D:J TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
Presen~: Echson Lobão. Coutinho Jorge. Gilberto Minmda. Carlos Patrocínio,
Roberto Requiào, Humberto Lucena. Francelina Pereira. João França e Vabnir
úunpelo.

(Adiada por falta de quorum)

2" SESSÃO LEGISLATIVA DA

ITEM5
DIVERSOS N' 103. DE 1995
llolDo Deputado Augusto de Carvalho. solicitando sejam tomadas as providencias
= n~_junto ao T_ribunai !k Contas da_ União, no sentido de aprofundar e
_ amalizar a auditona realizada no Fundo Social de EmergCncta • FSE EM 1994, ..
----Rdator:_Sc:nador Humberto Lucena
Parecer: Favorâvel
Reaultlldo: Aprovado
ITEM6
D~OSN'~,DEI995

''Do Sr. ~dc::lue do Tribunal de Contas da União. encaminhando ao Presidente do
Senado Fedc:ral. para conhecimento, cópia da. Decisão n"' 137195. adotada por aquele
Tribunal na Sessio OrdinDria do Plenino de 29/03/95. bem como dos respecnvos

ReWório e Voto que a ftmdamr:ntam."
Relator. Senador Carlos Pa.trocinio
Parecer: Pelas diligências apontadas
Raultado: Aprovado

ITEM7
PROCESSO N" 0!6365195-ll
Banco do Brasil moVIda pela empresa
Acumuladores Rodrigues Ltda.. sob denUncias de ineguiarida.des na gestão do
- Fundo Constitucioual de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FCO.
Relator. Senador Flaviano Melo
Parecer: Pelo arquivamento do processo.
Raultlldo: Aprov~~do
-"RepreS'""'iÇt~vot-ão-

>ll" LEGlSLATIIRA
(Adiada por falu de quorum)

(Adiada por falta de quorum)

.~l':IIEUNIÃO(orcllaáriO) ~=

J!d~da po~ fal~ ~e_g_uon_am)

Pauta:

ITEM I
Requenmento do Senador Gtlberto Mtrand.a. solicitando sejam convidados para
prestarem esclarcctmemos. mdJVIdualmente. a Comissão de Fiscalização e Controle
os Pres1dentes das empresas montadoras de veiculas automotores, o Presideute da
A.NF AVEA e o Secretario da Receita Federal. acerca das declarações do ex·
Mm.t.suo Cuo Gomes. ~ ao Jornal do Brasil cm 27 de fevereiro de 1995, na
Seção ·Negôcros e Fm.anças", página 6, sob o tirulo "Ciro diz que montadora dribla
IR·. Sobcua. Igualmente, que o Secretiuio da Receita Federai remeta a esta
Com1ssà.o. antes do seu d....,aunento. a relação dos impostos pagos.. nos últimos
:::mco anos. inchcando nommalmc:me as respectivas empresas montadoras.
Resultado: Add:do

ITEMZ
Requenmento do Senador Gilberto MlfllDda. soliciWldo, no ãrobiro da Subcomissão
Permanente - sc:tor de telecomuwc.a~j::ões. seJa .::onvocado o senhor Presidente da
Compan.bJ.a TclefõwC!l da Borda do Campo (CTBC) pa.m ~- pCrãnte (stCófg!o
coleg~ado, ID.ÍOrtllaÇÕeS acerca do Plano de Expansão de T elefoma na mo4aJ.idade
?.C.T. (Planta Comu:mm.ria de Telefonia).
Resultado: Adiado

ITEMJ
DIVERSOS N" 38. DE 1995
"Do Sr Prc:sadente do Tribtlila.l de ContaS da União, encam-inhando ao Senado
Fedrnll.. cap1a da Dectsão D0 066/95. ado~d.a por aquele Tribunal na s.Cssi.o
Ord.tnana do Plenano no dJ.a 22102195. bem como dos ~vos Relatório e Voto
Jue a funaamentam. e. amda. cop1a do Rc:latóno de Auditoria Operacional rediDda,
na Sc:cn::tana de Recursos Hidncos (TC D0 007.291/92-2).
Relator: Senador Jader Barbalho
Parecer: Pelo arqwvamento da matCria,
Resultado: AproYado

(Adiada por falta de quorum)

~ó-(é:iiri~)-:3MOI!H!~::::::i1E

Pauta: APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE EMENDAS COLETIVAS AO
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 1997. NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Raultado: Foram discutidas e aprovadas as seguintes emendas:
1. Coastruçi:o do Anexo do Tribun~:l de Contas da Uniio (Brasaia);
2. EquipameatOI e serviço:~ de informitica para o Tribunal de Contas da Uoiio
(llrullia};
3. Constnaçio e iostalaç.io de Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contu da Uailo (Nacioul);
4. Constnaçio de poate ferroviária sobre o Rio Toantins (RegiAo Norte~

Sandra Guidi. Ciuios Patrocinio. Carlos Wilson. Ramez
-TCbet. ·vamm Cãmpelo-.-JoãOROCllã:-Flavui.nO Mdo:-Ja.ckr-Barbalho e Anionio

__ Prc:saJça: Edison Lobão.
-tarloSV~.

(Adiada por falta. de quorum)
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AUDlÍNClAS. DEPOIMEJio.'TOS, EVE~'TOS REALIZADOS
E COMPARECIME~TO DE Al!TORIDA.DES

REUNIÕES CONJUNTAS DA COMISSÃO DE
FISCALIZA CÃO E CONTROLE

DATA
22106195

NA !"SESSÃO LEGISLATIVA DA 50" LEGISLATI®f

29/1!195

ASSUNTO

PARTIC

(.ompa:recancnto .ao Plenano Co Tnbunal de J Senador Ed.J.soa Lobão
Comas da Ubiio na Scs.slo de Analise das j
Coaw. do Govcno de 1994
llcpom><mo•
do EmboDw!oc
JulooAfionso
Ce= ~-=-~'-•
dos Sazltos:
do Senhor Jose
~~cDc:tca~
.Aulml:pçio. Presuicnte da L.ider Ta:u Acreo: e
do Senhor Mino Jose dos S&otos. ddetwlo da
Policia Fedenl. ICCI""..t dO P'rtlletO SM.m
J)cpounczltos dos Senhores SniW!etro Marco ~ d.U (.ociWIOa do: ~-~
Amoalo Olivein.. Coordc:aador do ProJeto R.c:bl;6c:s E:.ucnon::l c Dcfca No;qgJ

ÚCJme$

05112!95

Vt:W##'Jf ,;.;:

#aotfllNIÃOCONJUNTA(CFCJCUJo\E)';l!'~·
Pauta: Depoimeatos do Embaixador Julio Ceur Gomes dos Santos; do Seubor
José Affonso A»umpçio, Presidente da Lidero Tár.i Aéreo; c do Senhor Mário
José dos Santos. Delegado d.a Policia Federal, a cera do Projeto S[VAM.

···'5

;mt;4 ;:;.'"%u;m«.\O CONJUNTA CCFCICIWC.ü:}:;·~
Pauta: Depoimeutos dos Senhores Bripdeiro Marco Antonio Olivein..
Coordenador do Projeto SIVAM: c. Almirante Mário Cés.u Flores, exSecretário de Auuotos E:r.tratCgicos. acerca do Projeto SIVAM.

I
I 06112195
I

I

''A·

!·,-/!ti $&A"t?11RIJníiÃO CONJUNTA{~~
Pauta: Comparccimeato do Senhor Te~~ente-Brigadeiro-do-Ar Ulio Vwa
Lobo, Ministro de Eludo da Aerooâutica,. pua prestar aclarecimeotos aeerc:a
doSium.

Sergio
Xav!:er
FClllla,
fhmor . do
Dcpa1::1mc:nto de Pc:sqUlsa do Mmmeno da
Acnmaunca:. e Rogeno Cc:zar de C~
Professor da Umcamp. acerca do Projeto

~GU~dof~

Etdlo;to::s~cDdo::~~~N-.t

Sman

12/I219S

13111195

~-l*.iiEUNIÃO CONJVNTA(CFCICRE/CAEF~
.
Pauta: Depoimentos dos Senhores Tenente-Brigadeiro Sérgio
Xavier Ferolla.. Dimor do Departamento de Paquisa do Miaiatério da
Aeroaáutia; e Professor Rogêrio Cczar de Cerqueira Leite, da Uaicamp.

SIVAM: e Almttante Mario Cesar Flotc$., CllScaui:no de Assumes E.xttareg:~co!o. acerca do
Pmoeu>Sman
Depounenms dos Senhores r cncnte-Bnp.dctro

16101/96
11/061%

2010319ó
03/09196

-

CaDpam:une:mo do Senhor Bngao.euo !..dto
V:I.IDI Lõbo, Munmo (k Estado da

,.,. """""

~~.....,...._4ch~

StclaoOc:ol:..w:nol'ac~h-..al

cs.c:larccunc:nws

sobn:: o ProtCTO Srn..'U
~o do Professor Serg:~o Fem::tra. ~ll.u\...OCIIWIC:IQ<3CI"~
pua a cmrega do RelaWno da SoctecWic ~E.:a.:noraeOdca~
Bra.,j].-:mt. p.m1 o Prof;resso d2 Cu!nc1J. CSBPC).
sabre o Prcncto Srnm
Dcpounc:nl:o do Sn[Wieu'o Ivan Frota acerca lt.\cmD<lla w l...oal&uOI:s o.: r~
do Prolcto Srwm
Rd-»:a r:.-nora c Dc:feg " - l
Vwta do ~ da Aw.::inona úencnl de Scwicr Ed.Json Lobto
La N-=iórl Ar'2etttma ao Senado Fedcnl
V111a.
do
~acne
do
Tnbunal!&cu.dcrE.dlsonl.obio
Admmstrmrvo. Fiscal e de Coatas de
~ e c:om1tM. ao Senado Federal
V~SUa do Pn:sldcnte do Escrnono de Au.dnon~
Edtson Lobio
da Rqlübhca Tcheca e coaucva ao Senado

I

I

l5cn&dor

......,

Z?•·~i}·: :§:"il)itüMÃO cONJUNTA CCFCJC:itEitiEl ... t3nW;;g,.

TRAMITACÃO DAS MATÉRIAS

Pauta: Entrq~~ do Ràatório da Sociedade Brasileira para o Progresso da
CiêoCJs, pelo aeu Praideale, Professor Sérgio Ferreira.

DIVERSOS
NA 1• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
;'-.l'ld>~:...:....)".REUNIÃOCON.IUNTA(CFCICREICAE}-1~
Pauta: (Item 1} Deliberações de díversos usuntos .tpresenudos à Comiuio:
(Item 2) Elaboraç:io de caiencü:rio para as próximas reuaillcs.

l@l Zft·· ~~OCONJUNTA (CFCiclll:itiE};"JiíiiíJiR:U:
Pauta: Depoimento do Brigadeiro Ivan Frota acerca do Projeto Sivam.

~OCONJIJNTA"(CFCICBI'.7c:ÃE);ó1~
Pauta: Leitura e discussio do relatório do SMlador Ramez Tebet. Rdator d~
Projeto Sivam.

tZf !f-:'

"4-IoCVNIÃOCONJuNrA(CFCICREICAE};_~Paata: Lt:itura e discussio dos votos em separado. bem como a dlsc:uuio c
vot:açio dos relatõrios oferecidos à Mensagem n• 284/95 (Projeto Sivam).

Diversos StN- 1994
'""Do Sr. M.Uustro da Secretaria da Adnurustraçào Federal. encaminhando ao
Advogzdo--Genl da. União. dossu; preparado pela área de conttole de operação de
crédito do BNCC. contendo relato sobre emptesnmo concedJdo por aquele Banco á
Cooperativa Agroindusttial. do Vale do Rio Guaporê Ltda.
Relator: Senador Coutinho Jorge
Parecer: Pelo uquiwmento da IIJ316ia
Resulmdo: M..:n. ap=wia em 25105195
Divenos n• 03511995
Senador Antonio Carlos Valadares. encaminhando ao Senador Alexandre
Costa. Pn::sidcatc: da ComiSSão de Fiscalização e Controle. noncta pubbcada no
Jomal do Brasil edição de 27/01195, pág. 6, sob 0: titulo "Ciro dlz que montadora
dribla imposto de rc:aclo.•
ReW:or: Senador Gilberto Miranda
~-Parecer: _couclui _por requerimento. solicitando depounenr.os
das autoridades
competentes para esclarecer a denimcta.
Resultado: aguardando parecer da Comissão

-no

Dívenos a• 03811995
~~óP-_o_.4;_J!.I~toti-ª-_operacional

NA 2" SESSÃO LEGISLATlV A DA 50" LEG!SLATIJRA

~tNFtkA#F:··& J!lWJNJlo-CONJUNTA<ctCJCREtE.t.Ei-::~
Paau: Apreciaçio do relatório das emendas oferecicbs cm plenário ao Projeto
de Resolução o• JS.. de 1996., acerca do Projeto SIVAM.

~ÕCoNmNTÂ(~}.i~
Pauta: DiKuaio e votação do Rel.atôrio do Senador Rama. Relator--Geral do
Projeto SlVAM. sobre as Emendas de Plenário oferecidas .a Projeto de
a...luçio o• JS. de 1996.

do TCU. reahzada na Secretana de R~

-· Ilsal•
Hiàri"º~-®
. ..~Q
.. do_ M.~tQ_&nb.tcnt~.
. . _.do.~_ecursos Hidn1..0s e da .Amuimia
Relo!or. Senador Jader Barbalho
Parecer: Pelo arquivamento da matiria.
Resultado: Matt:ria. apreciada em 28/03/96
Diversos n• 04S/199S
..Do Senhor Assed Yunes Filho. encammhando ao Pn:stdenle do Senado _.fe~_
exposiçio têcn.íca em forma de perguntas e respostaS com objetivo de melhor
esc1arc:cc::r o Cllfoque pertmente is varias fases do processo de recuperação do Uoyd
Sruileiro."
Foi dado coohccime:nto aos membros da Com1ssão. em 29/03/95
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Di~ersos. n• osoft99S
.. Do Senhor Presidente do TCU. encaminhando ao Senado Federal,. para
conhectmento. cõpia da Decisão n<> 137195. adotada por aquele Tribunal. na Sessão
Ordinãria do Plená:no de 29/03/95. bem como dos respeçnvos Relatôrio e Votos que
a fundamentam.,.
Relator: Senador Carlos Patroeinio
Parecer: Pelas dihgàtc1as apontadas.
Resultado: MatC:n.11 apreciada cm 28/03/96. favorâvcl ao Parecer do Relator.
Diversos n• OS7n995
...Do Senhor Presidente, em excrcicio. do Banco do BrasiL encaminhando ao Senado
Federal as demonstr1ções contãbeis de 31112194. devidamente audiwias, do Fundo
Consaructonal de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)."
Foi dado conhecuuento da matCna DOS membros da Comissão, em 13/04/95.
Divenos n• 06211995
..Do Procurador Geral ~ RepUblica. encaminhando ao Senado Federal. para
conhcctmento e providetlctas cabivets. o processo PGR n° 08100.001600!9S-21,
originino do oficio PRIMTIR/n'" 63. de 20/03/95. subscrito pelo Prcx:undor
Region.a.l dos Din:uos do Cidadão no Estado de Mato Grosso.'"
:Foi dado conbecu:neDto da matena aos membros da Comissão. em 11105195.
Divenos n• 069n99S
Presuiente do Banco da Amazõnia S.A. encanunhando ao Senado Fedc:ral
coptas do processo de prestação de contas do fundo Consntuctonal de
Fl.D.8I1Ctamento do Norte!P.-lO. excrcicto de 1994."
Foi dado conhecunento d.t matena aos m~bros da Comissão. em 03/05195.
~oo

Diversos n• 077n995
..Do Presi~tc do TCU, encaminh.o.ndo ao Senado Federal. para conhecimento,
cópia. da Decisão na 188195. adotada pelo TCU na Sessão Ord.tnána do Plenário de
10/05/95, bem como dos respecnvos Relatemos e Votos que .11 ftmdamentam.."
Foi dado conhecimento da maU:ria aos membros da Comissão, em 22/0S/95.
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Diversos n• 12811995

..Encaminha ao Senado Federãl.- P~ conhecimento e providéncias cabiveis. cópia
de relatórios prelimin:arcs das peric1as têcrucas contábeis e mêdicas, reafu:adas em
:Proccdímentos ins:taurados na Procuradoria da República no Estado L·- São Paulo.
em atendimento ãs recomendações da CPl destinada a apurar irregularidades uo

lNAMPSISUS."
Relator: Senador Jader Barbalho
Agumdaódo parecer "do ri:Wot.
Diversos o"' 129/1995
..Encaminha ao Sc:uado Federal cópia da Dcctsão no- 636/95. adotada pelo TCU. bem
como dos respeçtivos relatôrio e voto que a fundamentam ...
Relator: Sc:nãdãi' Jadct Barbalho
-Devolvido pelo rclalor. cm 21111196, com minuta ele parecer.

Diversos n•1J21199S

----..Encamínl:i& ao SC::WI.dor Feâeral cõpia dó inteirO ti:õr do ielarório de auditoria
realizada. na Sc:cn:wia de Prev:idencia Compicmentar do MinistCrio da Previdência
e Assistência Social a. fim de servir de subsidio ao Projeto de Lei que rcfonnula
--li:gtsliÇiõ-querege-õ SistCD.aâeprevfdeDCia rompleincõlar."

Relator. Jader Barbalho
Devolvido pelo relator, em 21/10/96. com mmuta de parecer
Diversos/CFC S/rrn995
..Do Presidente da Asso<:12Çào Nacional dos Auduores Mtdicos do Ministêrio da
Saúde (ANAMMS). encaminhando ã. Comissão correspondência onde aquela
manif~t:JL _swt ~ c~_a_ situaÇão de crise _pçr _gue pll$Sa o Sistema Úniçp
de SaUde (SUS)."
Relator. Humberto Lucena
DevolvidO pelo relator. cm 21108196, com minuta de pan:eer.

mvenos!CFC SJWn995

..Do Pres:idc:ntc do TCU. encaminha ao Presidente do Sen&d.o Federal o Aviso n"
438-SGS-TCU, de 28/09/95, r=etendo cópia da Decisão n•- 494/95, adelllda por
Diversos n• 08211995 .
aquele Tnbunal c:om as iniormaçõe:s referentes aos quesitos constmtes do
Do Presidente do TCU, encaminhando ao Si:naaõ FCdoai -iilãiOríO -das atiVídidCS-- R.equerimeuto n'" 1080/95, de amaria da Senadora Bcncdita da Silva."
daquele Tribunal. referente ao lo trimesm: de 1995.
kl.ator. Flaviano Melo
Foi dado coDhectmc:nto da matena aos membros da Comissão, cm 07/06195.
Devolvido pelo relator, em IS/02196. com m.inuta de parecer.
Diversos n• 083/1995
"EnCZliillD.h.!. ao Senado Federal doc:wnento-denimc1a da Federação dos
Trabalhadores na Agriculrura do Estado do Maranhão • FETAEMA referente às
uregularidades ocomdas na Companhia de Coloruzar;;:ão do Nordeste· COLOI\.'E.~
Rel..ator: Senador José: Alves
Apwrlando parecer do rebuor.

"Enc:ammha ao Senado Federal relatono das ariVIdades do TCU. referente ao 2°
tnmestn: de 1995 ...
Rc:Wor: Senador Fla.vtano Melo
Aguardando parecer do relator.
Divenos n• 10311995
-Sohcna seJam tomadas as providênc1as nccessanas Junto ao TCU. no sentido de
aprofundar e .uuahzar D audltona reilizada no Fundo Social de Emergéncta • FSE..
cm 1994."
~Wor: Senador Htnnberto Lucena
Parecer: Favorável
~tado: Ma1ena aprecwia cm 28/03/96. favonivel ao parecer· do

retator:-

Diversos 10711995
"Encamính& DO Scm.do Ft:deral copia. do AcórdAo no 112/95, aprovado pelo TCU,
na Sessão Ordinim.a do Plenino de 06109!95. bem como dos respectivos relatório e
voto que: o fnwtammtmJl.~
Relator: Senador Luiz Alberto de Olivcua
Devolvido pelo relator, em 30/04196, com nunuta de parecer.

Devolvido pelo rellltor. em 21/10196. com minuta de parecer.
Divc:nos n• ootn996
"Enca:mmb.a a.o Scwio Federal cópia da Oecis.io n" 674195, adotada pelo TCU, na
Scssi.o Plc:n&na. de 12112195. bem como dos respectivos relatório e voto que a
frmdamenmn ..
~ Senador Carlos Wilson
Aguardando mmutlt. de parecer do relator.

Diversos a• OOJn996
""E.nc.mnnha ao Senado Federal, par1 efeito de fiscalizar;;:ão c controle. o balanço do
Fuodo Constitucional de Financuuncnto do Norte (FNO), .alusivo ao 1° semestre de
199S."
Rdatl"f: Senador Jadcr Barbalho
Devolvido pelo relator, em ll/10/96, com minuta de parecer.
- Diversos n"' 01111996-Congrcsso
..Encaminha ao Senado Fcdera.l o relatório de aplicação dos recursos do Ftmdo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fisca.liz.aç1o •
FUNDAF."
Foi dado conhecimento da matCria aos membros da Comissão. em 09/09196.
Diversos n• 01811996

.. Encaminha relatôrio das arividades do TCU. referente ao 4° trimestre de 1995."
Relator: Senador Rame:z Tebet
Aguardando minuta de parecer do n:laror.

Di"enos n"' 12311995

..Encaminba ao Senado Federal. para conhecimento. cópia dos Acôrdios

Diversos/CFC SJN•/1995

.. Propostll de Programa de Trabalho para o b1ênio 95196. de autoria do Senador
Amonio Carlos Valadares. presidente. em exerctcio, da Comissão."
Relator. Senador Jader Barbalho

149 c
1.~0/95, aprovados pelo TCU. na Sessão Ordmâria do Plenãrio de 08/11195. bem
como dos respectivos rclatorio c voto que os fundamcmam. ..
D0 S

Relator. Senador Epitãcio Cafeteira
Aguardando pareçcr do rclalor.

Diversos a• 035/1996
..Encaminha ao Se:a.ado Federal relatôrio das atividades do TCU. referente ao
exercício de 1995."
Relator: Senador R.m:tez T ebet
Aguardando minuta de parecer do relator.

Divrnos n• 126/lm
..Encamin.ba ao So:wio Federal as dt: .. tonstraÇões contãbeis de 31/12194,
devidamente aud.J.tadas. do FWJdo ConstltUctonal de Fínancunnenta do Cc:nuo--Oeste
(FCO)."

Diversos a.• 04311996
..Relatório da CPL criada na Câmara dos ~utados. destinada a Investigar a
ocoaência de passiveis irregulandades na fabncaçào de medicamentos."

Relator: Senador Carlos Wilson
Devolvido pelo rcWor, cm 10/07/96. com nunuta de p.arccer.

Aguardando llllD1lta de parecer do relator.

Rclator. Sclwlor Hmnbcrto Lua:na
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Diversos n" 047/1996
"Eacaminha ao Senado Federal cópia da Decisão n" 287/96. adorada pelo TCU na
Sessão Ordlniria do Plenãrio de 21105196. bem como dos rcspecnvos relatóno e
voto, que a ftmd~entam e. ainda. cOpia do relatóno de auditoria operacional.
referente a fase complemenrar.
realizada no Mirustêrio da Previdêl1c:ia e
.t\ssistê:acia Social. no INSS e na DATAPRE V....

Diversos n• 107/l996

..Encaminha ao Senado Federa! cópía da DeCisão no 806/96. adotada peio TCU. na
Sessiu E.xnordinária.·Reservada do Plenario de 04112196, bem como dos
respectivos relatório e voto que a
Foi dado conhecimento aos membros daCoDllssào. em 19/12/96

fundamennu:n· ..

DiverSOS n• 10811996

RelAtor: Ramez Tcbet
Devolvido pcio reJar:or. em 23/0/9n. com minuta de parecer.

uEncaJ:ninba ao Senado Federal cópia da Decisão n~ 838196. adotada pelo TCU. na
Sessão Ex.traordinâria do Plcnáno de 12112196. bem como dos respecovos relatono

Diversos n• 049n996
..EncamiW ao Senado Fedual o relatório de arividades do !CU, refe:reme ao I"
mmestre de 1996."
Foi dado-conhecimento da matc:ria aos membros da Comissão. an 10106196.
Diversos a• 06111996
..Encaminha, para conhecimento. cOp1a da Decisão n" 380/96. adorada pelo TCU. na

Sessão Ordinãria do Plenáno de 26/06/96. bem como dos respectivos relatório e
vmo que a fundamCIJWil."

e voro que a fundamentam."
R.elator: Carlos Wils.on

·-·~do miiíüta-de pareCer êOfe1ãror.-

DiveNOS n- 00311997
_"Encaminha ao Senado Federal as demonsrraçôe.) contãbe1s de 30/06/96,
devidamente auditadas. do Fundo Consttructonal de Fmanc1amenro do Ceno-o-Oeste
(FCO)."
Foi dado canhecimet~to da matéria aos membros da ComJssâo, em 24101197

Relator: Senador Carlos Wilson
Aguardando mmuta de parecer do relar:or

MENSAGENS
Diversos n• 066/1996

.. Encannnha ao Senado Federal cOpia da hsta especifica remetida ao MinístCno
PUbLica Eleitoral, para os fins prevtstos na ahnea "g... do mcisO I. do art. 1" da Lei
Cornplemenmr n" 64. de 18105190. conrendo os nanu:s dos responsãvets que t:ivernm
suas contas Julgadas uregu.iares pdo TCU. nos úlamos ctnco anos. nos tennos mt.
9l.claLel 8.443/92 ...

MSF n• OU!/1995
.. Da Presidénc1a da República. submetendo dehbernçào do Senado federal o
relatório sobre a Retribwção Adicional Van.ir.vel - RA V. refeteme ao 2~ semestte de
1993."
Foi dado conhecimento aos membros da Corrussão. em !9104/95.

Relator: Senador Sérgio Macb.Ado
Devolvido pelo relator, em 05/12!96. sem minuta de parecer.

MSF n• 029211995
"D.a Presidincia da República. su.bmecendo deliberação do Senado Federal o

Diversos o• 01311996

rel&lório sobre a Retribuição Adicional Vanável - RA V. refetente ao I~ semesae de
1994."
Relator: Senador Carlos Paaocinio
Devolvido pelo reluor. em ~3112f~?· COl!l nunuta de pll.t'eter

..Encaminha ao Sc:oado federal cópta da Decisão n° 472/96. adotada pelo TCU. na
Sessio E:araordinãria Reservada do Plcnáno de 31107/96, bem como dos
respectivos rd.atcrio e voto que a fundamcntJlm e. ainda. cópia de reJWrio de
auditoria..
Rclaror. SC!Wior Jadcr Barl>alho
Agusn:iando aunut1 de pan:ccr do reW:or.
Diversos o• 07811996
..Encaminha ao Senado Federal o relatório de aovidades do TCU. referente AO 2°
ll'lm~del996."'

MSF n• 0380/1995
..Da PresidCncia da República. submetenào deliberação do Senado Federal o
reLatório robre a Retribuição Adlctonal V.mâ.vel- RA V, referente ao 2" semestre de
1994."
Relator: Senador Carlos Patrocin!o
-Devolvido pelo relator. em 03/12.196. com mmuta àe parecer.

Foi dado canhecuncnto da matC:ria aos membros da Comissão, em 04/09196.
Diversos n• 08S!t996
"Encammba ao Senado Federal cópia da Dectsào

n~ 610/96. adotada pelo TCU. na

Sessão Ord.tnma do Plenino de 251091%. bem como dos respecttvos relatóno e
voto que a fundamentam ...
Relator: Senador FlaVIano Melo
Aguardando mmuta de pan:cer do relator.
Diversos n• 08611996
n~ 607/96. adotada pelo TCU. na
Sessão Ordiniuia do Ple:n3n~ de 25/09196. bem como re:roecovos relatóno e voto
que a fundament~m."
·
foi dado conbeci.mcnro da matc:ria aos membros da Comissão. em 14/10/96.

"Encaminha ao Senado Fede;rll! cópia da Dectsào

J>ivenos n• 087n996
""Encaminha cópia da Do:lsào n° 545/96. adotada pelo TCLi. na Sessão Ordinária do
Ple:ruino de 28.108/96,
fundamentam. n:fen"'Jtc
Projeto Nordeste I.·

:1

bem como dos respecnvos relatório e voto que a
auduona opecac1onal na CODEVASP e DNOCS. sobre o

dos crabalhos de auditoria. .::cm relação aos repasses de recursos federais (do extinto
rNAMPS) a diversos mun.icipios do Estado de Silo Paulo, por força de convênios de
municipali.z.açio nos anos de !992 a 1994, no contexto SUS.
ReLator: Senador Humberto Lucena
DevolVIdo pelo relator. em 09/12196. cem rrunuta de parecer
Diversos n• 10111996
"Encam.inh& ao Senado federal o relatório sobr.: o n Encontro dos Tribunais de
ContaS dos Paises de Lingua Ponuguesa."
Fot dado conhecunento aos membros da Co.tniss.ão, cm 04/12/96.
Diversos n• 10611996
"Eoca.m.mb.a ao Sensdo Federal o relatório das arividadcs do TCU. referente AO 3o

de: 1996."

relatóno sobre a Retribwçào Adlctonal Vmavel- R..A. \'.referente ao 2~ semestre de
1995"
Foi dado conhecunenro da ma:tC:na aos membros da Comtssão. em 27108196

MSF n- 05011997
..Da Presidência da RepUblica. submetendo deliberação do Senado Federal o
relatório sobre 1 Retribwçào Acbclonal Vana~el- R.A V, reierenre ao !" semesae de

1996"

Diversos r~• 09811996
'"Enca.mi.o.ba ao Senado Feàeral cópia do relatõno, acompanhada da documentaÇão

rot dado collheomento da matéria aos membJVS da Comissão. em

MSF n" 021011996

"Da Presidincur. da Repisbhca. submetendo deliberação do Senado Federal ~l

Foi dado canhecUocnto da matena aos membros da Conussão. em 17/01/97

Rel:uor. Senador J.ader Br.rbalho
Aguardando mmuta de~ ..:ecer do relator.

tn.meStre

MSF o" .OU5!1996
..Da Presict.:ncia. da República. submetendo deliberação do Senado Federal v
reWório sobre a Retribwção Adicional Vanavel- RA. V. referente ao lc semestre de
1995"
RelatOr:- Scinador CarloS PaaocúilOIkvolVJdo pelo relator. em 03/12/96. com IIUD:Uta de parecer.

19/lii%.

PROPOSTA DE FISCALIZACÁO
PFC n• 001/1993
...Do Senhor Senador Ney Maranhão e outros. requerendo nos 1ermos do art. 58,
puagrúo 3" da Conscruiç.ão Federal. e 145. paragrafo l" do Regunemo lnrem.o do
-Se:Ilado Fedetal. a constiruíç:lo de wna. Conussã.o Parlamentar .::!:: ln<.,acmo.
c:omoosta de 11 membros tirularcs e 7 suplentes. para. no prazo C:: 180 dias.
JevaDtar os reais nü:mcros das contas pUbi.Jcas de 1993 e nos u.io.mos cmco
exercicios. cm face ao dcscnconao dos numeras apresentados pelo ~1trusténo da
Faund.a. Governos EswitWs e Empresas Estatais. divulgado pela unprccsa.~
Relator: Senador Josaphat Mannho
Patecer: Contririo
-R.Csillt!do: mare:ns apreo.ad!. cm 1110419.5. aprovando o parecer do relator
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OBRAS INACABADAS

Dando ccntimlidade aos trabalhos da Comissão Temporária das Obras

Inacabadas. a Comissão de Fiscaliza.ção e Controle adotou as providências
nccessârias para a atu.alimç.ão do relatório daquela Comissão, com as informações
relativas ao ano de 1996, para servir de base para a apreciação da proposta

or;:amo:ntilriula UniAo paral997.
Para tmto, foi elaborado um formulârio padronizado e enc:aminhado a todas
as prefeituras do Pais. aos governos estaduais e: aos Ministros de Estado.. No
c:ntanto, em razão das eleições muructpau•. o nível de respostas foi extremamente
baixo, como o ind.tca o quadro a segulr Mesmo assun. a grande maioria das
respostas indica que não ex1ste. naqueles murucipios. qualqUCT obra panWsada, da
responsabilidade da União.

Assim. para o próxuno ex.ercicio, sugenmos contar com o auxilio do Tribt.mal
de Contas da Un.ião. no sentido de buscar a$ mfonnações de_ que a Comissão~
de Orçamento necesstt:a sobre essas obras

DEMOSSJE4.TTVO DAS_ÇQRRF;SPO"'iOf:"\Cl-'S RECEBIDAS
MQBRA51~4.C~BADA~"
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~TO .] BRASJ.L...\NDlA DO
-- ·-- TOCA.-."T!NS
'- I TO I CARRASCO BONITO

l
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consu.. IX:Uol:. Mwuc;rp10. oon. ~~Sma. C1.J.li~

... :&1>~!!2SCMuru_C)OI~~-D~?9-<;I.\,.rn<j.o

.EXPEDIENTES DA SECRETARIA DA ('OMISSÃO
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. E~
será atendido, conforme solicita, e a Mesa agradece
a sua compreensão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, pretendo,
nesta tarde, abordar assuntos diversos e não poderia deixar de começar dando as boas-vindas ao.
companheiro Abdias do Nascimento, do PDT do Rio
de Janeiro, que no dia de hoje passa a assumir de
forma efetiva o cargo de Senador da República, ocupando a vaga deixada pelo querido e saudoso companheiro Darcy Ribeiro.
Um dos assuntos que me traz à tribuna é a hidrovia do Marajó. Essa obra, que já tem compromisso do Ministro dos Transportes e do Governador do
Pará, Almir (''>briel, é de grande importância para a
nossa região, sobretudo para a Amazônia Oriental,
pois pretende interligar as cabeceiras de dois rios
que cruzam a Ilha de Marajó: o rio Aluá e o rio Anajás.
Esse canal deverá ter uma extensão de aproximadamente 20 km, e o Governador Almir Gabriel,
numa solenidade realizada há oito dias, em Belém
do Pará, se comprometeu a investir na obra R$10.
milhões - portanto, 50% do seu custo talai. No Orçamento da União para 1997, já estão alocados R$2,5
milhões e o custo totai da obra, como disse, é de
R$20 milhões.
Ela deverá ser realizada num curto prazo, podendo ser inaugurada ainda na atual gestão do Governador Almir Gabriel - tive uma audiência com S.
E~. além de ter p?rticipado de uma solenidade, em
Belém do Pará, em que também estavam presentes
o Senador Coutinho Jorge e o Ministro dos Transportes, Dr. Alcides Saldanha -, e reduzirá em aproximadamente 200 km o deslocamento que hoje é feito
entre Belém e Macapá.
Como todos sabemos, Macapá, capital do Estado do Amapá, praticamente está isolada do restante do País, haja vista que o rio Amazonas nos separa do Estado do Pará e dos demais Estados do Centro-Sul, principalmente. Hoje, esse trajeto é feito
através do estreito de Breves, em uma extensão de
aproximadamente 600 km, e, com a construção da
hidrovia, será reduzido para 400 km; o tempo de
deslocamento entre as duas cidades, que atualmente é de vinte e quatro horas, sofrerá uma redução de
oito horas, beneficiando em muito a população do
Estado do Amapá, já que o principal meio de transporte utilizado na região é a navegação fluvial e o
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nosso principal intercâmbio comercial é feito com o
Estado do Pará, sobretudo com Belém.
Portanto, a redução no tempo de deslocamento
entre Belém e Macapá certamente irá contribuir para
reduzir os custos dos produtos que são consumidos
no Amapá, porque qualquer produto do Centro-Sul,
para chegar a Macapá, sobretudo através do transporte rodofluvial, quase que obrigatoriamente tem
que passar por Belém do Pará.
- --Por isso, agradeço o apoio do Ministro dos
Transportes, Alcides Saldanha, e o compromisso assumido pelo Governador Al_mirGa!)riel de que essa
obra deverá ser concluída até o final de seu mandato.
Tenho defendido a construção da hidrovia des·cte que cheguei ao Senado da República e recordome de que, no primeiro semestre de 1995, fiz um
discurso da tribuna desta Casa, pedindo a atenção
dos Governos _do? Estados do Amapá e Pará, bem
como do Governo Federal, para a importância da
sua construção:
Outro assunto que pretendo abordar é a decisão, no meu entendimento judiciosa e justa, do Supremo Tribunal Federal a respeito da ação impetrada por onze servido("es públicos .civis. Essas pessoas reclamaram e obtiveram uma decisão favorável
-~quele c)rgão~gue _SE!iéliTl.Jn.<:arporados imediatamente em seus salários os 28,86% que Tá haviam
sido cancedidos élOS militares e servidores do Legislativo ;; Judiciário. Considerando-a um ato de justiça,
quero aplaudir a decisão do Supremo Tribunal Federale congratular-me com esses servidores.
Cof!lo_ todos::§abern_()S, de im_~dia!o a)Jenas os
-- onzl:l s-ervidores fazem jus à reposição. No entanto,
os processos dos demais, que já ingressaram na
JustiÇõ. ou que ainda pretendem fazê-lo, certamente
terão o mesmo desfecho, ou seja, a concessão da
reposição salarial. No entanto, estranho que o próprio Presidente da República tenha contestado tal
decisão, o que, para mim, constitui um ato claro de
interferência num outro Poder.
Embora o Presidente da República entenda
que o Supremo Tribunal Federal agiu contra seus interesses e contra os da Nação, acredito que a questão do .respeito aos Poderes deve ser observada
pelo Governo Federal, pois todos temos notado uma
crescente intervenção do Poder Executivo tanto no
Legislativo, quanto no Judiciário.
Esperamos que isso seja superado e que essa
expectativa não venha a se transformar, realmente,
numa grave crise entre os Poderes. Não há como
negar que a deci~ão do Supremo Tribunal Federal
foi justa e que todas os servidores civis da União de-
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vem reclamar o seu direito. Diria mais: entendo que
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, inclusive, tem defendido o acordo com efeito vinculante - em que, após ser expedida uma súmula pelo Supremo Tribunal Federal, as instâncias
inferiores da Justiça devem acompanhar essa decisão-, poderia se antecipar a isso. Já que defende o
efeito vinculante, poderia mostrar a sua boa intenção
acatando a decisão do Supremo Tribunal Federal e,
num ato administrativo, estender essa reposição a
todos os servidores civis da União. Essa seria uma
demostração de boa vontade com relação ao efeito
vinculante, já que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Estudos realizados têm demonstrado que a repercussão dessa reposição no déficit público não é
tão grande c.omo o Governo reclamava antes, haja
vista que há uma possibilidade concreta de serem
descontados, como forma de antecipação, os reajustes feitos no Governo do Presidente Itamar Franco.
Quero, nesta oportunidade, me congratular,
portanto, com o Supremo Tribunal Federal e com
toda a Magistratura dest"' País.
Faço referência também, nesta oportunidar1P.,
Sr. Presidente, à Carta de Macapá- documento que
critica tentativas do Governo, do Poder Executivo,
de reduzir a função judiciária.
Essa carta foi assinada pelo Coféglol5 ermanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do
Brasil, em virtude de um encontro de todos os Presidentes de Tribunais de Justiça do País, realizado em
Macapá, e que se encerrou no final da semana que
passou.
Faço questão de ler, na íntegra, esta Carta,
!Jara que ela passe a constar dos Anais da Casa,
devido à importância que tem para mim, neste momento, em função da interferência clara que está havendo do Poder Executivo dentro do Judiciário.
Diz a Carta de Macapá:
'O Colégio Permanente de Presidentes
de Tribunais de Justiça do Brasil, reunido
em Macapá, Amapá, após amplo debate das
reformas constitucionais em andamento, da
operação dos Juizados Especiais e dos sistemas de recrutamento da Magistratura,
consciente da importância das Justiças Estaduais para preservar o primado da Constituição, o Estado de Direito e o Princípio Federativo; preocupado com a indeclinável necessidade de manter a autonomia do Poder
Judiciário e dedicado, como sempre, ao
m-,ri.,.,oramento de se•J --=-=sempenho na
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prestação jurisdicional, manifesta uma vez
mais à Nação sua inquietude e desconforto
em face de propostas e iniciativas desafinadas desse~_princípios e objetivos, nos termos que se seguem:
1. Lamenta constar o propósito progressivamente manifesto de reduzir a importância e a influência da função judiciária na
vida institucional da Nação. O crescente agigantar-se do Poder Executivo ameaça e deprime o amplo exercício das demais atividades igualmente essenciais ao funcionamento do Estado. A concentração do poder já se
vai fazendo ameaçadora à normalidade institucional e à supremacia da lei.
2. Concretamente, preocupa-se com a
visível inclinação dos governantes a subordinar o sistema constitucional aos projetas de
governo, ao invés de se ajustarem tais programas à ordem jurídica pré-existente, de tal
sorte que interesses momentâneos e contingentes, ainda que legítimos, passam à frente dos objetivos nacionais permanentes.
Essa mesma distorção de precedência estimula a insubmissão à lei e o desprestígio,
. até pelo Poder Públic~, das decisões judi. ciais.
3. IC:entifi03, corr.,xeenca e faz sua a
grave insatisfação da magistratura, neste
momento mobilizada em todo o território nacional em busca de tratamento condigno, de
.. respeito, de reconhecimento e de condições
mínimas para o bom desempenho de sua
missão constitucional. Associando-se a essa
inquietação, o Colégio não busca a preservação de privilégios de classe, mas o restabelecimento das mí01imas .::v.-:diçõas de atratividade da carreira. Reafirma, outrossim,
seu compromisso histórico ::om 2. defesa da
primazia do Direito, sem a qual õlão há ambiência para o convívio democrático, nem
perspectiva para o progresso, nem garantia
de liberdade.·
Ao concluir o meu pronunciamento, Sr. Presidente, gostaria de prestar uma homenagem ao povo
chinês e fazer um breve comentário a respeito da
morte do Líder chinês Deng Xiaoping.
Estive na China. há um ano e meio, e pude conhecer de perto os avanços que aquele país e aquele povo tiveram em função das reformas implementadas por oeng Xiaop1ng.
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É lógico que nem tudo são flores na história, na
vida, na biografia de Deng Xiaoping. Todos nós lamentamos o episódio da Praça da Paz Celestial. No
entanto, no aspecto económico e desenvolvimentista
não há como se negar a importância e o feito de
Oeng Xiaoping, que praticamente introduziu reformas de caráter capitalista numa China tida como comunista.
Acredito que a grande vitória de Deng Xiaoping
foi demonstrar ao mundo que é possível garantir
uma boa qualidade de vida para uma quantidade
imensa de pessoas, como é o caso da China, com 1
bilhão e 250 milhões de pessoas, adequada e idêntica à dos países capitalistas dentro de um sistema
socialista. Até então, imaginava-se que socíalísmó
era sinônimo de pobreza, de atraso. Deng Xiaoping
inverteu essa interpretação ao produzir, na China,
progressos até então não conhecidos no mundo ou
nos países socialistas.
Observa-se, portanto, na época em que Deng
Xiaoping comandou a China, uma grande explosão
de prosperidade. No final dos anos 70, o País era
uma grande fazenda coletiva, superpovoada e subalimentada, ainda sangrando com os barbarismos da
Revolução Cultural, os 10 anos de badema em que
a China esteve sob o comando de Mao Tsé Tung. A
grande inovação de Deng foi, sem dúvida, parar de
perseguir a iniciativa privada.
Para reformar o país, depois de eliminar as comunas no campo, utilizou um mecanismo simples e
cauteloso: introduziu zonas económicas especiais
nas províncias costeiras e, com generosos subsídios
e farta mão-de-obra barata, atraiu inúmeros investidores externos.
O capitalismo selvagem, criado por Deng, fincou raízes no país e produziu riquezas na China utópica e faminta de Mao. A China domina agora o mercado mundial de brinquedos, sapatos e têxteis, produz automóveis e ensaia os primeiros passos em
alta tecnologia. O PIB quase quintuplicou em menos
de duas décadas. Do 322 lugar entre as nações com
maior comércio exterior, a China subiu para o 11°.
Com a incorporação de Hong Kong, o Tigre Asiático
que os ingleses devolverão em julho, pulará para a
quarta po:::ição, deixando para trás França e Inglaterra.
É claro que existem problemas e que podem
fazer com que as coisas dêem errado. O crescimento acelerado da economia trouxe também o perigo
da inflação alta. Há incertezas no campo político,
bárbaro desprezo pelos direitos humanos, nepotismo escandaloso, corrupção desenfreada e um abis-

mo cada vez mais profundo entre as zonas especiais criadas por Deng e o resto do país, que continua estatizado e pobre. Até mesmo a abertura se
fez pela metade. O empresário estrangeiro pode instalar-se em Pequim ou Xangai, mas precisa exportar
a produção, de modo que o produto chinês continue
protegido da concorrência externa.
A China defende sua indústria nacional a todo
custo, pelo mesmo motivo que outras nações adoIam práticas protecionistas: preservar empregos, o
que é, de certa forma, inevitável e inexorável. Mas
há também nessa atitude razões ideológicas e históricas. Humilhada e saqueada por potências externas
nos últimos 150 anos, a China ainda não superou in. teiramente
deSconfianÇa em relação .aos 'demônios estrangeiros'.
Apenas para ilustrar o meu discurso, Sr. Presidente, vou citar alguns números comparativos entre
a China de 1977 e a China de 1997: a renda percaplta, em 1977, era de US$232 e hoje chega a
US$2.5. O PIB, que era de US$340, hoje ultrapassa
os US$2.5 trilhões. 0 crescimento anual da economia, que era de 6%, alcançou a taxa de 9,4%. A inflação, como disse antes, que era bem menor, de
3,9% em média, hoje está em quase 15%. As exportações subiram de US$7,2 bilhões para 121 bilhões.
O volume anual das importações, de US$6 bilhões
para 115. Reservas estrangeiras - esse número é
assustador- de US$3 bilhões para US$83,7 bilhões.
A mortalidade infantil, dado da evolução social, do
padrão e da qualidade de vida que também melhorou na China, caiu de 55 por mil nascidos vivos para
40 mil por mil nascidos vivos.
Eram essas as considerações que tinha a fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
prorrogou a Hora do Expediente por 15 minutos, dispondo, já do tempo dentro da prorrogação, de apenas de cinco minutos. Razão pela qual, tendo três
Senadores inscritos, assegura aos que não forem
chamados neste período a palavra antes do primeiro
orador inscrito para falar após a Ordem do Dia.
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise.
(Pausa.)
Concedo a palavra, por cinco minutos, à Senadora Emflia Fernandes.
A SRA. SENADORA EMÍUA FERNANDES
(PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, 25 de fevereiro, estamos há oito dias do falecimento do ilustre
Senador Darcy Ribeiro.

a
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Tendo em vista que, na data em que o Senado
Federal prestou a sua homenagem, não pude fazêlo, quero, nestes cinco minutos que regimentalmente
disponho, unir minha voz, associar-me aos votos de
pesar, às homenagens, ao reconhecimento que o
Congresso Nacional e o Brasil prestaram ao inesquecível antropólogo e educador Darcy Ribeiro.
Falar em Darcy Ribeiro, sem dúvida, é lembrar.
Intelectual, escritOr e pensador dos mais importantes da história do País, com atuação em vários
campos:
Criador dos Cieps, professor de diversas instituições de prestígio, mentor e primeiro Reitor da Universidade Brasília, escritor, membro da Academia
Brasileira de Letras, etnólogo mundialmente reconhecido e criador do Museu do Índio;
Político atuante e identificado com as principais
causas que mobilizaram o Brasil nas últimas décadas:
Chefe do Gabinete Civil e Ministro da Educação do Governo João Goulart; exilado por 15 anos,
em diversos países; Secretário da Educação e Cultura e Vice-Govemador do Rio de Janeiro, no primeiro Governo de Leonel Brizola, e Senador da República;
Um dos brasileiros mais comprometidos com a
construção da nacionalidade, com um Brasil independente e um povo soberano:
Criou a Universidade de Brasília, com o objetivo de fazer dela um centro de desenvolvimento da
inteligência nacional;
Jamais deixou sem respostas críticas que buscavam identificar no povo brasileiro as causas das
dificuldades da construção de uma Nação forte e de:oenvolvloa.
Em todos os momentos, apontava como fator
principal do nosso atraso o caráter e a atuação de
uma elite retrógrada que, segundo ele, só age em
seu próprio benefício;
Seu último esforço nessa direção foi o Projeto
Caboclo, que tenta formular uma alternativa de desenvolvimento para a região Norte, preservando a
Floresta Amazônica e salvando índios e caboclos da
miséria absoluta;
Uma trajetória de vida que deixa exemplos a
serem seguidos pelas atuais gerações, que acreditam no Brasil:
- O seu profundo e moderno nacionalismo,
identificado no profundo compromisso com os destinos da Nação, com o povo brasileiro, em. todas as
suas diversidades, e principalmente com a construção de um país livre, democrático e soberano;
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dos
momentos de imensa satisfação de convivência com
o Senador Darcy Ribeiro ocorreu, sem dúvida, durante a recente tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, nesta Casa, aprovada em
sua oitava versão, depois de debates, reflexões e
muita mobilização da comunidade educacional do
País inteiro e da importante contribuição e participação dos Srs. Parlamentares;
A sua perseverança, a sua luta em defesa da
educação, a sua busca incessante por novas formas
de pensar a educação são, sem dúvida, um dos
pomos mais marcantes de sua atuação;
A LDB, carinhosamente chamada Lei Darcy Ribeiro, está aí. Se é a melhor, não sabemos ainda;
certamente o tempo dirá.
Darcy Ribeiro, a vontade de viver, a heróica capacidade de se dedicar, de dispor da sua capacidade de _intelectual, até nos momentos mais difíceis, à
defesa do coletivo, dos interesses globais da sociedade, da Humanidade, especialmente dos setores
mais desprotegidos. Este foi Darcy Ribeiro.
Portanto, Sr. Presidente, esta é a homenagem
que gostaria de prestar ao Senador Darcy Ribeiro,
homem de caráter, de personalidade forte, que fez
de sua vida e de sua história um exemplo de lições e
ensinamentos para todos nós.
Muito obrigada
Durante o discurso da Sra. Emi1ia Fernandes, o Sr. Geraldo Melo, 111 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho, último
orador inscrito nessa fase final do Expediente, que
dlsp6e de cincO minutos. . .. . - .
.. . .
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, comemoram-se na Bahia, neste
momento, duas datas de expressivo sentido social e
cultural.
Uma é o centemário de nascimento de Epaminondas Herbert de Castro. V. Ex" mesmo o conheceu muito bem e participa dessa homenagem. Tratase de um filho de Ilhéus, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais; foi Juiz, foi Deputado Estadual, Professor, Procurador-Geral do Estado, Secretário de
- Governo, merr1bro-âOTnbiJria1 de tontas do-Estado.
Era um homem de trato simples, sóbrio, tímido mesmo, mas de irrecuSável competência jurídica e de
cultura geral. Cumpriu, com absoluto rigor e corre-
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ção, todas as tarefas que ocupou. Foi membro da
Academia Baiana de Letras e entre as páginas que
nela deixou há um brilhante estudo a respeito de
Teixeira de Freitas. Recordá-lo a Bahia, neste momento, é um ato de justiça.
A outra data é a dos 60 anos de fundação do
IBIT- Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose. Também V. Ex" conhece bem a Instituição.
Nascida modestamente nos porões do ambulatório
da Faculdade de Medicina, cresceu, desenvolveuse, aperfeiçoou seus trabalhos de pesquisa científica
e de assistência social. Ampliou-os a ponto de prestar relevantes serviços à comunidade baiana. Hoje,
ao completar 60 anos, o IBIT tem a seu lado, anexo,
o Hospital Santo Amaro, tudo sob a supervisão da
Fundação José Silveira.
No momento em que se assinalam os serviços
desta Instituição, é justo dar saliência ao nome do Professor José Silveira. Foi o seu criador, foi o seu animador, foi quem, em verdade, o manteve, transformando
o Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose
numa instituição de renome nacional e internacional.
Não é apenas um instituto regional; é um órgão de
pesquisa e de cultura científica, a que aliou a capacidade de prestar serviços à comunidade.
O Instituto e seu criador merecem ser lembrados nesta Casa, pelos bons serviços prestados à
cultura médica e à sociedade baiana.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa se associa - e comigo na Presidência não
poderia deixar de fazê-lo - às homenagens prestadas aos dois acontecimentos salientados pelo eminente Senador Josaphat Marinho, quais sejam, os
60 anos da fundação do IBIT, sempre dirigido pela
capacidade e pela eficiência do professor José Silveira, e o centenário do Dr. Epaminondas Herbert de
Castro, que foi, sem dúvida, uma das maiores figuras da Bahia contemporânea. Tive a honra de com
ele lidar, por algum tempo e com a sua família, podendo testemunhar, como faz o Senador Josaphat
Marinho, a sua capacidade, a sua cultura e a sua
dignidade de homem público.
Daí por que nos associamos, neste instante, a
essas manifestações à Bahia e ao próprio País.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Garlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 139, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no inciso VII do art. 71
da Constituição Federal, requeiro a Vossa Excelên-

cia sejam solicitados ao Tribunal de Contas da
União esclarecimentos sobre as seguintes questões:
1) o Tribunal já julgou a última auditoria sobre
os contratos da empresa fornecedora do Projeto Sivam, nos quais teriam sido introduzidas numerosas
e vultosas alterações nas quantidades e nos preços
dos equipamentos?
2) Em caso positivo, quais as determinações
ou recomendações adotadas?

Justificação
De acordo com a Decisão n° 806/96-TCU, remetida à Presidência desta Casa, o Tribunal de Contas da União decidiu, em sessão de 4-12-96, 'considerar regulares os procedimentos adotados pelo Ministério da Aeronáutica objetivando a seleção e contratação da firma fornecedora de equipamentos para
o projeto Sivam".
Sabe-se que aquela seleção foi efetuada entre
1992 e 1993, tendo as propostas comerciais e técnicas sido formalizadas pelas empresas interessadas,
no início de 1994. Por diversas razões, a escolha final somente se materializou em 27 de maio de 1995,
quando o Ministério da Aeronáutica assinou, com a
empresa selecionada, o contrato comercial identificado como 'Contrato n° 1 - CCSivam/Raytheon·.
O contrato contém cláusula de rescisão automática, caso não implementado no prazo de 180
dias. Impedido de cumprir esta condição, em razão
dos graves problemas que comprometeram a chamada 'empresa integradora", o Ministério da Aeronáutica celebrou sucessivos aditamentos, para evitar
a caducidade.
O item 17 do relatório do Ministro Relator Adhemar Guisi informa que a melhor proposta foi escolhida com base em uma 'planilha comercial equalizada, de sorte a permitir uma análise comparativa
entre as quatro propostas em bases técnicas e
quantitativas iguais'.
No entanto, a auditoria efetuada pelo Tribunal
registrou que, após a seleção da melhor proposta,
foram introduzidas numerosas e vultosas alterações
nas quantidades e sobretudo nos preços de diversos
elementos importantes da oferta efetivada pela empresa selecionada. Assim, para citar apenas alguns
poucos itens, verifica-se, por exemplo, que a quantidade de raâares foi reduzida à metade, porém o preço do mesmo equipamento foi aumentado em 50%,
tendo acontecido o mesmo com o preço das centrais
de comutação; o número de estações meteorológicas foi mantido, prrrém o seu preço no contrato foi
aumentado cinco vezes em relação ao valor originalmente indicado. O preço da estação central foi ele-
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vado em mais de 100%; o preço oo sistema gerenciador da rede foi também aumentado em mais de
20 vezes! No entanto, conforme acentua o mesmo
relatório, o preço global foi mantido.
Ora, a ressalva da fornecedora, quando diz
que os preços indicados em sua proposta constituíam apenas um referencial, somente seria aceitável caso tivessem·sido verificadas apenas pequenas
diferenças entre aqueles preços e os finalmente contratados. No entanto, o que se flagrou foram enormes variações de valores, que evidenciam a inconsistência da proposta e do contrato, em termos de
preços unitários, e suscitam fundadas suspeitas sobre sua conformidade aos interesses nacionais.
É inexplicável, igualmente, a inexistência de
demonstrativos minimamente claros e consistentes
sobre a razoabilidade dos referidos preços, que assim foram evidentemente aceitos sem qualquer justificação mais minuciosa e convincente.
Acresça-se a tudo isso a circunstância de já terem transcorridos mais de três anos, desde o início
do processo de seleção, havendo a assinatura do
contrato ocorrido já há quase dois anos, sem que
até hoje sua execução tivesse· sido iniciada. Após
tão longo prazo, não é admissível aceitar que se dê
início a um projeto que implica a compra de equipamentos caríssimos e de sofisticada tecnologia, sem
rever integralmente mdas as condições contratuais
que o envolvem, mormente considerando-se a velocidade com que tem avançado o desenvolvimento
no setor eletrónico.
Note-se também que o valor do financiamento
aprovado
pelo
Senado
Federal
foi
de
US$1 ,395, 100,000.00. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, que analisou a proposta formulada
pela empresa selecionada, o ónus total do contrato
ascenderá, ao final de sua execução, a mais do dobro daquele valor, somando ao cabo de 18 anos a
cifra de US$2,805,3~5.000.00, em vista da capitalização dos juros e das camisões de risco.
Embora o relatório da auditoria efetuada pelo
TCU tenha evidenciado todos esses aspectos, a Decisão adotada pelo inbi.Jnal não cuidou desses importantes aspectos materiais e cingiu-sé expressamente à regularidade dos 'procedimentos', reportando-se, portanto, somente à legalidade formal do processo seletivo e contratual.
Note-se a propósito que o Decreto n° 892/93,
do Poder Executivo, que autorizou a contratação da
empresa fomecedoura com dispensa de licitação,
determinou que os órgãos executantes do projeto Sivam promovessem 'consultas para obter cs melho-

res preços e as melhores condições técnicas e de financiamento'.
Os aspectos sumariamente referidos acima
evidenciam que, apesar da regularidade formal observada nos procedimentos, o resultado material obtido não atende ao objetivo expressamente estabelecido no Decreto n2 892193. Longe de assegurar 'os
melhores preços• e •as melhores condições de financiamento', o contrato assinado e os termos do financiamento finalmente negociado se revelam profundamente prejudiciais ao interesse público e ao
erário.
· ·
A rigor, portanto, a celebração do contrato, nos
termos evidenciados pela auditoria do Tribunal,
constituiu flagrante ile!,alidade, na medida em que
descumpre a letra expressa do decreto presidencial.
Consta que os assim chamados 'órgãos executantes• pretendem, não obstante, assinar os contratos de financiamento antes do dia 7 de março próximo, tomando assim fato consumado o contrato comercial aqui comentado, apesar de seu caráter evidenciado lesivo para o Tesouro Nacional.
Esses fatos reclamam pronta revisão e a urgente intervenção do TCU, cujas competências de
controle, nos termos da Constituição de 1988, não
·se restringem mais -somente aos aspeCtos âe legalidade formal, mas antes podem e devem abranger
também a avaliação da economicidade dos atos administrataivos envolvidos.
O Tribur<tl de contas tem a obrigação de, sempre que possível, diante de evidências tão gritantes,
atuar preventivamente para impedir a materialização
de dano iminente ao património público.
-cabe igualmente ao Congresso Nacional, à
vista e diante dos mesmos indícios de risco desse
tipo de ocorrência, o dever de instar o Tribunal a intervir tempestivamente, para prevenir prejuízo ao
Erário.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDEmE (Antonio Carlos Magalhães)
- A matéria vai à publicação.
·soore a mesa, requerimentos que serão lidos
·pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N 2 140, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 172, inciso I, do Regimento.lriternó; req-ueiro a iridusão em ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n° 131, de 1995, de mi-
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nha autoria, que isenta do imposto sobre . renda ~s0E
participações dos empregados nos lucros ou resultados da empresa.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador João França.
REQUERIMENTO N2141, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 172, inciso I, do Regimenta Interno, requeiro a inclusão em ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n 2 278, de 1995, de minha autoria, que dispõe sobre adoção, pelo Banco
Central do Brasil, de sistema de orientação aos
usuários dos serviços que especifica, prestados por
instituições financeiras, e dá outras providencias.- Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador João França.
REQUERIMENTO N2142, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno do Senado Federal, em virtude de encontrar-se com prazo esgotado na Comissão de Assuntos Econômicos, a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei do Senado n2 153, de 1996, que
"Acrescenta incisos ao art. 19 da Lei n 2 8.629, de 25
de fevere:ro de 1993, que incluem ex-proprietáf.5s
de áreas alienadas para fins de pagamento de débitos originc.dos de operações de crédito rural ria 'Jrdem preferencial de distribuição de imóveis rurais
pela reforma agrária".
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos serão incluídos, oportunamente,
em Ordem do Dia, após a manifestação do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, em
obediência ao disposto no parágrafo único, do art.
255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes;
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 17, DE 1997
Regulamenta o art 226, § 72, da
Constituição Federal, dispondo sobre o
Programa Educacional relativo ao exercicio do Planejamento Familiar, como direito da pessoa humana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O planejamento familiar é um direito fundamental de todo o cidadão decidir livremente quan-
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númer<> _d~_filhos .deseji_ci9s~_ assegurados,
para tal fim, instruçao e onentaçao tecmcas adequadas.
Art. 22 A principal ação do Programa de Planejamento Familiar, para os fins desta Lei, é de cará~~r
educativo de divulgação de conhecimentos e praticas regul~doras da fecundidade; de modo consensuai, sem qualquer conotação de controle demográfico ou de natalidade.
Art. 32 o programa educativo de planejamento
familiar, cujo conteúdo será detalhado em normas
regulamentares, sob responsabilidade conjunta do
Ministério da Saúde e do Mll"lis;té~o d_eEdJJ.cJl,ção E)
Cultura serTifeK:~iªdo~_Çpmo_QllD"Ículo O_Qriga.t()_ri(),
-nas escolas-de ensino fundamental e de ensino médio de todo o País, como cursos regulares, ministra·
dos pelas instituições educacionais e de assistência
social protegidas com imunidades de tributos da
União, além de divulgado em campanhas promovidas pelos veículos de comunicação social, em nível
nacional, de esclarecimento à população sobre os
métodos contraceptivos disponíveis.
Art. 42 As-instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, exercerão
supervisão e fiscalização do cumprimento do dispas- _ to _nesta Lei, emJelaçãoa~ entidªdes c!e J;JOsino fundamental e médio, e, em relação às instituições edu__cacionais e de assistência social sem fins lucrativos,
assim, definidas no artigo 150, inciso VI, letra ·c· da
Constituição Federal.
Parágrafo único. As instituições educacionais e
de assistência social só se beneficiarão da imunidade fiscal prevista no art. 150, inciso VI, letra ·c· da
CF se satisfizerem, entre os requisitos essenciais à
sua habilitação, o de oferta regular de cursos com
divulgação permanente de informações sobre planejamento familiar, conforme o disposto nesta Lei.
Art. 5 2 Acrescente-se o seguinte parágrafo 62
ao artigo 26 da Lei n2 9.394 de 20-12-96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 26 ......•.•....•....•.............•..............................
§ e• No currículo escolar, a partir da sétima série, será incluída a disciplina do Planejamento Familiar, nos termos desta Lei e de suas normas regulamentadoras.
Art. e<~ Acrescente-se o seguinte inciso IV ao
artigo 36 da Lei n2 9.394 de 20-12-96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
"Art. 36 •..........•...................•.•............................
IV - será incluído o ensino do Planejamento
Familiar, como disciplina obrigatória, em todas as
séries, com conteúdo programático na forma e nas

_c__-_
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condições fixadas nessa Lei e em suas normas regulamentadoras.
Art. 72 Os programas educativos de planejamento familiar terão como diretrizes e princípios norteadores de sua elaboração o seguinte:
I - constarão obrigatoriamente do Programa de
Planejamento Familiar referência a todas as medidas anticoncepcionais existentes, naturais ou não,
sua indicação precisa, bem como seus efeitos colaterais.
11 -na introdução aos métodos anticoncepcionais
deverá fixar-se o conceito de anticoncepcional ideal
como sendo o que reúne as seguintes qualidades:
a - ser inócuo à saúde e ao bem estar dos
usuários;
b -ser normalmente aceito;
c- ser reversível;
d -ser economicamente acessível;
e -ser independente do ato sexual;
f- ser cientificamente pesquisado e aprovado;
g -ser de elevada eficácia.
III - tanto na elaboração dos currículos escolares quanto na veiculação de campanhas pelos
meios de comunicação social serão ouvidas as entidades representativas da área científica afetas à
matéria e também as organizações de mulheres da
sociedade civil;
IV - ênfase na orientação e aconselhamento
sobre questões ligadas à sexualidade e às bases fisiológicas da reprodução humana;
V- adaptação regional e local das informações
prestadas à clientela incluindo as relativas ao acesso aos serviços de saúde públicos e privados vinculados ao Sistema Único de Saúde e aptos a efetuar
o atendimento desejado;
VI - transmissão, por meio de c1ados estatísticos ou através de outros agregados numéricos da
magnitude da mortalidade materna decorrente de
práticas abortivas;
VIl - análise comparativa e crítica entre os métodos anticoncepcionais mais utilizados nos países
desenvolvidos e a realidade brasileira neste aspecto;
VIII - avaliação periódica por parte da clientela
dos serviços de saúde locais, sejam públicas ou particulares quanto à oferta de prestações relativas ao
planejamento familiar, bem como seu encaminhamento para ciência das respectivas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde;
IX - ênfase na prevenção da gravidez de alto
risco, aconselhando-se a mulher a:
a) ter filho entre os 18 e os 35 anos de idade;
b) ter no máximo três filhos;

c) teYum ihiervaló âe no mínimo 24 meses en~o
tre cada gravidez;
d)não ter gravidez não desejada.
Art. 8° O não cümprimento, por parte das autoridades responsáveis pela elaboração e desenvolvimento do Programa de Planejamento Familiar, das
normas estabelecidas nessa lei, importará em crime
de responsabilidade com a comimição legal correspondente.
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará esta
lei em noventa dias a partir de sua publicação.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Regavam-se as disposições em contrário.
Justificação

Desde meados deste século, o incremento populacional vem-se constituindo em preocupação de
ordem mundial.
A humanidade levou centenas de milhares de
anos para que um bilhão de habitantes povoassem o
planeta no alvorecer do século XIX e corre o risco de
ultrapassar sete bilhões de pessoas no ano 2000.
No Brasil, entre 1950 e 1985 foram incorporados, oitenta milhões de novos brasileiros à sua população, que, assim, mais que dobrou no período.
Este crescimento populacional vertiginoso, em
escala nacional e mundial, notadamente nos países
do terreiro mundo, não se deu impunemente do ponto
de vista social, sanitário, e até mesmo ecológico.
Assim, discutir o problema demográfico na busca
de soluções racionais, é q• •estão de interesse público,
desde que respeitada a liberdade de decidir sobre seu
número de filhos inerente a cada cidadão e cada família como um direito humano fundamental.
Mas, ao Estacjg_c;abe, segundoo prescrito na
Constituição Federal em seu artigo 226, § 7", propiciar o acesso a recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, sem qualquer forma
de coerção.
Não se trata de substituir pelo Planejamento
Familiar as medidas públicas de caráter social e
econômico, que visem às causas estruturais da miséria, como a Reforma Agrária, uma política nacional de pleno emprego e salários condignos.
Nem se trata de permitir a paternidade das camadas mais favorecidas da população em detrimento dos de menores recursos, o que seria atitude discricionária e elitista.
Não é isso!
Trata-se, sim, de difundir informações de natureza científica ao alcance de todos, ensejando uma
mudança cultural sobre o Planejamento Familiar, en-

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL _

kendendo-se que a emancipação do homem b~asilei
m das injustas condições de vida atuais demandam
providências que também dizem respeito à reprodução humana.
Uma política de Planejamento Familiar democrática e cientificamente bem orientada visa garantir maiores oportunidades a cada pessoa para realizar todo o
seu potencial, bem como assegurar menor risco social,
sanitário e ecológico para a comunidade.
A produção mundial de alimentos, dando razão
às previsões sobrias de Malthus, n-ão eollsegue
acompanhar o ritmo de expansão populacional, e a
sua oferta cada vez mais escassa exerce irresistível
.pressão nos preços, resultando na diminuição das
disponibilidades calóricas para imensos contingentes humanos.
O esgotamento progressivo dos estoques mundiais de alimentos impede até mesmo a sofíáarfeda~
de entre os povos, na forma de socorro aos países
mais afetados pela fome ou com colheitas arruinadas, a exemplo do episódio recente em que a desnutrição devastou grande parte da população da
Etiópia, sendo insuficente o auxilio internacional.
Além da fome, todo um cortejo de seqüelas sociais e económicas conhecidas e temidas acompanha o aumento populacional desequilibrado em relação a produção de alimentos: escalada de violência
urbana e rural, infância abandonada nas ruas, aumento da mortalidade iolfantil, desemprego, desabrigo, queda geral, enfim, na qualidade de vida.
Neste sentido, em boa hora, no ano passado,
foi aprovada uma proposição no Congresso- hoje a
Lei n° 9.293/93 - regulamentando o Planejamento
Familiar.
O mérito dessa exitosa iniciativa reside, sobretudo, na atribuição ao Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, do dever de oferecer em sua
rede de serviços, todas as técnicas e métodos de
contracepção cientificamente aceitos, acompanhados das informações sob suas vantagens, desvantagens e riscos.
No entanto, julgamos necessário complementar a lei vigente, daildo maior eficácia ao dispositivo
constitucional pertinente, conferindo ao Estado o poder-dever de colocar à disposição do cidadão todos
recursos educacionais disponíveis para o exercício
livre e consciente de sua família.
A Lei em vigor, se é abundante na franquia de
recursos científicos para a clientela interessada e
necessitada de meios contraceptivos, é lacunosa,
porém, no que concerne à atividade educativa nesta
matéria.

De pouco adianta dispor-se dé meios antic;or;cepcionais adequados se não se sabe como utilizálos e, a título de informação sobre o assunto não
basta o aconselhamento feito no ambiente ambulatorial e hospitalar dos serviços de saúde oficiais,
acionados pela demanda expontãnea dos usuários.
Apesar desta lei e dos esforços governamentais no fornecimento de recursos anticoncepcionais
adequados, sabe-se que apenas 30% da população
em idade fértil tem acesso ao material contraceptivo
·aistnbuíao na reae pú151ica.
E a má utilização dos modernos instrumentos
reguladores da concepção é patente: há mais de
cein mir abortos clalldestinos no país e os métodos
anticoncepcionais mais usados envolvem o consumo indiscriminado de pflulas e a esterelização em
massa e sem controle.
- - - Só a: título de exemplo, em Goiás, 72% das
mulheres entre 15 e 54 anos já forram esterilizadas.
O grave é que a laqueadura tubária no Brasil, é
geralmente feita no momento da cesariana, o que
aumenta em 35 vezes a mortalidade materna.
- Além disso, há
de SOO.OÓCl abortos clandestinos no País e de cada 100 mortes maternas 11
decorrem de seqüelas de aborto.
Assim, regular a fecundidade tem também sentido médicO:.sanitário iriegávela6 diminuir os índices
de mortaiidade e morbidade para a mãe e a criança
evitando-se práticas abortivas arriscadas e realizadas, na maioria das vezes, clandestinamente.
Diante de tudo isso, é preciso que o Estado
adote uma ação educacional ativa quanto ao Planejamento Familiar, lançando mão de todos os meios
possíveis para maximizar o conhecimento de um
tema de interesse público estratégico.
Esta pois, a filosofia que norteia o presente
Projeto.
Para por fim a este triste quadro sanitário é necessáiio fritroduzir-ó tema do Planejarriellto Familiar
no currículo fundamental e médio da rede pública,
prodt.izir conStantemente campanhas sobre o assunto nos meios de comunicação social, além de obri- gar as instituições educacionais e de assistência social beneficiadas com imunidades fiscais de imposlos-Iederais a ministrar cursos regulares sobre o assunto, supervisionados por órgãos do Sistema Único
de Saúde.
Achamos que a ação transformadora mais eficaz a respeito é aquela difigid~Cà consciência das
pessoas, única forma capaz de induzir à paternidade
responsável e à maternidade· voluntária, possibilitando a adoção de decisões de Planejamento Familiar
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com conhecimento de causa e evitando-se que o
descontrole populacional venha a comprometer o
desenvolvimento do País.
Para tanto, contamos com a atenção e o voto
favorável dos meus colegas no Senado Federal para
a presente iniciativa.
Sala as Sessões, 25 de fevereiro de 1997. Senador Gilvam Borges.

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, óa economia e da clientela.
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Art. 36. O currículo do ensino médio observará
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:

LEGISLAÇÃO errADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N218, DE 1997

SEÇÃOII
Das Umitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI- instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;
CAPÍTULO VIl
Da Família, da Criança, do Adolescente
e do Idoso
Ar!. 226. A famflia, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 72 Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse ·direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições
·
oficiais ou privadas.

LEI NQ 9.394, de 1996
Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Art. 26. Os currículos de ensino fundamental e
médio devem ter uma base nacional comum, a ser

Altera a Lei n2 4.504, de 30 de novembro de 1964, dispõe sobre a participação dos Municípios na Reforma Agrária, a organização e assistência aos agricultores integrados nesse processo e
reestrutura o Fundo Nacional de Reforma
Agrária e Desenvolvimento Agrário FUNMIRAD.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios unirão seus esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos, para a soluinferesserural,prlndpaimente
. Ção de problénàs
os relacionados com a implantação da Reforma
Ag-ária e a unidade de critérios na sua execução.
§ 12 Para os efeitos de Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, representará a União nos Acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo.
§ 2" O Município terá participação obrigatória
nos projetes da Reforma Agrária executados no seu
território, especialmente nas áreas de saúde e da
educação básica, contando com um representante
na administração do projeto.
Art 2° Na execução dos projetes de Reforma
Agrária dar-se-á pn3ferência ao assentamento de
trabalhadores rurais residentes no município, em
percentual nunca inferior a vinte por cento.
Art. 3° A Uniã..... estimulará o remembramento
de minifúndios e o desdobramento de latifúndios, inclusive com a participação da iniciativa privada.
§ 1 A União pode delegar competência a empresas privadas para a execução de projetes de colonização, de interesse para a Reforma Agrária, mediante concorrência pública.
§ 2Q Nos projetes mencionados no parágrafo
anterior, o valor da tima nua será pago ao legítimo
proprietário, União, Estados, Distrito Federal ou Mu-
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nicípios, enquanto as obras, benfeitorias e serviços
serão pagos à empresa colonizadora.
§ 3° Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a indicação de quinze por
cento dos participantes nos projetes de colonização,
enquanto os demais serão escolhidos pela empresa
colonizadora, entre trabalhadores rurais não proprietários ou minifundiários.
Art. 4º A União incentivará projetas de Reforma Agrária, organizando os trabalhadores rurais em
cooperativas, sociedade condominiais ou sociedades abertas constituídas na forma da legislação em
vigor.
§ 1º Nos projetas organizados na forma deste
artigo a propriedade da terra será da Cooperativa ou
sociedade.
§ 2° Os estatutos das cooperativas ou sociedades, que se organizem na forma prevista neste artigo, deverão ser aprovados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, que estabelecerá
condições mínimas para a âemocfãtiiaçao dessasorganizações.
§ 3° Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária
a União incentivará a constituição de Cooperativas
Integrais da Reforma Agrária - GIRAS, na forma do
artigo 4º item VIII, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 5° Quando se tratar de assistência creditícia para os projetas de Reforma Agrária, tal participação será feita com normas especiais e apropriadas, por intermédio de Procera, do Banco do Brasil,
do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, do
Banco Meridional, do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, dos Bancos Estaduais,
das Caixas Económicas Estaduais, do Fundo Constitucional do Norte (FNO), do Fundo Constitucional
do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional do
Centro Oeste (FCO), de acordo com as normas es- tabelecidas pela entidade coordenadora de crédito e
na forma do artigo 82 e seu parágrafo único da Lei
n• 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 62 Será organizado um cadastro de produtores rura1s beneficiados por projetes de Reforma
Agrária, do qual constará obrigatoriamente e impressão digital dos mesmos.
Art. 7 2 O produtor rural, que tiver sido beneficiado por um projeto de Reforma Agrária, não poderá mais participar de outro projeto da mesma natu;eza de iniciativa de poder público.
Art. 8° Os artigos 27, 28, 29 (. o § 7º do art. 79
da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação:

-·Art. 27. É criado o Fundo Nacional de ReforriiãAgrária e Desenvolvimento Agrário- FUNMIRAD.
Art. 28. São recursos de Fundo Nacional da
Reforma Agrária e ·de Desenvolvimento Agrário FUNMIRAD;
I - dotações consignadas no Orçamento Geral
da União e em créditos adicionais;
11 - dotações consignadas nos Orçamentos Gerais dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios;
III - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas oü privadas;
IV - recursos oriundos de acordos, ajustes,
contratos e con'fênios, celebrados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal.
~VI -empréstimos e instituições financeiras, nacionais ou internacionais; e
VI - quaisquer outros recursos atribuídos ao
Ministério da Reforma Agrária, desde que não vinculados a projetas ou atividades específicas.
Art. 29. Além dos recursos de Fundo Nacional
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, a execução dos projetas regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas
por convênios do Instituto nacional de Colonização e
Reforma Agrária, notadamente os de desenvolvimento regional, como a Superitendência de Desenv6fvlmento-Econõmico de Nordeste (SUDEt'E), a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (CODEVASF), a Companhia de Colonização do Nordeste (COLONE) e de Ministérios e órgãos setoriais da Saúde, Educação, Infra-estrutura e
Agricultura.
Parágrafo único. O Fundo Nacional da Reforma e Desenvolvimento Agrário - FUNMIRAD. será
gerido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 79...................................
§ 7° O Estatuto da Cooperativa Integral de Reforma Agrária determinará a incorporação ao lnstitu.. to Nacional de Colonização e Reforma Agrária do remanescente patrimonial, no caso de dissolução _da
sociedade".
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua
;:>ublicação.
-- -- -e-rt. 1O. FIE!VQ.gam-se as disposições em contrário, inclusive o De6reto-Lei nº 2.431, de 12 de maio
de 1988.
Justificação
A municipalização de Reforma Agrária, ou seja
a integração dos municípios nesse reiPvante processo, é de fundame11tal importãncia para o sucesso e
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garantia da continuidade de projetes dessa natureza. É comum observar-se a implantação de projetes
de Reforma Agrária, deixando o Município totalmente à margem de processo. Quando da emancipação
dos mesmos, ocasião em que o INCRA se afasta do
processo é nas Prefeituras que os produtores rurais
vão se socorrer, para a solução dos seus problemas
das mais variadas origens, de modo mais acentuado
os relativos ás estradas vicinais, saúde e educação
básica.
As Prefeituras além de não estarem familiarizados com as práticas e metodologias desses projetes,
não tem como absorver serviços de que dispõe a
clientela da Reforma Agrária. Então, começa muitas
vezes, a deterioração da infra-estrutura e dos serviços desses projetes com sérios prejuízos à sua continuidade e sobrevivência.
É fundamental, por isso mesmo, que as Prefeituras estejam engajados nos projetes de Reforma
desde o seu começo, deixando os mesmos de se
constituírem num corpo estranho na vida do município.
Ultimamente, vem se observando nos programas de Reforma Agrária que a totalidade dos agricultores assentados são de fora do município onde
esses projetes são instalados. Essa prática é profundamente perversa, vez que desconhece ã existência de produtores rurais no município em condições
muitas vezes mais precária de que a dos novos municípios.
Os produtores rurais, marginalizados na sua
terra de origem, vêem-se compelidos ao êxodo rural,
indo habitar as periferias das cidades de grande e
médio portes, completamente despreparados para a
vida nesses centros urbanos.
Outra consequência, do desconhecimento dos
produtores rurais no seu município de origem, é forçá-los a engrossar a legião de invasores de terras, a
maior parte após ter passado a agruras de viver nas
periferias de centros urbanos.
Esse problema será minorado, à proporção em
que os novos projetes de Reforma Agrária derem
atenção ao produtor rural no seu lugar de residência.
Para que isso ocorra é de suma importãncia que ~s
Prefeituras estejam integradas no processo, desde o
seu primeiro instante.
Além do problema de latifúndio, é mister que
stl enfrente o problema de manifúndio. Muitos produtores rurais são conhecedores de práticas e tecnologias que lhe possibilitariam desfrutar de um bom padrão de vida e obter índices de produtividade elevados. Entretanto, encontram como barreira o tamanho

de sua propriedade. Nessas circunstâncias, um programa de remembramento de minifúndios será de vital importância para a correção dessa distorção. Um
programa dessa natureza deverá estar conjugado
com outro concernente ao desmembramento de latifúndios.
A clientela a ser atendida nesse programa não
é tão carente como a dos assentamentos. Nesses
programas, a iniciativa privada poderia dar um substancial reforço ao poder público.
Outro problema que precisa ser enfrentado é o
do Fundo Nacional de Refomna e Desenvolvimento
Agrário- FUNMIRAD. Devido as diversas e variadas
alterações que sofreu é necessário que seja reordenado e definidas sua composição e gerência.
A questão do crédito rural é fundamental para
o sucesso de um programa de Reforma Agrária. Ele
deverá fugir do caráter marcadamente comercial e
imediatista que tem preponderado. Necessário se
faz ampliar o seu volume e as fontes de financiamento, dando-lhe caráter sócio-económico e não
meramente mercantilista.
Uma comprovação, fácil de se fazer, nos projetas de Reforma Agrária é a de que um número considerável de assentados, após um certo período,
vendem os seus lotes. Desses a maior parte volta a
procorat assentamento eHnoutro-pro}etos. Para coibir-se essa prática é necessário organizar-se um cadastro de beneficiários da Reforma Agrária, onde um
dos elementos de identificação será a impressão digital. Qualquer pretendente ao lote em programa de
Reforma Agrária, terá sua impressão digital comparada ás existentes no cadastro de beneficiários.
Caso seja constatado atendimento anterior, será o
pretendente automaticamente eliminado.
Um procedimento que também coibirá essa
prática é o que enseja a expedição do tftulo de propriedade em nome de uma cooperativa ou sociedade aberta. Assim, o produtor rural, que. decidir mudar
de atividaoe, receberá o correspondente à sua cotaparte, na forma constante do regimento ou estatuto
da cooperativa ou sociedade, não desfigurando o
projeto. Por outro lado, a terra destinada ou desapropriada para fins sociais de Reforma Agrária, não
terá sua finalidade descaracterizada.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador FranciscoEscórcio.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe_ sobre o Estatuto
dá outras providências.

da Terra, e
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Art. 4" Para os efeitos desta lei, definem-se:
VIII- 'Cooperativa Integral de Reforma-Agrária
(CIRA), toda sociedade cooperativista mista, de natureza civil ... vetado ... criada nas áreas prioridades
de Reforma Agrária, contando temporariamente com
a contribuição financeira e técnica do Poder Público,
através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
com a finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem
como realizar os demais objetivos previstos na legislação vigente;

co Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial no caso de dissolução da sociedade.
Art 82. Nas áreas prioritárias de Reforma
Agrária, a assistência creditícia aos parceiros e demais cooperados será prestada, preferencialmente
através das cooperativas.(58)
Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre
que possivel, far-se-á o mesmo com referência aos
pequenos e médios proprietários.

DECRETO-LEI N2 2.431, DE 12 DE MAIO DE 1988
Altera os arts. 27 e 28 da Lei n•
4.504, de 30 de novembro de 1964, e dá
outras providências.

CAPÍTULO III
Do Financiamento da Reforma Agrária
SEÇÃOI
Do Fundo Nacional de Reforma Agrária
Art. 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma
Agrária, destinado a fornecer os meios necessários
para o financiamento da Reforma Agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução.
Art. 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária
será constituído:
Art. 29. Além dos recursos do Fundo Nacional
de Reforma Agrária, a execução dos projetes regionais conterá com as contribuições financeiras dos
órgãos e entidades vinculados por convênios ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, notadamente os
de valorização regional, como a Superintendência
do Desenvolvimento Económico do Nordeste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização
Económica da Amazônia (SPVEA) a Comissão do
Vale do São Francisco (CVSF) e a Superintendência
do Plano de Valorização Económica da Região da
Fronteira Sudeste do País (SUDOESTE), os quais
deverão destinar, para este fim, vinte por cento, no
mínimo de suas dotações globais.
SEÇÃOV
Do Cooperativismo
Art. 79. A Cooperativa Integral de Reforma
Agrária (CIRA) contará com a contribuição financeira
do Poder Público, através do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrá.ia, durante o período de implaf1taÇão dos respectivos projetos.(57)

§ 7" O Estatuto da Cooperativa Integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Ban-

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a decisão terminativa.)
---

c~~

--

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 19, DE 1997
Altera o arL 150 da Lei n• 4.737, de
15 julho de 1965.

Art. 12 O art. 150 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 19ª5, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
'Art. 150...............................................

§ 12 Os Tribunais Regionais Eleitorais
deverão, a cada eleição, expedir instruções
aos juízes eleitorais destinadas a orientá-los
na escolha dos locais de votação de mais
fácil acesso para o eleitor deficiente físico.
§ 2 2 A escolha dos locais a que se refere o parágrafo anterior se fará após cadastramento que identifique a quantidade de
eleitores portadores de deficiência física, de
acordo com a distribuição destes em cada
zona eleitoral.'
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
- Averaa-aerra expressaoaemocrálicado Estado
de Direito só se realiza se a ordem jurídica de cada
pais buscar amparar, cada vez mais, os socialmente
fracos, seja por questões de pobreza, de preconceito ou de discriminação. Não é por outra razão que
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as normas internacionais referentes aos direitos humanos estão a exigir se dê a devida atenção àqueles que se encontram em situação desprivilegiada
em relação ao todo da sociedade, dentre os quais os
deficientes físicos, que muito acertadamente mereceram do legislador brasileiro a seguinte disposição
constitucional.
"Art. 203. A assistência social será
prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à previdência social, e tem por objetivos:
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária."
No Brasil, pesquisa já realizada concluiu que
10% da população é portadora de algum tipo de deficiência. Tal fato ressalta a necessidade de integrar
os inválidos ou semi-inválidos, através de proteção
legal, na vida corrente da sociedade, dada a sua fragilizada condição. O intento de promover o devido
conforto aos deficientes vem ao encontro do verdadeiro sentido da isonomia, consagrada no inciso I do
art. 5° da Constituição, sentido esse que consiste em
tratar "desigualmente os desiguais, na medida em
que se desigualam•, sobre o qual o valioso ensinamento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho assim se
coloca:

•o imperativo do tratamento desigual
dos que estão em situação desigual na medida em que se desigualam impõe, por
exemplo, ao legislador o estabelecimento de
leis especiais, que protejam determinadas
categorias. Para isto, editam-se as leis destinadas a amparar os economicamente fraco:
os trabalhadores; o mal alojados; os inquilinos
e assim por diante• (comentários à Constituição brasileira de 1988, Vol. 1. pág. 27).
O supracitado preceito constitucional, juntamente com o art. 227, § 22 , e com o art. 244, ambos
determinando que se facilite o acesso e a locomoção dos deficientes físicos, estão a indicar que foi íntenção do legislador constitucional ampará-los da
forma mais plena possível, razão por que julgamos
necessária a elaboração de projeto de lei que venha
a facilitar o acesso desses eleitores aos locais de
votação, para que possam exercer sua Cíâadania
sem maiores percalços ou constrangimentos.
Esperamos, assim, de nossos ilustres pares a
aprovação da presente proposta, certos de que sua
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transformação em lef contrihulrá para o estímulo aos
direitos humanos e às liberdades fundamentais.
Sala das Sessões, 25- de fevereiro de 1997_ Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5 2 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o liVre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VIl -é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de
internação coletiva;
VIII - ninguém s~rá privadode direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;
IX- é livre a expressão'da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. independentemente de censura ou licença;
X=Tnvioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e á imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou aesastre, ou para prestar socorro, ou, durante o aia.
por determinação judicial;
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XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
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termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guar- da, dê criança ou adolescente órfão ou abandonado;
LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Art. 227. É dever da famflia, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, t educ::lção, ao lazer, à profissionalização, à cu!tura, 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.
§ 12 O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência matemo-infantil;
11- criação de programas de prevenção atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como -deintegração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.
§ 2° A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
§ 3" O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
1- idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7",
XXXIII;
11 - garantia de direitos previdenciários e trabalhista:>;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V -obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação
de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos

e

Institui o Código Eleitoral

Art. 150. O eleitor cego poderá:
I - assinalar a folha individual de votação em
-letras de alfabeto comum ou do sistema Braille;
11 - assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema;
III - usar qualquer elemento mecânico que
-trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela Mesa, e
que possibilite exercer o direito de voto.
Art 151. (Revogado).
Art 152. Poderão ser utilizadas máquinas de
votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.

(À Comissão de Consütllição, Jusüça e
Cidadania- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 20, DE 1997
Dispõe sobre a veiculação de programação educativa para crianças por meio
dos canais de radiodifusão de sons e imagens (televisão), e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 As emissoras de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) dedicarão pelo menos cinco horas semanais à transmissão de programação especi- ficamente concedida para a educação moral, cultural
e intelect_ual dascrjanças.
§ 12 Define-se como "programação especificamente concebida" qualquer programação televisiva
que atenda, em todos os aspectos, às necessidades
educacionais e informativas da criança e do adoles- cente,_d!l idade iaual ou inferior a 16 anos, incluindo
as necessidades - intelectuais/cognitivas ou sociaislemociouais.
§ 2" A programação a que se refere o parágrafQ anterior deverá preencher os seguintes requisitos
mínimos:
I - ter a educação da criança como objetivo
principal;
11 - ter o objetivo educacional do programa e a
audiência infantil como alvos explicitados no Relatório de Programação Infantil a que se refere o inciso
III do art. 2° desta lei;
III - ser levado ao ar entre às 7 e às 22 horas;
IV- ser regularmentelriClwdo na programação;
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V- ter uma duração não inferior a 15 minutos;
VI - ser identificado como programação infantil
educativa, no momento em que vai ao ar.
Art. 2° As emissoras ficam obrigadas a identificar e divulgar sua programação destinada ao público
infantil, facilitando a informação de pais, mestres e
interessados em geral, de três formas:
I - através ::la identiflcação da progra.'nação-núcleo, no momento em que esses programas vão ao ar;
11 - através da identificação de tais programas
para os editores de guias de programação;
III- mediante publicação e divulgação de Relatório de Programação Infantil.
§ 12 A identificação da programa~.o-núcleo se
fará através de ícone posto no ar ao início do programa e no período que antecede os comerciais.
§ 22 O Relatório de Programação Infantil, a ser
divulgado pelas emissoras, conterá informações,
atualizadas trimestralmente, sobre a programação
infantil que colocam no ar, inclusive a data, hora, duração e descrição dos programas.
§ 3'- As emissoras manterão tais relatórios nos arquivos da estação, destacados do restante da programação e acessíveis à inspeção por parte do público.
§ 4 2 As emissoras divulgarão, mediante anúncio periódico, no ar e em outros meios de propaganda, à existência, disponibilidade e modo de acesso
aos relatórios aqui mencionados.
§ 5 2 As emissoras designarão um responsável
pela programação infantil, cujo nome deverá ser de
acesso público, bem como os meios de contactá-lo.
§ 6° O cumprimento desta lei não exime a
emissora do contido no art. 76, da Lei n2 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
§ 72 Especial atenção se dará às crianças de
idade inferior a oito anos na elaboração e veiculação
da programação de que trata esta lei.
Art. 3 2 O c~mprimento desta lei será aferido no
processo de renovação das concessões de canais
de radiodifusão, e quando o Congresso Nacional
apreciar os atas do Poder Executivo, na forma do
art. § 12 do art. 223 da Constituição FederaL
Parágrafo único. As emissoras apresentarão,
como documento indispensável à renovação da concessão ou permissão, Relatório de Televisão Educativa para Crianças, contendo consolidação dos relatórios de programação infantil a que se refere o inciso III do art. 2 2 supra, em formato padronizado pelo
Ministério das Comunicações.
Art. 4 2 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias, e as emissoras

lhe darão cumprimento no prazo de um ano, a con-tar da data de sua-pi.Joficação.
Art. 5 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Constituição Federal de 1988 em seu art.
223 consagra a exploração dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens por meio de cessão de direitos pelo poder público às emissoras.
Nada mais coerente que o retomo deste imenso potencial de investimento venha na fonna de programas educativos e culturais à sociedade, que é o significado e a razão de ser dos poderes públicos.
A televisão é, indubitavelmente, um importante
elemento de educação ou deseducação de nossas
crianças. Inúmeras pesquisas demonstram a eficácia
dos programas de televisão concebidos com o fim de
ensinar às crianças habilidades específicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, pesquisadores concluíram
que crianças que assistem Mister Rogers Neighborhood (O Bairro do_ Sr. Reger) e Sesame Street (Vila
Sésarno) mostraram ter aprendido persistência no desempenho de tarefas, brincar imaginativo, bem como
habilidades relativas a letras e números.
Inúmeros estudos tomam inquestionável o fato
de que as crianças que assistem a televisão educativa auferem benefícios significativos. Num desses
estudos, crianças que assistem Barney mostraram
maior habilidade com contas aritméticas, conhecimento das cores e formas, vocabulário e habilidades
sociais do que as crianças que não assistem a esse
programa. Embora todas as crianças possam se beneficiar com a televisão educativa, foi verificado que
esses benefíçjos era_m particulannente significativos
para as crianças provenientes de famílias de baixa
renda. Um estudo realizado pela Dr" Aletha Huston e
pelo Hohn Wright, cc-di retores do Centro de Pesquisas sobre a Influência da Talevisão sobre as Crianças, da Universidade do Kansas - EUA, demonstrou
que as crianças de 2 a 4 anos, de famílias de renda
de baixa a média, que assistiam Vila Sésamo e outros programas educativos com freqüência, tiveram
melhor desempenho-em vocabulário, aptidão para
ingressar na escola, pré-alfabetização e testes aritméticos do que as crianças que não assistiam esse
programas, mesmo de faixa_ etária três anos rn.als
velha. Essas diferenças se- verifiéavam
.esmo
quando os resultados eram controlados leva.nao em
co-nta a capaClàaae véroallniciaf e as qualidades ela
família e do ambiente doméstico. O Workshop sobre tele:visão Infantil ("CTW"), também nos EUA,
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apresentou um outro eetudo, recentemente realizado
pela Westat, lnc., que mostrou que as crianças em
idade pré-escolar, provenvientes de famílias de baixa renda, que assistiam a Vila Sésamo demonstraram maior capacidade em termos de alfabetização
em número que as que não assistiam ao programa
Desse modo, temos informações substantivas a nos
provar 1ue a te!t:>visão pode educar as cri<:~.nças.

resse mais significativo do que a promoção do bemestar das crianças que assistem tanta televisão, de
onde vem uma parcela tão importante da informação
que elas recebem.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Pedro Simon.
LEGI~LAÇÃO CITADA

CONSmUIÇÃO DA REPÚBLICA
Por outro lado, considerando o tempo de expoFEDERATIVA DO BRASIL
sição das crianças à: televisão, é de enorme responsabilidade social a programação levada ao ar em hoArt. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
rários considerados infantis. Dados recentes mose renovar concessão, permissão e autorização para
tram que a televisão alcança 98% dos lares norteo serviço de radiodifusão sonora e de sons e imaamericanos, incluindo aí mais de 90% das famílias
gens, observado o princípio da complementaridade
com renda anual abaixo de 5.000 dólares. Os dados
dos sistemas privado, público e estatal.
mostram também que as crianças na faixa de 2 a 17
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
anos assistem, em média, a mais de 3 horas de teleprazo do -art. 64, §§ 2• e 4°, a contar do recebimento
visão por dia. A importância da televisão convencioda mensagem.
nal para as crianças é reforçada pelo fato de que um
§ 2" A não-renovação da concessão ou permisnúmero menor de crianças tem acesso a televisão a
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
cabo que à televisão convencional. Nos Estados
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
Unidos, 38% das crianças na faixa de 12 a 17 anos,
§ 3" O ato de outorga ou renovação somente
e 37% das crianças na faixa de 2 a 11 anos moram
em lares que não estão ligados a televisão a cabo. - -proâúZim efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
De fato, segundo o levantamento de gastos do con§ 42 O cancelamento da concessão ou permissumidor realizado pelo Bureau of Labor Statistics
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
(Departamento de Estatísticas Trabalhistas) daquejudicial.
le país, o percentual de famílias consumidoras que
§ 5 2 O prazo da concessão ou permissão será
assinam televisão a cabo ou sistemas de antena code dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
munitária aumenta significativamente com a faixa de
para as de televisão.
renda da famfiia. Desse modo, cinqüenta 75% das
famílias consumidoras com renda acima de 70.000
dólares anuais assinam televisão a cabo, apenas
LElN"_8.009,PE 13 OEJl)_!.,_!-fQ DE 19@ __
36% das famílias consumidoras com rendimentos Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
abaixo de 5.000 dólares possuem essa assinatura.
do Adolescente e dá outras providências.
Por essa razão, televisão convencional é uma fonte
importante de programas para crianças e para todos
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão soos membros das fammas de baixa renda.
mente exibirão, no horário recomendado para o púRnalmente, considere-se que a televisão cheblico infanta-juvenil, programas com finalidades eduga às crianças mais cedo e por mais horas diárias
cativas artísticas, culturais e informativas.
que qualquer outra influência educativa, com exceParágrafo único. Nenhum espetáculo será apreção, talvez, da família. Muitas crianças assistem tesentado ou anunciado sem aviso de sua classificação,
levisão antes de serem expostas a qualquer tipo de
antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.
educação formal. Quase 70% das creches mantêm
a televisão ligada várias horas por dia. Á época em
(Á Comissão de Educação - decisão
que iniciam o primeiro ano pnmáno;a-maioria:-aas
tennínatíva.}
nossas crianças já terá passado o equivalente a três
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
anos escolares em frente ao aparelho de televisão.
--Os projetas serão publicados e remetidos às CoSolicito aos meus pares Congressistas que gamissões competentes.
rantam a prosperidade do presente projeto de lei. Por
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 12
outro lado, o Congresso conta com a criatividade das
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
emissoras para promover o forte interesse da nação
É lido o seguinte:
em educar sua juventude. É difícil pensar em um inte-
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AVISO N° 133-GP/TCU
Em 21 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a criação, no
âmbito deste Tribunal de Contas da União, do Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional, com a
finalidade básica de aprimorar e dinamizar o atendimento às solicitações do Congresso Nacional, de
suas Casas, Comissões, Mesas e Parlamentares
(Portaria em anexo).
Caberá ao Comitê estabelecer e implementar
mecanismos que permitam a aproximação e integração do corpo técnico desta Casa com o do Congresso Nacional, criando canais de comunicação mais
ágeis, que permitam a prévia identificação de de- mandas, possibilitando, dessa forma, um melhor planejamento das atividades a cargo deste·tribunal.
Tenho certeza de que tal providência contribuirá para o aperfeiçoamento do auxilio constitucional
prestado por esta Corte de Contas ás Casas Legislativas.
- Atenciosamente- Homero Santos, Presidente.
PORTARIA N° 42, DE 22 DE JANEIRO DE 1997
Cria o Comitê Técnico de Auxílio ao
Congresso Nacional.

O Presidente do Tribunal de Contas da União, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e
Considerando a necessidade de se articular
ação integrada das Unidades Técnicas do Tribunal
em relação aos pedidos e solicitações de auxílio do
Congresso Nacional;
Considerando ser indispensável aperfeiçoar e
agilizar o atendimento a tais solicitações;
Considerando, finalmente, ser imperativo o
constante inter-relacionamento entre o Tribunal de
Contas da União e o Congresso Nacional, objetivando a otimização de resultados, resolve:
Art. 1 2 Fica criado o Comitê Técnico de Auxílio
ao Congresso Nacional, com a finalidade de integrar
e orientar as respectivas ações e atividades, em caráter experimental, ficando assim organizado:
I - Supervisão Geral: Presidente do Tribunal,
cuja atribuição poderá ser delegada a outro Ministro;
11 - Supervisão Executiva: Secretário-Geral
de Controle Externo;
III -Coordenação Geral: Secretário de Auditoria e lnspeções-SAUDI
IV - Membros Natos:
a) Secretário de Contas do Governo e Transferências Constitucionais
b) Secretário de Controle Externo da 1• SECEX;
c) Secretário de Controle Externo da s• SECEX;
d) Assessor para Assuntos Legislativos
Art. 22 Poderão ser criados Subcomitês e Grupos de Trabalho temporál-ios, vinculados áo-Comife~

que definirá suas áreas de competência, composição e duração.
Art. 3° Constituem competências do Comitê:
I - desenvolver mecanismos para o aperfeiçoamento de procedimentos de auxílio ao Congresso
Nacional;
11 - orientar a formulação dos estudos e propostas a serem desenvolvidos pelo Tribunal;
III- apreciar os produtos ou resultz.::los do desenvolvimento de seus estudos, planos, programas,
projetes e propostas.
IV - propor normas e instruções, visando o
aperfeiçoamento da atuação do Tribunal, na área
especifica do Comitê;
--V - sugerir a uniformização de métodos e procedimentos de trabalho, quanto ao atendimento de
solicitações de informações, inspeções e auditorias,
bem assim de consultas, denúncias e representações e demais pedidos originários das Casas,
-Comissões, Mesas e Membros do Poder Legislativo;
-VI- estimular a troca de experiência entre as
respectivas áreas, objetivando o aprimoramento e a
atualização de conhecimentos técnicos;
VIl - subsidiar a Presidência na busca de uma
permanente atualização e avaliação dos objetivos do
Comitê;
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
- - A.it. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
""Homero Santos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 expediente lido vai à publicação.
Encaminhe-se cópias também às Comissões
permanentes do senado-Federal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 143, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 de Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento n• 14, de 1997, de minha autoria, pelo qual
solicito a convocação do Sr. Pedro Sampaio Malan,
Ministro da Fazenda.
Justificação

Nesta data, estou encaminhando, ao Senhor

~Presidente da Comi5são de As5untos Econõmicos,

requerimento solicitando a convocação do Sr. Presidente do Banco do Brasil, para prestar esclarecimentos sobre o mesmo assunto objeto do requerir'rtentQ_c_lljªreti_r_a(ja- ór.L~QfiÇitQ~ern !)ut:í?ti.tuição ao
Sr. Ministro da Fazenda.
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Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Antoni;; Carlos Magalhães)
-o requerimento lido é deferido pela Presidência.
A matéria vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 144, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno, para o Projeto de ResoluÇão n° 104, de 1996, que dispõe sobre a fiscalização
e o controle dos ates do Poder Executivo relativos à
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, e dá
· ···· ·
outras providências.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. Senador José Eduardo Outra - Ademir Andrade Eduardo Suplicy - Antonio Carlos Valadares Benedita da Silva- Abdias Nascimento- Emília
Fernandes - Sebastião Rocha - Lucia Alcãntara
- Josaphat Marinho - Edison Lobão - Roberto
Requião - Epitácio Cafeteira - Laura Campos Junia Marise - Pedro Simon - Nabor Junior Jefferson Peres - Coutinho Jorge - Ney Suassuna -Francisco Escórcio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-De acordo com o dispositivo do art. 340, inciso III,
do Regimento Interno, esse requerimento figurará na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N2 145, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218, g, do Regimento Interno, que o Senado Federal, pela inserçã?
em ata de um voto de profundo pesar, associe-se a
consternação do nobre povo chinês, por motivo do
recente falecimento de Sua Excelência, o Senhor
Presidente Deng Xiao-Ping.
Requeiro, ainda, que por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, seja dado conhecimento desta manifestação ao Governo da República Popular da China.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Este requerimento depende de votação, em cujo
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os
Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.)
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Não havendo quem queira usar da palavra,
passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será atendida a solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pel? ~r. 12
Secretário em exercício, Senador Carlos Patroc1mo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N2 146, DE 1997
Requeiro, nos termos do art. 160 do Regimento
Interno do Senado Federal, que o tempo destmado
aos Oradores do Expediente, em sessão a ser designada pela Mesa, seja desti~ada a h?~enagear a
memória do Eminente Economista BrasileirO, Professor e ex-Ministro Mario Henrique Simonsen.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. Waldeck Ornelas..:: Beni Veras - Hugo Napoleão
- Freitas Neto - José Alves - José Roberto Arruela - Renan Calheiros - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhaes)
- O requerimento lido será submetido à deliberação
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do
art. 255, inciso I, letra "b", do Regimento Interno. .
A Presidência recebeu, do Senador Pedro SImon, requerimentos vazados nos ter:nos t!_o art. 172,
inciso I, do Regimento Interno, de 1nclu_sao em Ordem do Dia de proposições de sua autona, versando
_
sobre alterações na Lei Interna.
. .. .. De acordo com decisão adotada na sessao de
1O de março de 1995, todas as m<:tté~as referen_tes
ao assunto foram remetidas à Com1ssao Temporana
constituída para elaborar e apresentar projeto de resolução reformando o Regimento !~temo (Projeto de
Resolução n• 66, de 1995), mclumdo, no caso,_ os
Projetes de Resolução n•s 15 e 16, de 1995, obJeto
dos requerimentos em apreço.
_
.
Tendo em vista a apresentaçao do Requenmento n• 1.091, de 1996, em 22 de nove:~bro. últ!mo de inclusão em Ordem do Dia da matena pnnclpal: a Mesa aguardamanifesta~o do P!eside~te da
Comissão de Constituição, Just1ça e C1dadama sobre a providência requerida, segundo o disposto no
parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo ~r: 1°
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocm1o.
São lidos os seguintes:
OF/A/PSB/37/97.
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra (titular) e João Colaço
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(suplente) como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n°
1.507-16, de 5 de fevereiro de 1997, do Poder Executivo, que "dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências", em substituição aos Deputados Fernando
Lyra e Ubaldino Júnior.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, L..ider.
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Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória n° 1.539-28, de 13 de fevereiro de 1997,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa e dá outras providências", em substituição
aos Deputados Fernando Lyra e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra.
OF/A/PSB/44/97

OFIPSB/38/97.
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Alexandre Cardoso {titular) e Gonzaga Patriota (suplente) como membros da Comissão
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória n• 1.523-4, de 5 de fevereiro de 1997, do
Poder Exe;utivo, que "altera dispositivos das Leis
n2 s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências·, em substituição aos Deputados Fernando Lyra e Ubaldino Júnior.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, Uder.
OF/PSB/41/97.
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Sérgio Guerra (titular) e João Colaço (suplente) como membros da Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória n• 1:532-2,
de 13 de fevereiro de 1997, do Poder Executivo, que
•estabelece incentivos fiscais para o desenvoMmento
regional e dá outras providências", em substituição aos
Deputados Fernando Lyra e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, L..ider.
OF/A/PSB/42197.
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra {titular) e João Colaço
{suplente) como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n•
1.536-22, de 13 de fevereiro de 1997, do Poder Executivo,que "Dispõe reduz o imposto de importaçã?
para os produtos que especifica e dá outras providências•, em substituição aos Deputados Fernando
Lyra e Alexandre Cardoso.
Aterciosamente,- Deputado Fernando Lyra, Uder.
OF/A/PSB/43/97
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Alexandre Cardoso (titular) e Gervásio
Oliveira {suplente) como membros da Comissão

Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Nilson Gibson (titular) e Gervásio Oliveira (suplente) como membros da <?omi~ão Mis~
destinada a apreciar e dar parecer a Med1da Provisória n° 1.543-19, de 13 de fevereiro de 1997, do
Poder Executivo, que "dispõe sobre o número de
cargos de Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessorarnento Superior e de_ ":unçõ:s
Gratificadas existentes nos órgãos da Admm1straçao
Pública Federal direta, autárquia e fundacional, e dá
outras providênciªs", ~111 su_bstitu_ição aos Deputados
-Femal'idol.yra e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, Uder.
OF/A/PSB/45/97
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Raquel Capiberibe (titular) e Nilson
Gibson (suplente) como membros da Comi~ão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n° 1.546-16, de 13 de fevereiro de 1997, do
Poder Executivo, que "dispõe sobre as contribuições
para os programas de Integração Soci~l e de Forma- ção do Patrimõnio do Servidor Público .- _P!SIPASEP, e dá outras providências, • em substitUiçao aos
Deputados Fernando Lyra e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, Uder.
OF/AIPSB/46/97
Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Nilson Gibson {titular) e Ge':'á~o
- Oliveira {suplente) como membros da Com1ssao
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória n• 1.551-19, de 13 de fevereiro de
1997, do Poder Executivo, 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," em substituição aos Deputados Fernando
Lyra e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, Uder.
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OF/A/PSB/47/97

OF.PSDB/1/Nº 568/97

Brasília, 24 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra (titular) e Gonzaga Patriota (suplente) como membros da comissão Mista
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n• 1.555-7, de 13 de fevereiro de 1997, do Poder Executivo, que •autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o
limite de R$106.000.000,00, para os fins que especifica. Em substituição aos Deputados Fernando Lyra
e Alexandre Cardoso.
Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, Líder.

Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossas Excelência a gentileza de determinar a indicação dos Deputados Yeda
Crusius, como membro titular, e snvio Torres, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n°1.507-16/97.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
VICe-Líder do PSDB.

OF.PSDB/1/Nº 534/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação do Deputado Oswaldo Seler, como membro titular, e Osmânio Pereira, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.477-33197.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF.PSDBII/N° 558/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Almino Alfonso, como membro titular, e Alzira Ewerton, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 1.567/97.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF.PSDB/IIN° 561/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Oswaldo
Soler, como membro titular, e Cipriano Correia,
como membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão
Mista destinada a analisar a Medida Provisória n•
1.568/97.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.

OF.PSDB/1/Nº 571/97
j3rasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de
determinar a indicação dos Deputados Welson Gasparini, como membro titular, e Antônio Balhmann, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória n° 1.508-14/97.
Atenciosamente, - Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF.PSDB/I/N° 574/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Celso Russomano, como membro titular, e Luiz Fernando, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente
indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 1.511-7/97.
Atenciosamente, - Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF. PSDBII!N° 577/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de
determinar a indicação dos Deputados Adorado Streck,
como membro titular, e Eduardo Mascarenhas, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória n• 1.522-4/97.
Atenciosamente, - Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF.PSDBIIIN° 580/97
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Sebastião

Madeira, como membro titular, e Ceci Cunha, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 1.523-4/97.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF.PSDBIVN° 583/97
Brasma, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Danilo de
Castro, como membro titular, e Edson Silva, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 1.524-4/97.
Atenciosamente, Deputado João Faustino,
Vice-Líder do PSDB.
OF/GABII/N° 107
Brasília, 21 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Rita Camata e Udson Bandeira para integrarem, respectivamente, na qualidade de TitUlar e
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 1.567, de 14 de fevereiro de 1997, em minha substituição e do Deputado Darcfcio Perondi.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado
Geddel
VIeira
Lima,
Líder
do
Bloco
PMDB/PSDIPSL
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carias Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na semana passada, o Senador Esperidião
Amin e eu conversamos com V. Exa no sentido
de que possa ser examinado e colocado em pauta o Ofício S/04, de 1997, para que antes da expiração do prazo, dia 1° de março próximo,
quando vence o Título n° 691096, da Prefeitura
do Estado de São Paulo, possa ser colocada em
Ordem do Dia a matéria.
O Senador Esperidião Amin gostaria que nós,
os Senadores do Estado de São Paulo, subscrevêssemos requerimento nesse sentido. Obviamente,

trata-se de uma questão bastante importante nesse
momento em que toda a emissão de títulos públicos
está sob exãme pórparté dé-timã-Comissão Parlamentar de Inquérito.
Registro que,_de acordo com o art. 353 do
Regimento Interno, são consideradas em regime
de urgência, independentemente de requerimento, conforme consta do parágrafo único, a tramitação prevista para o caso do art. 336, independente de requerimento, as proposições sujeitas a prazo quando faltarem 1 O dias para o término desse prazo.
Não se faz necessário o requerimento por escrito, aqui faço a lembrança oral porque cabe, em
verdade, à Presidência do Senado o cumprimento
daquilo que está no Regimento.
Lembra-me o Senador Esperidião Amin que o
próprio Senador José Serra ta!llbém está_E~_'!co~o
que se solicite a V. Ex~ a tramitação desta matéria,
de interesse do Município de São Paulo, obedecendo-se ao que e3tá no parágrafo único do art. 353 do
Regimento Interno.
Sr. Presidente, era apenas para fazer este registro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A rigor, não há questão de ordem levantada pelo
Senador Eduardo Suplicy porque não se refere à
matéria constante da Ordem do Dia. Entretanto, a
Mesa aguarda um requerimento de qualquer interessado para que a matéria entre na Ordem do Dia, até
porque outras matérias semelhantes estão na mesma situação e a Mesa irá examiná-las para colocálas na Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente,
permita-me...
-V.

O SR. PRESIDENTE (Antonio car1os Magalhães)
quer usar a palavra pela ordem?

E~

O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente,
com todo respUo a V. E~. o que reiterei é que pode
o Presidente simplesmente dar cumprimento ao que
está previsto no Regimento Interno, independentemente de requerimento. No caso, não há
necessidade de requerimento por escrito. Faço,
aqui, a lembrança do assunto. Não há necessidade
de requerimento por escrito porque pode o Presidente, no cumprim::mto do dever e do Regimento Interno, colocar a matéria na Ordem do Dia.
O SR. PRESID!:NTE (Antonio Canos Magalhães)
-A Mesa pesquisou demoradamente este assunto que V. Ex• até já havia salientado em sessão ante-
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· rior- e não há caso em que não haja requerimento
do interessado para, inclusive, respaldar a decisão
da Mesa, sobretudo em assunto tão importante
quanto este e que V. EX", se não me engano, retirou
da Ordem do Dia na Comissão.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. EX" me permi!P, mas agora não posso conceder
a palavra a V. EX" porque a Mesa não pode ...
O SR. EDUARDO SUPUCY- Apenas para registrar que já dei o meu parecer, que foi acatado
pelo Relator, o Senador Esperidião Amin. E a matéria está em perfeita condição de ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A matéria pode ser votada na Comissão. Depois
que for votada na Comissão, virá a plenário.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Esperidião Amin, que foi citado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu
gostaria de reiterar, neste momento em que nós estamos desenvolvendo a CPI dos Títulos Públicos- e
por isso esse tema suscita imediatamente uma certa
rejeição -, o que disse o Senador Eduardo Suplicy:
esse processo versa sobre rolagem, ou seja, emissão de letras para o pagamento de letras que vencem no dia 1 de março.
No processo havia uma tranche- como se diz
- com vencimento no dia 1 de março e outra no dia
12 de junho. Dei meu parecer em janeiro, designado
que fui pelo Senador Francelina Pereira, de acordo
com a orientação da Consultaria da Casa. O Senador Eduardo Suplicy houve por bem requerer vista.
Nesse ínterim, Sr. Presidente, houve a eleição
da nova Mesa, presidida por V. Exa; veio o carnaval
e não houve mais reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, restando, por analogia, essa situação
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.
Entendo, Sr. Presidente, que tendo aceito o
voto em separado do Senador Eduardo Suplicy que pediu apenas uma coisa: o de 1 de junho não é
urgente e o de 1° de março é urgente -e, no mérito,
não há nenhum conflito, pelo menos por enquanto,
então que se vote o de 1° de março.
Para isso, Sr. Presidente, como a Comissão
não está funcionando, só existe um recurso: V. Ex•
considerar o que o Senador Eduardo Suplicy falou
como requerimento, como de fato é, e determinar
que a matéria entre na pauta da sessão da próxima

°

°

°

quinta:feirá pãra: deliberação da Casa. Podem votar
a favor ou contra. -É do meu dever, Sr. Presidente, dizer que não
me sinto à vontade pata requerer a urgência porque
sou o Relator, mas acho que seria um procedimento
injusto se, por excesso de zelo, fosse negado, pela
primeira vez, a rolagem de títulos de dívida pública,
rP.gularmente instruídos, com parecer favorável do
Banco Central, com parecer do relator e voto em separado acolhido pelo relator, que apenas separou a
matéria, se deixasse de votarteillpestivamente.
Por isso, associo-me ao que o Senador Eduardo Suplicy falou. E se V. EX" me permite, para terminar, creio que a minha associação ao Senador Suplicy é absolutamente insuspeita.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senador Esperidião Amin sugere ao Senador
Suplicy que faça o requerimento.
A Mesa aceita a sugestão do Senador Esperidião Amin, dependendo apenas que o Senador Su--plicy envie o requerimento.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-Item 1:
Votação, em tumo único, do Requerimento n2 1.198, de 1996, do Senador Nabor
Júnior, solicitando, nostermos regimentais,
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da
Câmara n° 49, de 1996, com o Projeto de
Lei do Senado n° 33, de 1996, por versarem
sobre õ- lnstft!Jto de Previdência dos Congressistas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 147, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro tenham tramitação em conjunto os seguinttls projetes: PLS 191, de 1995 PLC 49, de 1996 e
PLS 33, de 1996, por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Jefferson Peres.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento que acaba de ser lido será votado

---------------------------~----------
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logo após a votação do Requerimento n° 1.198/96,
constante do Item 1 da Ordem do Dia.
Votação do Requerimento n• 1.148, de 1996,
em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o Requerimento n° 147, de 1997; de
autoria do Senador Péres, lido anteriormente.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n• 49/96 passa a
tramitar em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n°s 191/95 e 33/96.
As matérias vão a exame das Comissões de
Assuntos Sociais; de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.237, de 1996, do Senador Silva
Júnior, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do
Senado n•s 104 e 202, de 1996, por versarem sobre identificação tátil em cédulas e
moedas.
Em votação.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetas de Lei do Senado n°s 104 e 202,
de 1996, passam a tramitar em conjl.Jnto, e as materias voltam à Comissão de Assuntos Econômicos,
para exame, em-decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-llem3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.238, de 1996, do Senador Ramez Tebet, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta da Proposta de
Emenda à Constituição n° 51, de 1996, com
as de n°s 15, 45 e 49,de 1996, que já tramitam em conjunto, por versarem sobre imputabilidade penal.
Votação do requerimento em turno único.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A P<oposta de Emenda à Constituição n° 51,
de 1996, passa a tramitar em conjunto com as de..
- - .
mais erradas.
As matérias retomam à Comissão oe Constituição, Justiça e Cidadania, para exame.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-llem4:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 103, de 1997, do Senador Gilberto
Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráterdefinitivo, do Projeto de Lei do Senado, n° 220, de 1996, de
sua autoria, que revoga dispositivos legais
que regalam exercício de diversas profissões.

o

Votação do Requerimento em turno único.
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palav@_ pa.ra ençªmil]har.. _
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes,
por 05 minutos.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desde que
este projeto de lei iniciou sua tramitação na Casa,
buscamos acompanhá-lo atentamente, até porque
nos-preocupamos, num primeiro momento, pelo fato
de revogar dispositivos legais que regulam o exercício de diversas profi!;Sões, taili CO!Tloa de E!mpregados vendedores, viajantes ou pracistas, leiloeiro rural, nutricionista, · gw:lrdador e lavador autônomo de
veículos automotores, atleta profissional de futebol,
arquivistas e técnico de arquivo, secretário, guia de
turismo e treinador profissional de futebol.
Apesar das argumentações do ilustre Senador
Gilberto Miranda, proponente deste projeto, que, em
suas justificativas, afirmava que os diplomas legais
nada mais fazem do que criar reservas de mercado
de capital em benefício de algumas categorias profissio~ais; que se devia revogar algumas normas
que só servem como complicadoras no ordenamento jurídico ou como entrave ao funcionamento do livre mercado de trabalho dessas profissões; ou, ainda, se o Estado tem condições de fiscalizar o exercício dessas profissões; de que interesse público há
na regulamentação dessas profissões. Apesar de
respeitarmos essas ponderações, o projeto nos
preocupava.
Por isso, Sr. Presidente, pedi a palavra exalamente para registrar e salientar a sensibilidade do
Senador Gilberto Miranda, que atendeu aos apelos
que vieram do Brasil todo.
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nado n2 220, de 1996, de autoria do SenaNós, particularmente, no nosso gabinete, recebemos manifestações do Conselho Regional de Nudor Gilberto Miranda, que revoga disposititricionistas da Bahia e de Sergípe~ do-COriseffio Fevos legais que regulam o exercício de diverderal de Nutricionistas, da Federação Nacional dos
sas profissões, além da Comissão constante
Nutricionistas, da Federação Nacional dos Empregado despacho inicial de distribuição, seja oudos Vendedores e Viajantes do Comércio e outros;
vida, também, a de Constituição, Justiça e
da Universidade Federal do Paraná, da Federação
Cidadania.
Nacional das Secretárias e Secretários- Fenasec -,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
da Federação Nacional de Guias de Turismo, da
-Item 6:
Confederação Brasileira de Futebol, da Universidade
Discussão, em turno único, do Projeto
Estadual de Campinas - Unicamp -, do Sindicato
de Lei da Câmara n" 93, de 1995 (n 2
dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, entre
4.235/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera
outras; e, certamente, várias Sr"s e Srs. Senadores
também receberam.
a Lei n2 8.432, de 11 de junho de 1992, para
redefinir as jurisdições das Juntas de ConciDesta forma, a posição hoje tomada pelo proliação e Julgamento nas Regiões da Justiça
ponente do projeto, Senador Gilberto Miranda, de retirar esse projeto da pauta, é louvável.
do Trabalho e dá outras providências.
Havíamos inclusive enviado um pedido, um requerimento, datado de 27 de janeiro deste ano, peAo projeto foram oferecidas as emendas de n"s
dindo uma audiência pública para discutir esse pro1 a 4, de plenário, quando tramitava em regime de
jeto, diante das inúmeras manifestações que 0 Seurgência, e de n°s 5 e 6 perante a Mesa, nos termos
do art. 235, item 11, do Regimento Interno.
nado Federal recebeu. Tendo em vista, entretanto,
essa posição coerente, que, certamente, se embã- -- - - - - Pareceres:
- proferido em Plenário, Relator: Senador Fransou nesses apelos e numa análise mais profunda,
celino Pereira, em substituição à Comissão de Conshoje estamos vendo a posição do Senador Gilberto
Miranda trazer mais tranqüilidade e queremos crer
tituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e
às emendas de n°s 1 e 3 e contrário às de n°s 2 e 4;
que essas categorias são de valor, são categorias
-sob n2 271, de 1996 (sobre o Ofício n2 S/49,
organizadas, são categorias hoje reconhecidas pela
formação específica que possuem e são importantes
de 1995,
atendimento
Reql.éimento ri 2
para muitos Estados e muitas regiões do Pafs.
1.442195), da Comissão de Constituição, Justiça e
Mais uma vez cumprimentamos o Senador GilCidadania, conciuindo pela apresentação do Requeberto Miranda e nos solidarizamos com a retirada
rimento n° 521196, requerendo o sobrestamento da
desse projeto, porque, realmente, ele viria trazer
proposição, a fim de aguardar as propostas de mediuma série de prejuízos a inúmeras categorias profisficações consideradas necessárias, no prazo que
sionais.
- fos5ê cohvêhcionaaó, com-voto ém separado do seMuito obrigado.
nador José Eduardo Outra; e
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-sob no 1, de 1997, da Comissão de Constitui-Em votação o requerimento.
ção, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto e à
emenda n2 3, apresentando as emendas n°s 7 e aOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
CCJ; pela prejudicialidade das emendas n2 s 4 e 6;
Aprovado.
pela inconstitucionalidade da emenda n2 5, e pela re2
0 Projeto de Lei do Senado n 220, de 1996,
tirada das emendas nOs 1 e 2.
vai ao Arquivo.
A Presidência presta os seguintes esclarecimentes ao Plenário:
Fica prejudicado o Requerimento n° 1.250, de
1) Na sessão de 28 de agosto de 1995, foi lido
1996, constante do Item n" 5 da pauta, da Senadora
o Ofício n" S/49, de 1995, do Presidente do Tribunal
Benedita da Silva.
É o seguinte o item prejudicado: Item 5
Superior do Trabalho, solicitando a retirada do Projeto.

-em-

Votação, em turno único, do Requerimente n° 1.250, de 1996, da Senadora Benedita da Silva, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Se-

ao

2) O referido Ofício foi incluído na pauta da
sessão de 8 de novembro de 1995, quando foi aprovado o Requerimento n° 1.442, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando fosse o mesmo submeti-
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do ao exame da Comissão de constituição, Justiça
e Cidadania.
3) No dia 24 de maio de 1996, foi lido o Parecer n° 271, de 1996, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pelo sobrestamen·
to da proposição, a fim de aguardaras propostasde
modificações consideradas necessárias, no prazo
que fosse convencionado.
4) Em 8 de julho de 1996, através do Ofício n°
7 41/96, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminhou ao Senado propostas modificativas
do Projeto e, uma vez satisfeita a diligência requeri·
da, a matéria retomou à Comissão de Constituição,
··
Justiça e Cidadania, para um novo exame.
5) Na sessão de 9 de janeiro de 1997, foi lido o
Parecer n° 1, de 1997-CCJC, sobre a matéria e propostas de modificações encaminhadas pelo mesmo
Tribunal Superior do Trabalho.
Feitos os devidos esclarecimentos, passa-se à
discussão, em conjunto, do projeto e das emendas,
em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao nobre Se·
nador Francelino Pereira.
· --V. Ex" dispõe de dez minutos.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL·MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei apenas uma rápida exposição desse
projeto.
Trata-se de uma iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho relacionada com a redistribuição das
~untas de Conciliação e Julgamento em todo o País.
E um projeto oportuno, que, efetivamente, mereceu
um estudo acurado e rápido na Câmara dos Deputados.
Ainda na Câmara foi apresentada uma emenda, que se consubstanciou no art. 25 do projeto,
para que as nomeações de diretores de Sf!cretarias
das ,!untas de Conciliação e Julgamento fossem feitas pelos presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, mas por indicação dos presidentes das
Juntas de Conciliação e Julgamento.
A entidade representativa dos juízes togados
da Justiça do Trabalho mobilizou a Câmara dos Deputados e atuou junto ao Senado pela aprovação,
também aqui no Senado, àesse dispositivo.
Proferi parecer favorável à aprovação do art.
25 do projeto. A essa posição se contrapuseram reP.:
resentantes do Senado-e, ao mesmo tempo, grande
parte da Justiça do Trabalho do País. O próprio Presider.te do Tribunal Regional do Trabalho de Mina:
Gerais esteve em meu gabinete para manifestar a

sua posição discordante da votação que a Câmara
adotou e da posiÇão que adotei no· meu parecer. Pe.
dia-me o Presidente do Tribunal que as nomeações
fossem feitas não por indicação dos presidentes das
Juntas, mas por indicação do próprio pre:, _~nte do
~Tnbunal.

Fi..ii sliipreendido, Sr. Pres1derite, pela inic..citiVa
- dos Senadores que requereram ngência para esse
projeto. Imediatamente vim ao plenário e proferi o
meu parecer favorável ao art. 25, aprovado na Câmara dos Deputados.
Ocorre que percebi claramente o desejo do Senado de votar favófavelmente ao referido artigo.
Mas, aõ-mesmo fernpO.~quando Tnbulla:TtolTnfor~
medo dessa nossa posição, requereu a retirada do
projeto, imediatamente contrapOndo-se à mesma,
que visava exclusivamente a evitar o nepotismo, a
nomeação de parentes, filhos, esposas e parentes
diversos dos magistrados do Trabalho, indicado pe- los sindicatos, para que se evitasse essa prática efetivamente acentuada na Justiça do Trabalho.

o

O projeto tramitou e, agora, voltou com uma
posição assumida e parecer favorável do
Lúcio Alcântara. Entendo que a situação se alterou,
porque, segundo a última lei sancionada pelo Presidente da República, está definitivamente proibida,
na área da Justiça Federal, a nomeação de parentes
_dos juízes dos Tribunais Superiores e, inclusive, das
·Juntas de Conciliação e Julgamento.

SEmador

Portanto, entendemos que o parecer do Senador Lúcio Alcântara deve ser votado favoravelmente,
uma vez qu1r as razões que nos levaram a nos posicionar contra a nomeação de parentes dos juízes e
minist(Os ago[ajá_não_oc_grr-ª_111, pois o Presidente da
República sancionou o projeto, impedindo, em caráter definitivo, esse tipo de nomeação.
Era esse o esclarecimento que tinha a fazer.
Como Relator naquele momento e como representante do Partido, sugiro a aprc\l"ação do projeto.
Muito- obrigado, Sr. Presidente. ·

O SR. PRESIDENTE (Antonio Certos Magalhães}
-Continua em discussão a matériél.
O SR. LÚCIO _ALCÂNTARA (PSDB-CE} Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Certos Magalhães)

··""Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, eu gostari'l. apenas de esclarecer ainda mais essa matena: -- · -·

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
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Fsse projeto teve uma tramitaÇão muito tornesta Casa, uma vez que, originário do
Tribunal Superior do Trabalho, tudo o qüe o proje:o que.·ia era redefinir a jurisdição das Juntas, quer
dizer, definir quais os tribunais regionais que ficariam subordinados às Juntas de Conciliação e Julgamento.
Como disse muito bem o Senador Franceiiiõo
Pereira, na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu uma emenda que vedava a: nomeação-de parentes e também exigia que as pessoas recrutadas
para serem secretários de Juntas integrassem os
quaaros da Justiça de Trabalho, ou seja, não po·
diam ::.=r estranhos à Justiça do Trabalho.
.-nentc~a

O Senador Francelina Pereira, quando foi designado Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, apresentou seu parecer em plenário
quano-., a matéria foi colocada em regime de urgência. Naquela ocasião, rejeitou algumas emendas que
foram '!presentadas e a votação foi interrompida, foi
suspe ..sa. O projeto perdeu a urgência e voltou à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nesse ínterim, o Tribunal Superior do Trabalho, através de diferentes expedientes, pedia ora a devolução, o:a a sustação da tramitação do projeto, áté
que um desses expedientes do Tribunal Superior.
do Trabalho foi à Comissão de Constituição, Justiça e :.dadania e fui designado Relator para opinar
soor; a possibilidade de uma matéria, sendo aprovada cm uma Casa, ter o seu pedido de retirada
~-'ão obstante entender que o Regimento não
ac:-:hi . éSSa hipótese e louvando-me pelos numerosos precedentes havidos, quando o próprio Senado
!em atendido a solicitações do Poder Executivo, do
?residente aa República, dei o meu parecer favoravelmente ao pedido de retirada.

Todavia, atendendo a ponderação do Senador
Josap"'at Marinho e considerando o voto em separa·:lo do ..;enador José Eduardo Outra, a Comissão entenaeu de sob restar a matéria até que o Tribunal Su:cencr ;O Trabalho apresentasse os elementos adicional& '-iUe, disse, gostaria de aditar à matéria que
estav·: tramitando. Algum tempo depois, chegou
realmente o expediente do Tribunal Superior do Traoalho alterando o projeto.
Novamente, ofereci o meu parecer, que, no
:ase. '01 Simplesmente o de aceitar a alteraç2o pro~osla oe1o Tribunal, até porque eu já havia conside·aao no meu parecer que não cabia ao Poder Legis:alivo maniíestar~l>e-sobre aquela matéria, que era
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--ela co-mp-etência interna daorgani;zação, do funcionamento da Justiça do Trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, a matéria que veio
para modificar o projeto de origem do Tribunal Superior do Trabalho melhorou-o,_namedidaem que ela
estabelece uma série de condições exigidas para
qyem_v~i-º<1.1.JPar esses can:Jos de Secretário de Junta de Conciliação e Julgamento na Justiça do Trabalho.
A outra matéria referente ao nepotismo já está
amparada, como bem o disse o Senador Francelina
Pereira; a vedação ja consta de lei, de diploma legal,
recentemente sancionada pelo Presidente da República. Portanto, a matéria deve voltar à Câmara, uma
vez que houve modificação no-Senado em relação à
proposta aprovada naquela Casa. Creio que a Câmara deve deliberar com rapidez, porque estava havendo um verdadeiro conflito dentro da própria Justiça do Trabalho - o que não era bom -entre os magistrados de Pnmeiia.lnstãncia éos-·membros dos
tribunais regionais e do Tribunal Superior.
O Senador Francelina Pereira, como eu, deve
ter sido assediado inúmeras vezes por representantes dos órgãos de classe da Justiça do Traba- !h~~ _que yinllªm c!~ÍE!I1cler suas_te_ses~ seus_pQnto? _
de vista em relação ao projeto. Ele é muito importante, porque redistribui a jurisdição das Juntas dos diversos municípios.
Espero que o Senado aprove hoje a matéria;
assim, ela irá à deliberação da Câmara e pode, em
breve, transformar-se em lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE {Antonio Cartas Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero registrar que vou votar favoravelmente ao projeto, com ressalvas, mas não vou
pedir destaque para o meu voto em separado.
A meu ver, ainda está para ser resolvida questão que, inclusive, foi o que moveu o meu requerimento de análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do requerimento do TST,
quando pedi a sua retirada - a posição do Senado
_em.relação a requerimentos dessa natureza.
Em primeiro lugar, quero exemplificar como o
Tribunal Superior do Trabalho se dirigiu ao Senado
em relação a essa matéria.
No ofício de 25 de agosto, o Presidente do TST
solicitava a retirada de pauta - PLC/93; em 11 de
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setembro, o Presidente do TST, através de requeriposicionou de maneira categórica no sentido de ser
mento, solicitava a devolução do projeto ao Tribunal;
possível ou não, à luz do seu Regimento Interno,
em 26 de setembro, novamente através de requerihaver jurisprudência em questões regimentais. Em
mento, o Presidente do TST solicitou o arquivamenalguns momentos se aceita, quando não há questo, e não a devolução.
tão de ordem relativa ao Regimento. Entendemos
que, à luz do Regimento Interno do Senado, matéPercebemos que o Presidente do TST ora perias que já tenham sido votadas pela Câmara dos
dia o arquivamento, ora a devolução e retirada de
Deputados, inclusive modificadas, e que chegam
pauta da matéria. Não existia, a nosso ver, uma poaqui, não podemser simplesmente retiradas pelo
sição do Plenário do Senado a respeito de um projeautor original, seja o Executivo, seja o Judiciário.
to que, no nosso entendimento, data venia do pareNo entanto, acreditamos que não será na apreciacer do Senador Lúcio Alcântara, não era mais do
TST, na medida em que ele havia sido aprovado na
ção dessa matéria que vamos resolver o problema
de modo definitivo. Cabe ainda ao Senado, repito,
Câmara. Por isso, apresentamos um requerimento
posiciõnar;;-se âe fonma conclusiva sobre esse aspedindo que a CCJ analisasse a juridicidade do requerimento do TST.
sunto.
Em relação ao projeto em si, vamos votar a faO parecer do Senador Lúcio Alcântara, embora
vor,
com
a ressalva que fizemos questão de regisconclua que regimentalmente não pode haver a retitrar.
rada, opina pelo acatamento da juridicidade do re- Muito obrigado.
querimento em virtude de jurisprudência. O Senado -O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
tem sucessivamente acatado requerimentos seme-Continua em discussão. (Pausa.)
lhantes, seja do Executivo, seja do Judiciário.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Ainda avalio que o Senado - não especificadiscussão.
mente nesta matéria - precisa tomar uma posição
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendefinitiva sobre o assunto, até porque a proposta do
das.
Senador Josaphat Marinho, que acabou sendo aproOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
vada, foi uma tentativa de conciliar as duas posiçõpenmanecer
sentados. (Pausa.)
es. Na verdade, a Comissão não definiu, no mérito,
Aprovado.
se pode ou não haver a retirada de um projeto de
Passa-se à votação das emendas.
iniciativa do Executivo ou do Judiciário e que haja
Em
votação o Requerimento n2 12, de 1997,
sido modificado pela Câmara.
lido em janeiro último, do Senador Lúcio Alcântara,
Em relação ao mérito da matéria, preferia a re-de
retirada das Emendas n2 s 1 e 2, de sua autoria.
dação que veio da Câmara. Embora a emenda do
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Senador Lúcio Alcântara realmente evite o nepotispenmanecer sentados. (Pausa.)
mo, ainda mantém a possibilidade de serem indicaAprovado.
das para diretores de junta pessoas alheias ao serviForam retiradas as Emendas nºs 1 e 2, de Pleço público. A redação que veio da Câmara falava em
nário.
servidor titular de cargo de nível superior por proviVotação em globo das Emendas n2 s 3, de Plemento efetivo. A redação que está sendo proposta, e
nário,
e 7 e 8, da Comissão de Constituição, Justiça
que entendo será aprovada, fala em bacharel em Die
Cidadania,
que têm parecer favorável.
reito, mas penmanece ainda a possibilidade de que
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
sejam indicadas pessoas que não são do serviço púpenmanecer sentados. (Pausa.)
blico, embora haja o parágrafo que proíbe a desigAprovadas.
nação de parentes. Entendo que, realmente, a redaFicam prejudicadas as Emendas n2 s 4 e 6.
ção proposta pelo Senador Lúcio Alcântara evita alA Emenda n2 5 deixa de ser submetida ao Pleguns problemas já levantados pelo Senador Francenário por ter sido declarada inconstitucional pela
lina Pereira, mas, mesmo assim, prefiro a redaÇão
unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e
original da Câmara dos Deputados. Por isso, na CoCidadania, nos tenmos do art. 300 do Regimento lnmissão apresentei voto em separado no sentido de
temo.
mantê-la.
A matéria vai à Comissão Diretora para redaNão vou pedir destaque do voto em separado,
ção
final.
porque essa matéria já vem sendo debatida há algum tempo, mas insisto em que o Senado não se
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 93 .. DE 1995
(No 4.235/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera a Lei rf 8.431, de 11 ele juaho ele 1991,
pan redeClllr u jurl5dlçõcs das Juatu ele CoDdllao
çio e Julgsmeato nu Regiões da~ do Trabalbo
e cü outras prooi~od.u.

O Coogre&$0 N>eiooa.l decreta:
Art. r• Ficam assim deflDÍdas as áreas do jurisdiçio das
Jur.tu do CoociliAçio e Julg&IDCDID, localizadaS 1W cidades aOO•
xo, ~l:lCelltel t !' Regiio. oo &todo do Rio de Janeiro:

1- RIO DE JANEIRO: o respectivo mUDiefpío:
II - ANGRA DOS REIS: o respectivo município e 01 de
Parati e Rio Cl.&ro:
m- ARARUAMA: o respectivo lllllllicipioc ode~
IV - BARRA 00 P!RAÍ o respectivo muaiclpio e oo de
Mendes. Miguel Pereu-a, Pati do Alferes. Paulo de l'mDI.io. Piial,
Valença e Va.sscuras:
V- CABO FRIO: o respeaivo ImlilÍcípio e os de Arraial do
Cabo e São Pedro da Aldeia:
VI- CAMPOS OOS GOYTACAZES- o reopectivo n:a~ni
cipto e os de !ta ln. São Fidélis e São João da &ln:
VII- ('ORDEIRO: o =pe<tivo muniáp;o e oo de O~'~•g~lo.
S<Ulla Maria Madalena. São Sebosti1D do Alio e Trojano de Moais:
VIll - DL'QUE DE CAXIAS- o respectivo muoiclpio:
IX- !TABORAÍ o respeaivo muaiclpio e oo de Rio Bonito e Silva Jardim:
X- lT AGUAÍ o re'J>CCtivo muniópioe o de Maogaraliba:
XI - rr APERUNA: o respectivo município e o de Bom Jesus de lt.abapoano.. Cambuci. !Uocan, Lage do Mlrioé. Mincema.
Natividade. Por::iúocula e San!o A.ntoo.io de Pf.dua;
XII- MACAE: o '""'leCtivo município e os d.,; Cuimiro de
Abreu e Cooceição de Macaru:
Xill- MAGÉ: o respectivo municlpio;
XIV- Nll...Óf'9L!S: o tespectivo muoidpio:
XV- NITERO!: o respectivo munidpio e o de Maricl:
XVI - NOVA FRIBL'RGO: o respectivo municipio e os
de Bom Jardim. Cachoeiras de Macacu, Canno, Duas Barns e
Sumidgy=

XVIl- NOVA !GUAÇU: o respectivo tnmicípio e o de Paracambi;

XYm - PETRÓPOLIS: o respectivo muoidpio;
XIX- ~ENDE: o respectivo município e o do hatiail.:
XX- SA_O GOI'::IÇALO: o respectivo lllllnidpio;
XXI- SAO 10~0 DO MERin; o reopectivo tt:Llllidpio:
XXll- "f'ER!JSOPOLIS: o respectivo lllllnidpio;
XXIn- TRES RlOS: o respectivo lilllllicípio e 01 de Pan!b. do SuL Rio das Flo<ea e s...,ca.ia:
XXIV- VOLTA REDONDA: o reopeaivo município e o
de Bama Mama.
Art. Z' Ficam assim' deftoidas u tteu do jniJdiçJio lu
Juntu de CoocilW;io e Julg&IDCDto, Jocaljndu oaa cidades ao&j.

xo, pez'leDCelltel • 2" Resi-10, DO &lado de Slo Paulo- SP, oom
sede na cidade de Sio Paulo:
1- SÃO PAULO: o respectivo municipio;
U- BARUERI: o respectivo amúdpio;
ill - CAIEIRAS: o reoPectivo município;
IV- CAIAMAR; o respectivo tnmicípio;
V- CARAPICVIBA: o respectivo lllllDiápio;
VI- COTIA: o respectivo muoidpio e 01 de lbmoa, !lapevi
e Vargem Grande Paulista;
VU- CUBATÃO: o respectivo liDlllidpio;
vm- DIADEMA: o ~vo municfpio;
IX- EMBU: o respectivo município:
X- FERRAZ 00 VA.SCONCELOS: o mlpeClivo t:l1loidpic;
XI - FRANCO DA ROCHA: o reopectivo IDilllicfpóo e 01
de Frmcísco Monto " Mampori;
xn- GUARUJÁ: o rerpectivo municfpio e "' de Bertioga
e V"tce~~te de Carvalho;
Xill - GUARULHOS: o respectivo IIIWiidpio e 01 de Arajá e San&a lsahel:
XIV - lTAPECER.ICA DA SERRA: o respectivo lllllnidpio e os de Emhl..(luaçl. Joquitiba e Slo LooreDço da Se!ra;
XV- lTAQUAQUE.C'ETUBA: o reopectivo muoidpio;
XVI- JANDIRA: o respectivo !ID.lilÍdpio;
XVIl- MAUÁ: o respectivo m.toicfpio:
XVIII- MOGI DAS CRUZES: o respectivo m.micipio e 01
:le B iritiba- Mirim. Guaran: ma e Salea6poli.s:

XIX- OS ASCO: o respectivo mumcíp10:
XX- POA: o resp&tivo mun1dpio;
XXI- PRAIA G!_'tANDE: o respecti•'o município;
XXII- RIBEIRAO PIRES: o respectivo município e o de
Rio Grande da Serra;
XXill - SANTANA DO P ARNAIB A: o respccuvo município e o de Pirapora do Bom Jesus:
XXIV- SANTO ANDRÉ: o resp<:ctivo município;
XXV- SANTOS: o respectivo município:
XXVI- SÃO BERNARDO 00 CAMPO: o respectl\·o muo.icípio:
XXVll- SÃ9 CAETANO DO SUL: o rcspecuvo muwcipio;
XXVIll - SAO VICEI'ITE: o respectivo município;
XXIX - SUZANO: o respectivo município:
XXX- TABOÃO DA SERRA: o respectivo mumcípio.
Art. 3•. Ficam assim .:lcflDÍdas as áreas de jurisdição das
Juncas de Coociliação e Julgamento localizadas nas cidade; .,;,ai.
xo. perteocentes à 3' Região. no Estado de Minas Gerais:
I- BELO HORIZONTE: o respectivo município:
II - AIMORÉS: o respectivo município e os de Alvarenga,
Cooselheiro Pena. Ituea. Mutum.. Resplendor e Santa Rita do !tueux
ID - ALFENAS: 'o respectivo município e os de Alterosa,
Areado. Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo do Rio CLuo.
Carvalhópolis, Coocei~ da Aparecida. Cadislândi.a. Divisa Nova.
Fama. Machado, Paraguaçu. Poço Fundo. Semmia e 1\avolândia;
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f - ALMENARA: o respecuvo município e os de Aguas
Vermelh ... BandeÍia. Cachoeiiado Pajeú, Comercinho, Divisópolis, Felisburgo, Fron!CÍia dos Vales, !Iaobim, !tinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jotdânia, Mata Verde, Medina, Palmópolis, Pedia AmL Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do
Salto e Santo Antônio do Jacinto;V- ARAGUARI: o respecúvo município e os & Cascalho
Rico, Estrela do Sul e Grupiarn;
VI- ARAX Í.,.: o respecúvo muuicípio c os de Campos Altos, lbiá. Pedrinópolis. Perdizes, Pratinha, San1a Juliana, Sacxamento e Tapira;
Vil- BARBACENA: o resp<Cúvo IIIllilicípio e os de Alfredo de Vasconcelos, 4lto Rio Doce. Antônio Carias. Aracitaba.
Barroso, Bias Fortes, Car.mdaí. Cipotâne:>.. Desterro do Melo,
lbertioga, Oliveira Fones. Paiva. Ressaquinna, Santa Bárbara do
Tugúrio, Sanra Rita do Ihiúpoca, Santos Dumont.e Senhora dos
Remédios;
VITl - BETIM: o respecúvo município e os de BonEm,
Brumadinho, Crucilândia. Esmeraldas, lg:.tapé, Juaruba, Mateus
Leme, Piedade dos Gerais. Pi.racema e Rio Manso;
!X- BOM DESPACHO: o respecúvo município e os de
Abaeté. Araújos, Biquinhas, Cedro do Abae!é, Córrego Dan1a.
Dores do Indaiá. Estrela do Indaiá. Japaraiba, Lagoa da Prata,
Leandro Ferreira. Luz. Maravilhas. Martinho Campos, Moema.
Morada Nova de Minas, Nova S<..rrana, Paineiras, Papagaios. Perdigão, Pitangui. Pompeu, Quartel GeraL Santa Rosa da Serra. Santo Antônio do Mont.e e Serra da Saudade;
X- CARATINGA: o respecúvo rnuwcipio e os de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dom Cavau, Engenheiro Caldas,
Entre Folhas, Fernandes Tourinho, la;ou. Inhapim. Sania Bárbara
do Leste, Sama Rita de Minas, São João do Oriente, Sobrália. Tarumírim e Ubaporanga;
XI- CATAGUASES: o respecúvo município e os de Além
Paraiba. Argirita. Astolfo Outra. Dona Euzébia. Estrela Oalva. !tamaraú de Minas, Leopoldina. Mirai. Pirapetinga. Recreio, Sar:.tana
do Cataguases, Santo Antônio do Aventureiro e Volta Grande.;
XII- CAXAMBU: o respectivo mu:lldpio e os de Aiuruoca. Alagoa. Andrelândia, Arar:.tina. Baependi. Bocaina de Minas,
Bom Jardim de Minas. Camblquira. Carmo de Minas. Cam>DCa'
Carvalhos. Conceição do Rio Verde, Cruzllia. Dom Viçoso. Iramonte. Itanhandu. Jesuãma, Lambari. Liberdade. Minduri, Olímpia Norocba. Passa. Quat-:-->, Passa Vinte, Pooso Alto, Santa Rita de
Jacutinga. São Lourenço. São Sebastião do Rio Verde. Silo Tomé
das Letras. São Vicente de Minas. Seritinga, Serranos. Soledade
de Minas e Virginia;
Xlll- CONGONHAS: o respectivo município e o> de Belo
V ale, Desterro de E= Rios, Entre Rios de Minas. Jeceaba, Moeda. Ouro Branco ' Siio Brás do Suaçuí;
XIV - CuNSEUiEIRO LAFAIETE: o respectivo município e os de Caocla ! ova, Canlllaíba. Cau Grande. Catas Altas da
Noruega, Crisu.mo OtonL ltavemva. L.;min, Piranga, Queluzita.
Rio Espera. Samana dos Mon!CS e Senhora de Oliveira;
XV- CONTAGEM o respecúvo município e o de lbirité;
XVI- CORONELFABRICIANO: o respectivo mu:ucípio
e os de Açucena. Antônio Diu. Belo Oriente, Braúnas, Catmésia.
lpaba. Iparinga. Jagur.raçu,JCWlésia. Marliéria., Mesquita. Santana
do Paraiso e Timáeo;
XVII- CURVELO: o respectivo município e os de Augusto de Lima. Buenópolis, Corinto, Felixl.f.ndia. Inimutaba. Joaquim
Fdício. Monjolos, Mono da GSIÇ&. PresidenLe Juscelino. Santo
Hipól![o e Três Marias;
XVlll - DIAMANI'INA: o respectivo município e os de
Alvorada de Minas, Carbonita. Cllapo.da do Nane. Congonhas do
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None. Couto de Magalh.es de Minas, Danlll. Felício 6os Santos.
Gouvêa. ltamarandiba, Minas Novu, Presidente KuJ,irsme>:. Rio
Vermelho, Santo Antônio do ltambé, São Gonçaio do - _, ?:-eto.
Senador Modestino Gonçalves. Semo Azul de Min.u, Serro e T urma~

X!X- DIYINÓPOLIS: o respectivo município e os de Camacho, Carmo da Mala. Carmo do Cajuu, Cláudio, Cooceição do
Pará. !Iapecerica, Oliveira. Pedra do Indaiá. Silo FrnnClsco cie Paula, São Gonçalo dÓ Pari. e Silo Seootiilo do Oeste:
XX - FORMIGA: o ~tivo municfpio e os de Agua:::iL
Arcos, Bambui, Campo- Belo, Candeias, Capitólio. Cristais. Coresópolis. Guapé, Iguatama. Medeiros. Pains, Piiirnt.o., Piui. Santm>
doJacan\,São Roque de Minas, Tapinú e Vargem Bonita:
XXI- GOVERl'oiADOR VALADARES: o respecuvo mumcípio e os de Alpercata, CapiiAo Andrade, Ccmral de .vlin.as. Cvroaci. Divino das Laranjeiras. Frei Incx::êlcio. Galiléia. Itabir..ru:a
de Mantena, Itanhomi, Mamena. Marilac. Mstia.s Lobalo. Me,,,s
Pimentel, Nacíp Raydan, SaDia Eflgênia de Minas. São C nüdo aa
Piedade, São João do Man~eninha, Sio IcSé da Saílill, Sardolí. !umllitinga e Virgolândia;
XX!l- GUAl'iHÃES: o respectivo t:tJUnicfpio e os de Água
Boa. \.apelinha. Coluna. CooceiçW do Maio Dentro. Diviooi.ã.o<ha
de Minas, Dom Joaquim, Dores de Guanhies, Gonzaga. Materiàndia, Mocro do Pilar, Paulistas, Peçanila. Sabinópolis, Santa Mana
do Suaçuí. São João Evangelista, Silo Josi do Jawri. São Pedro ao
Suaçuí. São Sebastião do Ma=hão. s..nh0<1 do Porto e Vrrginópoiis:
XXIll - GUAXUPÉ: o respectivo mtmiépio e oo ee AJ:co>burgo, Bom Jesus da Penha, Gumulésia. Itamogi, Jurulll4. Monte
Belo. Monte Santo de Minas, Mu:zambinho. Nova Resende e São
Pedro da União;
XXIV- ITABIRA: o respectivo municíjrio e cs óe Bom jesus do Amparo, Ferras, Itambé do MlUo Dentro. Pa.ssabém. SanUL
Maria de !Iabira, S41lto Antõ..;o oo Rio At- 'xo e São Se· \StJW .:.u
Rio Preto:
XXV- ITAJUBÁ: o re.-poo;rivo munici:pio o os de Bras.:rwlis, Conceição das Pedras. Conce~ doo Ouros. Coo.so!a.;ào,
Cristina. Delfim Moreira. Gonç<-:ves, Maria da Fé. Marmció;>oii.>.
Natércia. Paraisópolis, Pedraiva, ?iranguçu. Piranquinho, S=a Ri:a
do SaJ"lcaÍ. São Josi do Alegre. S"f'lcaí-Mirim e Wen<.:esi.lu
Braz:
XXVI- ITAÚNA: o respecúvo município e o• de f-lores ui.
lgaratinga, ltaquara, ltatiaiu1,-u, Onça do Pitangui. Pará · M.i.w>$.
f'cqui e São 1o sé da V arginha;
XXVII- ITUilJfABA: o respectivo municír'~ e os de Cachoeira Dourada. Campina Verde. Canápolis. Capinópous. Ca.me>rinho, Centralina, Gurinhatã. Ipiaçu. Iturama. Limeu-a ao Oeste.
Santa Vitória e São Fnmcisco de Sales;
XXVlll- JANUÁRIA: o respectivo município • o• de Icaraí de Minas, Itacarambi. Lontra. Manga, Matias Cardoso. Montaivânia, Pedias de Maria da Cruz. São Francisco. São João da Ponte

e V arzelândia;
XXIX- JOÃO MONLEVARDE: o respecúvo mumcípio e
os de Alvinópolis. Barão de Cocais, Bela Vista de Minas. Dionísio, Nova Era. Rio Piiacicaba, Santa Bárbara. São Do=gos do
Prata, São Goncalo do Rio Abaixo e São José do Goiaba!:
XXX - ÍUIZ DE FORA: o respectivo municipi e os de
Belmiro Braga, Bicas, Cbácara. Cbiator, Coroneí 1-'achec ... Descoberto, Ewbank da Câmara. Guarará, Lima Duarte. Mar ee Espanha, Maripá de Minas. Maúas Barbosa. Olaria. Pedro T eixe1ra . .?equeri. Piau, Rio Novo. Rio Prer.o, Rochedo de Minas. Samana Jo
Deserto. Santana do Garambéu, São João Nepomuceno. Senador
Cortes e Simão Pereira;
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XXXI- LAVRAS: o respectivo município e os de Bom Sucesso, Cana Verde, Cannópoli.s de Minas, Ibituruna. Ijaci, Ingaí,
ltumirim. Itutinga, Luminárias. Nepomuceno, Passa Tempo, Perdões, Ribeúic Vermelho e Santo Antônio do Àmparo;
XXXII - MANHUAÇU: o respectivo município e os de
Alto Jequitibo'i, Caporaó, Caputira. C!alé. Conceição de Ipanema.
Dunmdê, Ipanema. Lajinha. Matip6, Manhumirim. Pocrane, Santa
Mugarida, Santana do Manhuaçu, São José do Manhuaçu, São
José do Mantimento e Simonésia;
MONI'E AZUL: o respectivo município e os de
Espinosa, Jaiba. Janaúba. Mammas. Mato Verde, Montezuma;
Porteirinba, Riacho dos Maclros, Rio Pmio de Minas e São João
do Paraíso;
XXXIV- MONI'ES CLAROS: o respectivo município e os
de Bocaiúva, Botumirim, Brasil ia de Minas. Capitão Enéias. C1aro
dos Poções, Coronel Morta. Oração de Jesus, Cristália. Engenbei·
ro Navarro, Francisco Dumoot. Francisco Sá, Gtão Mogol, ·Itacambira. Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela. Rubelita. Salinas.
Taiobeinls e Ubai;
XXXV- MIJRTAÉ: o respectivo município e os de Antônio
Ptado de Minas, Barão do Monte Alto, Caiana. Corangola, Divino,
Espera Feliz. Eugenópoli.s, Fw Lemos. Fervedooro, Laranjal,
Mintdouro, Palma, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, São
FllUicisco do Gllma. Tanbos e VielnlS;
XXXVI - NOVA UMA: o respectivo município e os de
Raposos e Rio Acima;
XXXVll - OURO PRETO: o respectivo município e os de
Ac:aica. Diogo de V ascoocelos, Itabirito e Mariana:

xxxm -

XXXVIn - PARACATIJ: o respectivo município e os de
Guarda-Mar, João Pinheiro e Vazante;
XXXIX- PASSOS: o respectivo município e os de Alpinópolia, Capetinga, Cúsia. Claraval. Delfmópoli.s, Fortaleza de Mi
II.U, Ibiraci, Ittu de ~'iDas. Jaad, Pro!ápolil. São João Batista do
Gl6ria, Sio Sebaltiio do Pua!Jo e Sio T CliiiÚ do Aquino;
XL- PATOS DE MINAS: o ""'peotivo Município e os de
Arapui, Carmo do Paran.úba, Lagamar, Lagoa Fonnosa, Lagoa
Grande, Matutina. P....iden~& Olegário, Rio Pamnaiba. São Gonçalo do Abaeté, Sio Gotardo e Tiros;
XLI- PATf.'.OCJ!IIO: o 1espectivo município e os de Abadia dos Dourados. C~tOIII.i!ldcl, Cruzeiro da FO!Uieza, Douradoquara. Guima.-fu.lb. 'cd ue Minas. Monte Carmelo, Romaria e Ser·
ra do Salitre;
XLll- PbDilO LEOPOLDO: o respectivo município e os
de I..'goa Santa, São José da L:lpa e Vespasiano;
XLlll- PIRii.P0RA: o tespectivo município e os cbl Buriúzeiro. lbiaí. Jequitaí. l..as•ance. Santa Fé de Minas, Silo Romão e
Várzea da Palma;
XLN - POÇOS DE CALDAS: o respectivo tmm.ÍcípiO e os
de Andradas. B:u.;deua "" Sul Bctelhos. Cabo Verde, Caldas._
Campestre. Ibitiúra de Minas. lpiúna e Santa Rita cbl C&!das; ..
XL V - F01'<'1E NOVA: o respectivo muniápio e osde
Abre Campo. Amparo tJ<, Sena, AIBponga, Bam. Longa. Cajlri.
Canaã. Coimbra. Dom Silvério. Gwuacíaba. Jequeri. Pedra do
Anta, Piedade de Ponte ~fov:>, Porto Firme. Rmll SOAre$, Rio ·:.U.
ca. Rio Doce, Santa üuz do Esc.alvado, Santo Anlbnio do Grama,
São Miguel do Anta. São Pedro dos Ferros. Seric:ita. Teixeiras,
Urucãnia e Viçosa;
XLVI - POUSO ALEGRE: o respectivo muniápio e os de
Albettina. B-:>m RepouS!l, Borda da Mata, Bueno Brandlo. Cachoeira de Minas. CaiOanducaia. Cambui. Cueaçu, Coogonbal.
C6rrego do Bom J csus. Espírito Santo do Dourado, Estiva. Extre-

ma. Hetiodora. Inconfidentes, ltapeva. Jacutinga, Mlmhoz. Monte

Sião. Ouro Fino, São João da Mm. São Sebastião da Bela Vista.
Senador Amaral, Senadgr José Bento, Silvianápoli.s e Toledo;
XLVil- F.IDEIRAO DAS NEVES: o respectivo município;
XLvru ·- SABARA: o respectivo mumcipio e o de Cacté;
XLIX - St.NTA LUZIA: o tespectivo município e os de Ja.
boticatubas, Nov<> Uui::O e Taquaraçu de Minas;
L - São JOÃO DEL REI:o respectivo município e os de
Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de
Campos, .Lagoa Doura<k, Madre de Deus de Minas, Nazoreno.
Piedade db Rio Gran<.lc. Prados, Rezende Cosa. Ríl.ipolis, Sio
Tiago e Tíradentes;
L!- SETE LOGO AS: o respectivo município e os de Araçaí, Baldim, Cacb~ila da futa, Caelanópolis. Capim Branco,
Cordisburgo, Forwna >.le Minas, Funi.lándia. Inluu1ma. Jequitibá,
Matozinhcs. l'araO!'< r... r "'dC!lte de Mooús. Santana do Pi.nJpa.ma
e Santana do Riacllo;
Lll - TJ?ÓFILO OTONI: o respectivo município e os de
_
Aguas F01mosas, i'..n\'laí. Ataléia. Beriio, Bertópolis. Campanário, Caraí, Carlos (.bagas, Catugi, Francisco Badar6. Frei Gaopor,
ltaipé. ltambacuri. JampL<era, Ladainha; Mac:hacalis. Malacach&.
Nanuque, Nova Módico, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Míii.U,
Padre Paraíso, Pavão, Pescador, Poté. Sio Jooé do Divino. Serra
dos Aimorés. Umj>uratiba e Virgem da Lape.;
Llli - UBA: o respectivo município e os de BI&Z do Pires.
Divinésia. Dures du Turvo, Ervália. Guarani. Guídaval. Guiricema, Mercês, Pau!a Cândido. Piraúb&, Presidenl& Bemardeo, Rio
Pomba. Rodeio, São Getaldo, Senado!- Fumino, Silveidnia, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Branco;
UV - UBERABA: o respectivo muniápio e os de Água
Comprida, Campo Florido, Comendat:lo!- Gomes, Cooceiçio das
Alagoas, Conquista. Fzonteim. Fruta!. Itapajipe. Pirajubo, Plmua
e Verissímo;
L V -· UIJER!..JlNDIA: o respectivo município e os de Aia·
porii. Indianópulio. i•:cntc Aleg"' dt Minas, Nova Ponte, Prota e
Tupaciguara:
L VI- UNAÍ: o respectivo tmmícípio e 01 do AriDoe, Bonfin6polis de Minao, Buritis. Formoso, Riac:binho e Urucuia;
L V!I - VAiWf•'IJIA: o respectivo munic{pio e os do Boa
e:pcra•v•. l ""';'" .111:1. CO.'l"'l <h c.~chceira. Coqueíxal. Elói Mendes, Dicinea, Monsenhor Paulo, San1an.a da Vargem. São Bento do
Abade. Sào Gonçalo do Sapucaí, Três Coraçoes e Três Pontas.
Att. 4" Ficam assim defmidas as áreas de jurisdiçio das
!untas de Conciliaçio e Julgamento. localizadas nas cidades abaixo, perteDCellteS à 4" Regiio, no Estado do Rio Grande do Sul;
I- PORTO ALEGRE o respectivo municipio;
II- ALEGRETE: o respectivo município;
Ill- ALVORADA: o respectivo município;
IV- ARROIO GRANDE : o respectivo muniápio e os de
Hetval, Jaguario e Pedro Osório;
V- BAGE-

o respectivo município e os de Oom Pedrito.

l..a~ d<>. SuLe_I>Wiçiro_!.!acl>~; _ _ .

VI- BENTO GONÇALVES: o respectivo município e os
de Carlos Barbosa. Cotipoti, Dois Lajeados. Fagundes Varela,
Garibaldi, Guabijl. Guaporé, Nova Araçá. Nova Bassano. Nova
Pnua, Pua{. Proásio Alves, São 1orge. Veranópolis. V IS La Alegre
do Prata e Vila f1~:
vn- CACHOEIRINHA: o respectivo muniápio;
VIll -CACHOEIRA DO SUL: o respectivo municipio e os
de Agudo. Amuai Ferndcc, Cerro Branco, Dona Francisca, En·
cruzilbada do Sul e Par:oiso do Sul;
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d.;" een.:.- -- -- :iooa- ROSÁRIO DO sln.: o respectivo mmicipio e o de

IX - CAMAQUÃ: o =J>OCtivo muniápi~-;~
Gtande do Sul. OisW. Dom Feliciano. Siol..ooreoçodoSul e Tapes;
X- CANOAS: o respectivo muniápio;
XI- CARAZINHO: o respectivo e os de Aho Alegre, Campos Borges. Colorado, Espnnoso.lbirapuili. Nio-me-Toque, Saldanba Mlrinho, Salto do Ju:uí, Selbach. Solcd&de, Tapera, Tun.u
e ViclorGraeff;
Xn - CAXIAS DO SUL: o respectivo municlpio e 001 de
Ant&io Prado, fbes da CUnha e Sio Man::os;
xm- CRUZ ALTA: o respectivo municlpio e os de Condor, FotUieza dos Vaios. lbüUbá, Panambi, Pejuçara, Quinze de
Novembro, Santa Búboua do Sul e Tupancireti;
•
XIV - EREXIM o respectivo muniápio e os de Arlliba,
Aurea. Bmo do Cd.egipe. Cacique Doble. Campinas do Sul. Entre Rios do Sul. Erebango, Erva! Gmnde. Estaçio. Faxinalzinho,
Gaunma. Getúlio Vargas. Ipiranga do Sul. Iratiba do Sul, JICIII.ing&,

Machadinho, Mart::elino Ramos. Mariano Moro, Maximiliano

de Almeida, Paim Filho, Sananduva. Sio Joio da Urtiga. SioJ~
do Ouro. Soo Valentim, Severiano de Almeida. T~ Alroios e
Viadutos;
XV- ESTÂNCIA VELHA: o respeáivo municlpio e os de
Dois Irmios, Ivoti e Sio José do Horténcio;
XVI- E.S'reiO: o respectivo municipio;
xvn- FARROUPR.HA: o respectivo municlpio e os de
Nova Roma do Sul o Sio Vendelino;
XVIn -FREDERICO WESTI'HALEN: o respectivo DllDicipio e os de Alpestte, Erva! Seco, Irai. Jaboticaba. Palmitinho, Pinbal. Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Trindado· do Sul, Vice1lle
Dutta. Vista Alegre c Taquaruçu do Su~
XIX- GRAMADO: o respectivo municipio e os de Cambará do Sul. Canela, Jaquirana, Nova Petrópolis, Santa Maria do
Hetval e Silo Francisco àc Paula:
XX- GRAV ATAÍ: o res-"'ivo municipio e o de Glorinha;
r--

XXI - GUAÍBA: o respectivo município e os de Bana do
Ribeiro e Eldomclo do Sul;
XXII - IJUÍ-: o respeaivo município e os de Ajnicaba.
Augusto Pestana e JóJa;
xxm - LAJEADO: o respectivo municipio e os de ADl&
~· Anoio do Meio. Buros Ca..aaJ. Bom Retiro do Sul, Cruzeao do Sul, ~lado, Estrela, Fontoura, Xavier, Dópolis, Muçum, Nova Bréscia, ~so. Putinga e Roca Sales;

Cacequi;
XXXII- SANTA CRUZ DO SUL: o respectivo muniápio
o oc de Anoio do Tigre, Boqueido do Leio, Caodelúi&, lb&rama,
Lagoio, Pl.ntano Gande. Rio Pardo. Segredo, Sobndiuho, Venhlcio Aires e Vera Cruz;
XXXIn- SANTA MAl<IA: orespeaivoDIIIJiidpio 0001 de
Faxina! do Solumo, Formigueiro. lvori., Júlio do Caatilhos. Múa,
Nova Palma. Restinga Seca, Sio Pedro do Sul, Sio Sepé e Silveira Ml>:tins;
XXXIV- SANI'A ROSA: o ~o muniápio o os de
Alecl:im. Alegria, Campina das Misrõea. andido Godoy, Doutor
Maurlcio Cardoso, Ginlá. Horizontin&, IDdepe~ POrto Lucena. Santo Cristo. T~ de Maio, Tuamciwa o Tupu-eodi;
XXXV - SANTA,NA DO LIVRAMENTO: o rapectivo
muniápio o o de Quuaí;
XXXVI - SAN'TIAGO: o relpOCiivo IDUIIicfpio o oc de
Bocsoroca, ltacutubi. JaJ!Il&rl,--Nova Esperança do Sul, Slo Fraucisco de Assise São Vice1lle do Su>.
XXXVll- SANTO ÂNGELO: o respectivo munieipio o os
de Caibaté, C&IU!pe, Cerro Largo, Dezcsseis de Novembro, Entre
Ijds, F.ul!l!nio de Castro, Guarani da& Missões. Pirapó, Porto Xavier, Roque Goozalez. Sio Luiz Goozaga. Sio Miguel das Miaões, Sio Nicolau e Sio Pmlo das Missões;
XXXVIll - SÂO BORJA:. o respectivo municipio e os de
llllqlli e S.nto Aal6nio da& MUsõea:
XXXIX - SÃO GABRJEL: o respeçúvo 1llllnic!pio e os do
Caçapava do Sul e Santana da Bo& V'uta;
XL- SÃO JERÔNIMO: o respeaivo muniápio o oc de Ar·
rioi dos Ratos. Burlá, Cbanp>eadas e General Clmara;
XLI - SÃO IEOPOLDO: o respeàivo municfpio e os de
Bom Principio, Feliz, Portio. Sio Sebutiio do Cai e TupaDdi;
XLU- SAPIRANGA:. o respectivo DllDicípio e os de Campo ik>'ll e Nova Har1Z;
XLni- SAPUCAIA DO SUL: o respectivo municipio;
XLIV- TAQUARA: o respectivo município e os de Igrejinha. Parobé, Riozinbo <olante o T~ Corou;
XL V - TRÊS PASSOS: o respectivo municlpio e os de
Boa Vista do Buricá, Braga, Campo Novo, Chiapeua. CoroDP.I Bicaco. Crissiumal. Humaitá, Miraguai, Redentora, Santo Augusto. Sio Martinho. Sede Nova, Tenente Portela e
Vista Gaúcba;
XLVI- TlUUNFO: o respectivo municfpio;
XLVll- URUGUAIANA: o R3pedivo municipio;

XXIV - MO!IrlENEGRO: o respectivo muniápio e os de
Bario. Brochier do Maratá. Capela de Santana, Harmonia, PaveraXLVlll- VACARIA : o r<:spcctivo município e os de Anma, Poço das Antas, Salvador do Sul e Taquari:
dr6 da Rocha. Barracio. Bom Jesus. Caseiros, Esmeralda, lbiaçá.
XXV- NOV!J HAMBURGO: o respectivo município;
Ibimiras, Ipê e Lagoa yennelba:
XXVI - OSORIO: o respectivo muniápio e os de Anoio
do Sal. Capiio da Canoa. Cidreira. Imb6, Santo AntOnio da PmuXLIX- VIAMAO: o tespec!ivo município e os de Mostarlha, Term de Areia. Tom:s, Tnmanda! e T~ Ca.choeins;
das, Palmares do Sul e Tavares.
XXII- P ALMElRA DAS MISSÕFS: o respectivo muaiáAtt. SO Ficam assim defmidas as área• de jurisdis:ão das
pio e os de Cbapada, Cerro Grande, Constantina. Liblnto Sa17aJunw d.; ConciiiaÇiOeJUfgament.O.lOcafizadas Da.s cidades aba.íno, Nonoai. Ronda Alta. Rondinba, Su:andi e Trb Palmeiral;
ltO, pc:rteDCentes ... s· Regiào, no Estado da Bahia:
• XXVlll- PASSO FUNDO: o reapectivo municfpio o os
I - SALVADOR: o respectivo município e os de ltaparica.
de Agua Santa, Arvorezinha. C.'\lll&rgo, Casca, Ciriaco. David - Lauro de Freitas e Ven. Ctuz;
Canabarro, Emestina. Marau, Montauri. Nova Alvorada. Slo
II-ALAGOINHAS: o respec1ivo município e os de AcajlDomingos do Sul, Serafma Co~a. Sertio, Tapejara. V&nini c
tiba, Aporá, Ançis. Aramari. Cardeal da Silva. Caiu. Entre Rios,
Vila Maria:
Esplanada. Inbambupe. ll.anagra, Ouriçangas. Pedrii.o. Pojlca e SáXXVIX- PELOTAS: o =t"'C(ivo municlpio e os de Cantirol>iu;
guçú, Capão do Leio, MOlt'O Redondo e Pintini:
m- BARREIRAS: o respectivo município e os de Angical.
XXX - RIO GRANDE: o respectivo municipio e 001 de
Baianópolis. Ca!olândia. Cotegipe. Cristópolis. Riachão das NeSanta Vitória do Palmar e Sio Jos6 do Norte;
ve.. Sio Desidério e Wanderley;
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IV- BOM JESUS DA LAPA:ro respectivo municipto e os
XXI- ITAPETINGA: o respectivo mun.iápio e os de Caade Boquira. Brejolândia. Canápolis;- lbipitanga, Macaúbas, Parntiba, Encruzilhada. llambé,ltarantim, ltororó, Macarani. Maiquinitinga, Riacho de San!ana. Santa Maria da Vitória. San1ana. São que. Potiraguá e Ribeirão do Largo;
Félix do Ccribe, Serra Dourada. Serra do Ramalho. Sítio do MaiO
XXII- JACOBINA: o respectivo município e os de Caém.
e Taboc:as ao Brejo Velho:
Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi, Miguel Calmon. MiranV - BRUMADO: o respectivo município e os de Aracalll, guaba. Mundo Novo, Ourolândia, Piritiba, Quixabeim, Saúde, São
Barra da Estiva. Carulé, Coodeú~ Cordeiros. Dom Basilio. GuaJosé do Jawípe. Serrolândia. Tapiramutá, Várzu. Nova. Várzea do
gero. Ibiassucê, ltuaçu, Jussiape, Lagoa Real, Livnmento do BruPoço e Vúzea da Roça;
mado, Maetinga, Malhada de Pedras, Piripá. Presidell!e Jâok> QuaXXIII - IEQUIE: O respectivo município e as de Aiquara,
dros, Rio de ColllaS,Rio de António e Taohaçu:
Apuarema, Boa Nova, Ira juba. Itaji, Itaquara. Itaruçu. Jaguaquam,
VI - CAMAÇÃ: o respectivo município e os de Arataca. Jitaúna. Lafaiete Coutinho, Lage do Tabacal, Maooel Vitorino,
Itaju do Colônia. Jussari. Mascote, Pau Brasil. São José da Vitória, Maracás e Nova ltarana:
Santa Luzia e Santa Maria Eterna:
XXIV - IUAZEIRO: - O respectivo muniápio e as de
VII - CAMAÇARI: o respectivo município e os de Dias Casa Nova, Curaçá e Sobradioho;
DÁvila e Mata deSioJoio:
~~- ~-~~- XXV- PAULO AFONSO: o respectivo município e os de
VIII - CANDEIAS: o respectivo município e o de Madre Coronel Joiio Sá. Glória, Jeremoabo, Pedro Alexandre. Rodelas e
de Deus:
Santa Brigida:
IX- CONCEIÇÃO DO COITÉ: o respectivo município e
XXVI - SANTO AMARO: o respectivo município e as de
os de Araci. Barrocas. Biritinga. Candea.l. Capela do Alto Alegre, SãoFraocisoodoCoode,Saubora. TcodoroSamp<lioeTermNova:
XXVII- SANlO ANTÔNIO DE JESUS: o respectivo nwGavião, lchu, Nova Fátima. Pé de Serra. Retirolândia. Riachão do
Jaculpe, Santaluz. São Domingos, Ser:rioha. Teofllãndia e. Valellle:
riiCipio e as -de il.marg~Ar.uuí~ COnceii;ãD d6 Almeida. Dom
X - CRUZ DAS ALMAS: o respectivo município e os de Macedo Costa. Elísio Medrado, Gandu. Jaguaripe, Mlniz Ferreim,
Cabeceiras do Paraguaçu. Cachoeira. Castro Alves. Governador Nazaré. Saünas da Margarida. São Felipe, São Miguel das Matas.
Mangabeira. Itatim. Maragogipe, Muritiba. Rafael lambeiro, Sanla T eolândia. Varzedo e Weoceslau Guimarães:
XXVIII- SENHOR DO BONFIM o respectivo município
Tere:zioha. São Félix e Sapeaçu;
XI- EUCLIDES DA CUNHA: o respectivo município e os e os de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Filadélde Banzé, Cansaoção, Canudos, Cícero Dantas, Fátima. Heliópo- flll, Itiúba, Jaguarari. Pindobaçu. Ponto Novo, Queimadas, U8lJá e
lis. Monte Sanlo, Quiojigue. Ribeira do Pombal e Tucano;
UmbuillD3S:
_
Xll - EUNÁPOLIS: o =-pectivo municipio e os de BelX~ - SIMOES FILHO: o respectivo município e o de
monte, Guaratioga, !tabela. Itagimirim. Itapebi, Porto Seguro e.. São Sebasuao do Passé:
.
_. _
Santa Cruz de Cabrália;
--- - ---- - -xxx-~TEIXEIRA DE FREITAS: o respecUvo IDilniCIJllO e
os de Caravelas, lbimpuã. Itaohém. Lajedão, Medeiroo Neto, Mu' xm- FEIRA DE SANTANA: o re~pectivo município e os curi. Nova Viçosa e Vereda:
de Agua Fria. Amélia Rodrigues, Anguexa, Antônio Cardoso,
XXXI_ UBAIRA: 0 respectivo município e 05 de Brejões,
Cooceiçio de Feim, Conceição do Jacuípe, Corzção d.- Maria.lpe- ~ -Cravoiãndia. Jiquiriçá. Laje, Mutuípe. Planailioo e Santa lo&:
cactá, Ipüi, Irará. Lamarão. Santa Bárbara. Saotaoópolis. Santo
XXXII- VALENÇA: o respectivo município e os de CaiiU,
Estevio, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta e Taoquinh<>:
Cmmou, Igrapiúna. Iwberá. Nilo Peçaoha. Piní do Norte, PresiXIV- GUANAMBI: o respectivo município e os de Caeti- deute Taocredo Neves e Taperoá;
té, Candiba, Cariohanha. Feira da Maa, Igaporã. Iuiu. Jacaraci,
XXXIII- VITÓRIA DA CONQUISTA: 0 respectivo muniLiclnio de Almeida. Malhada, Mortugaba. Matina. Ouro Brimco, cípio e os de Anõ.gé, Bana do Choça. Belo Campo, Bom Jesus da
Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeims e Ut:andi;
Serra, Caetaoos, Cândido Sales. Caraíbas, Mirante, Planalto, PoçõXV- ILHÉUS: o respectivo município e"" de Caoavieiras, es e Tremedal.
Itacaré. Una e Uruçuca:
Art. 6° Ficam assim defmidas as áreas de jurudiçlo das
XYI - IPIAÚ: o respectivo municipio e os de Aureliano Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas DJIS cidades abaiLeal. Bana dn Rocha. Dário Meira. Gongogi. lbirapitaoga. Itagi- xo. pertencentes à 6' Região, no Estado de Pernambuco:
b6.1tamari. Marnú. Nova Ibiá, Ubatã e Ubaitaba;
I- RECII·E: o respoctivo município (I' a 14') e seus bairros
de Casa Amarela. Apipucos. Casa Forte, Dcis Innãos, Macaxeira,
Monteiro, Nova Descobett:>.. Rosarinho, e Vuco da Gama (IS'),
XVD - IRECE: o respectivo município e os de América
Dourada. Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum. Canarana.
Encruzilhada, Aflitos, Agua Fria, Arruda. Beberibe, Bomba do
Celllral, lbipeb":- lbititá. lragoara. João Dourado, Jussara. Lapão.
Hemetério, Cajueiro. Campo Grande. Dois Unidos, Espioheii:o.
Morro do C'hapeu. M~lu~gu
Morro. Prestdente Dutta,_São GaFundão, Hipódromo. Linha do Tiro, Mangabeim e Ponto de Parabriel. Soo to Soare.<. Utbat e Xtque-Xtque;
-~-------------~da (16'), Madalena. Booji. Cidade Universitária. Caxaogá. CordeiXVIII- ITABERABA: o respectivo llllloicipio e os de Bairo, Derby, Engenho do Meio, Guabiraba, Iputinga. Monsenhor Fabricio, Prado. San Martin, Torre. Totrões, Várzea e Zumbi (17'),
xa Grande, Boa Vista do Tupim, Iaçu, lbiquera. Lajedioho. Lençóis. Macajuba. Marcionilio Souza. Milagres. Pintadas, Rui BarAfogados. Areias, Bano. Estância. Jardim São Paulo, Jiquiá. Manbosa e Wagner:
gueira. Must.ariliriha: Stirupil:a, Tejipió e Tot6 (18'), lmbin'beim,
XIX- ITABUNA: o respectivo município e os de AlmadiIbura. Ipsep e Jordão (19'). Boa Viagem (20"), e o Município de
na. Buerarema. Coarnct. Firmioo Alves. Aoresta Azul. Governa- Fernando de Noronha:
dor Lomanto Júnior. lbicaraí. lbicuí. Iguai, It.ajuípe. Itapé. ItapiII- ARARli'INA: o respectivo município e os de Bodocó,
tanga, Nova Canaã e Santa Cruz da Vit6ria:
lpubi. Ouricuri e Trindade;
XX- ITAMARAJU: o respectivo município e os de AlcoIll- BARREIROS: o respectivo II1Unicípio e os de Rio Forbaça. Jucuruçu e Prado;
· ·
· · moso. São José da Coroa Grande e Serinhaém;
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Art. 7" Ficam assiw. ._,fmidas as áreas de jurisdição de J;;;;:.
l V- BELO .lAiUJIM: o respectivo municípiO e o. - "''"JO da
Madxe de Deus. Sanbaxó. São llenlo do Una. São CaelanO e Tacaimbó;
tas de Conciliação e Julgamento, localizadas r•s cidades abaixo.
pertencentes à 7• Região, no Estado do Ceará:
V- CABO: o respectivo município;
V[ - CARPINA: o respe<:tivo município e os de Lagoa de
I - FORTALFZA: o n::spectivo município e os de Arquir.u:.
Itaeoga e Pauéalho;
Beberibe. Cascavel. Caucaia. Chorozinho. Eu>lébio, Guaiúb>.. lloVli- CARUARU: o respectivo munic!pio e os de Agrestirimnte, Maracanaú, Mamnguape, PacajJs. Pacatuba. Paracuru, P3na, Ahioho, Bana de Guabir.lba, Bonito, Camocim de São Félix,
raipaba. Penteeoste, Piodcf:etam.a, São Gonçalo do Amaranl~. Silo
Luiz do Curu, Trairi e Umírim;
Jataúba, Riacho das Almas, Sairé. Santa Cruz do Capibaribe. São
Joaquim do Mome e Toritama;
O- BATURITÉ: o respectivo município e os de Acorap6.
CA'IENDE: o r:espoctivo município e os de Belém
Apuiarts. Aracoiaba, Aralllba. Bmeims. Canindh, Capistnmo. 0!.de Maria, Cupim, J=a, Lagoa dos Gatos, Maraial. Panelas,
ridade. General Sampaio, Guaraminmga, ltapiúna. !latira. MulunQuipapá e Sio Benedito do Sul;
gu. Oeara. Pacoti. Palmácia. Paramoti e Redenção;
lX-ESCADA: o respectivo município;
IH- CRA'IEUS: o respectivo município e os de Boa ViaX - FLORESTA: o respe<:tivo município e os de Belém de gem, Graça. Hidrolândia, Independência, lpapan!nga, !pu. [(>l!eiSio Francisco, Inajá; Itacuruba, Petrolândía e Tacara!U;
ras, MoosenhorTabosa. Novo Oriente, Nova Russas. Parambu. Pi• XI -GARANHUNS: o respectivo municlpio e os de Águas
Fern::ira. Pomnga. Sama Qwtcria. Tamboril e Tauá;
Belas, Angelim. Bom Conselho, Brejão, Cachoeirinlia, Caelés,
IV- CRATO: o ~ivo munic:ipio e os de Aiuba. AluCalçado, Canhotinho, Capoeiras. Cmrentes. lati, lbintjuba. Italba,
neint, Antonioa do Norte, Araripe. AsSIUé. Campos Sales. Faric
Jupi. Lajcdo, Lagos do Ouro, Palmerioa. Paranatama. Saloá. São
Brito; 1ardim. Nova Olinda. J.>otengi, Santana do Cariri e Ta=fas:
Joio e Terezinha;
V -IGUATU: o r:esJl""'ivo!!JI'!'_icípio_e_os deAcyJpian.. ArXII- GOIANA: o respectivo município e o de Condado;
neiroz. Bruxlo. Oiil.ls-;- ca~ ce<íro. Ic6. Ipaumirim. Iucls. úaXIII -IGARASSÚ: o respectivo município e os de Itamam- vras da Mangabein. Mombaça. Or6s. Piquct Carneiro. Quixeló.
cl.e Itapissuma;
Sabc..oiro, Umari e Vf.zea Alegre;
XIV- IPOJUC~: o respectivo município;
V[- JUAZEIRO 00 NORTE: o respeaivo município e N
XV- JABOATAO: o respectivo município e o de Moreno;
de Abaiam. Allltla, Barbalba. Bano, Brejo Santo. Caririal,ll. G=jd.XVl - LIMOEIRO - o respeaivo município e os de Bom ro, Jati. Mauriti, Milagres. Missão Velha. Penafaac e PO<tcira.1;
Jardim. Cumaru, Feint Nova. João Alfredo, Machados, Orobó,
Vll- LIMOEIRO 00 NORTE: o respeúivo lllllilÍCÍpio e c::
Pasma e Salgadinho;
de Alto Santo, Aracati. Ererê. lcapni. hacema. ltaiçaba, Jaguarel2XVll- NAZARÉ- Da Mala : O respe<:tivo municipic e os ma, Jaguaribara, Jaguaribe. 1aguaruana. Monula Nova. Palh:mo.
de Aliança. Buenos Aires. l'laquitioga, Tr.cunha.ém em Vic.ência;
Pen::iro. Potiretama. Quixed, Russas. São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte;
XVlii- OLINDA: o respe<:tivo município;
VDI - QUIXADÁ: o respe<:tivo município e os de Banr.XIX- PALMARES: respectivo município e os de Água
Pteta, Gamtleira e Jooquim Nabuco;
buiú, Deputado IIapuan PiDheiro, lban::tam1. foicuitinga. MadaleXX- PAUUSTA: o respectivo município e o de A:...-eu e na. i'vfilbã. Pedra Branca. Quixemmobir. Senador Po!DJl"U e SoloLima;
___ ___ _
__
_
_
_ __ _
nópole;_
IX- SOBRAL: o n::spectivo município e os de Acaraú, Al,XXI- PESQUEIRA: o respectivo município e os de Alagoinha. Arcovetde, Buique. Pedm. Poção. Thponatioga e Vennnosa;
cânla!à, Amontada. Barroquinha, Bela Cruz. Camocim. Carixé.
XXII- PEIROLINA: o respectivo município e os de Afrl- Camaubal, Olaval. Con::ad. Croatá, Cruz. FOt"qllilha, Frec:heiriDh9.,
nio e Santa Maria da Boo VISta;
Granja, Groaíras, Guaraciaba do Norte,Ibiapiru<. Irauçuba, !tapajé,
XXIII - RIBEIRÃO: o respectivo município e os de Itapipoca, Itatema. njoca de 1ericoacoara. Marco, Martioópole.
Amaraji. Cortês e Primavera;
Massapê, Meruoca. Miníma. Moraújo, MOl11rJllos, ~cambo, P~··
XXIV- SALQUEIRO: o respectivo munic:ipio e os de Ca- - ciJj&, Reiiutaba:Santalli do- Acaraó. São Benedito, Senador $8,
DrObó, Cedro. Exu, Gtanito, Marandiba. Orocó, Pamamirim. São Tejuçuoca; Tianguá. Tururu. Ubajan. Urubtm:Wna, Uruoca. Ver1056 do Belmonte. Setrlta, Sitio dos Moreiras, Tena Nova e Ver- jota e Viçosa do Cear&.
dejante;
Art. s• Ficam assim &fmidas as ãreas de jurisdição das
XXV- SÃO LOURENÇO DA MATA: o respectivo muni- Juntas de Conciliação e Julgamento. localiz•da• nas cidades abai·
cfpio e de Camaragibe;
xo, penencen1es à 8' Região:
XXVI- SERRA TALHADA: o respectivo município e os
a) No Estado do Pará:
I - BELÉM o n::spectivo município e os de Cac:hoeirn .;,;,
de Afogados da Ingazeint. Bet.ânia, Calumbi. Camaubeims da Penha., AO<"CS. Iguaraci, Ingazeiras, Itapetim. SaLta Cruz da Baixa
Arari. Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure;
Verde. Santa Ten::zinha. São José do Egito, Solidão. Tabira. TriunII- ABAETETURA: o respectivo município e os de Acará.
fo e Tuparetama:
•
Dat>:arena. Camelá. lgarapé- Miri. Limoeiro do Ajlru. MojJ, MuaXXXVll - SERTANEA: o n::spectivo município o or <io IIÁ e Ponta de Pedras:
Custódia e lbimirim;
- - - m-::-ALME!RIM: o respectivo município, i exooçio do disttiXXVDI - SURUB!M: o respei:tivo município e os de Fre; lo de Moow Doorndo. c os de Gurupá. Prainha e Porto de Moz;
Miguelino. Santa Maria do Cambucá. Taquaritinga do NoC1e e
rv- ALTAM!RA: o n::speaivo municiP.ioeos de Bruil-NoYo,
Vertentes;
Medicil§ndía. Senador José Poriirio. Urwuá e V"ll6ria do Xingu;
XXIX- T!MBAUBA: o respectivo município e os de CaV- ANANINDEUA: o respectivo munic:ipio e os de Beoemutanga. Fern::iros. ltambé. Macaparana e Sio Vic-ente Fén-or.
vides e Santa Bárbara do Pará:
XXX- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO: o respectivo mnV[- BREVES: o respe<:tivo municlpio e os de Anajás. Baniclpio e os Cbil. Alegria. Chã Grande. Gl<XU de Goitii, Graval.!l c gn:, Cumtlinho. Melgaço, Oeiras do Pari. Portel e Sio Se!:utião
Pombos.
aa· Boo Vista;
--
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VU- CAPANEMA:. o ~specúvo munic!pio e"" de Augusto Conêa, Bocito, Bragança. Capitão Poço, Gan3fio do Norte,
Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Ourém. Peixe Boi.
Primavera. Sa!iuópoüs, San:a Luzia do Pará. Santa Maria do Paxá,
S&lllarém Novo, São João'lle Pirabes, São Miguel do Gwná c V.....:
VID- CASTANHAL: o respectivo município e os de Ottuçá. Igarapé-Açu, Inhangapi. Irituia. MagalhAes Barala, Maracani,
Marapanim, Sio Domingos do Capim. Sio Francisco do Pará e
Te= AltA:
IX- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: o rclpOClivo mmiápio e os de Rio Maria. Redenção, Santa Maria du Bun:iru, Santana do Amguaia, Sio Félix do Xiugu, OurilAndia do N<xte, Tucumi, Xiuguara. Pau O' Aroo e Cumaro do Norte;
X - ITAII1JBA: o respectivo munidpío e os de Aveiro, Iacareacanga, Rurópolis_, Trairia e Novo~;
XI - MARABA: o respectivo município e os de Bom JC~Us
do Tocantins, Brejo Grande do A.mgwúa, ltupii:anga, Jacundá.
Rondon do Par.i., Sio Geraldo do A.mguaia, Sio Joio do Anguaia,
Palestina do P~. Sio Domingos do A.mguaia e Abel Figueiredo;
XII-· OBIDOS: o ""'pe<:tivo município e os de AieDQU«.
Faro, Jurutu, <>miminá e Terra Santa;
XIII - PARAGbMINAS: o respectivo município e os de
Aurora do Pará, Dom Eliseu, Mãe do Rio, lpixuna do Pará c UliJnépolis;
XIV - PARAUAPEBAS: o ~tivo municlpio e os de
Curion,jpoiis, Eldondo do Carajás e Água Azul do Nane;
XV- SANTA ISABEL DO PARÁ: o rapcctivo IDIIDidpio
e os de Bujaru, Colares, CoDCbrdia do Palá.. Santo Alll&tio do
Tallá. Sio Caetano de O<Jivelas, Vigia e Tom6-Açu;
XVI - SANTAREM: o respectivo munidpio e o de Monte
Alegre;
- -XVTI - TUCURui o respectivo municfpio c os de Baiio,
Breu Brancc. Goianésia do Pará. Mocapoo Novo Repartimento,
?acajá e Tailândia.
b) No Estado do Amapá:
I- MACAPÁ: o respe<:tivo município e os de Fe!I'Cira Gomes, Ma.zagio. SaDl.iiiia, e, no Estado do Pará, os de Afuá e Chavea;
H - CALÇOENE: o respectivo muniápio e os de Amapá,
Oiapoque e T artatugalzinho;
fi- LARANIAL DO JARI: o respectivo muniápio c, DO Eata·
do do Pari. o distrito de !vlau: dCllnulo, do Município de Almeirim.
Art. 9". - Ficam assim defmidas u áreas de jurisdiçio das
Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nu cidades ahai·
xo, pectenc=tes à 9" Região. no Estado do Ponná:
I - CURIITBA: o respectivo município e 01 de AcirianóPolis, Bocahlva do SuL Campiua Grande do SuL Piuhail, Pnqtwa 0
Quatro Banas:
[I - APUCARANA: o respectivo IIIUilÍCÍpio e os de Bom
Sucesso, Califómi&, Cambira, Jandaia do Sul, Ka!oré. Maril.india
do Sul, Murumbi. Rio Bom e Silo Pedro do Ivaí;
lll - ARAPONGAS: o respe<:tivo municlpio e os de Astor·
ga, Munhoz de Melo e Sabáudia;
IV - ARAUCÁRIA: o respectivo município e os de Balsa
Nova. Campo Largo, Contendo e Lapa;
V- ASSIS CHA'IEAUBRIAND: o :-espectivo muocípio e
os de Formosa do {;este, Francisco Alves, Jesultas e Palotina;
VI - CAMPO MOURÃO: o respectivo município e os de
Araruna, Barbosa Fem.z. Boa Esperança. Campiua da Lagoa, Co.
rumbataí do SuL Engenheiro Belttio, Fénix, Goi~. Iretama, Ja-,
niópolis, Juxanda, Lui.zi.ana, Maborê, M""'ira Sales, Nova Catu,
Peabiru, Quiuta do Sol, Roncador e Ubiratã;
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VII- CASCAVFL: o respectivo municípic> e os de Boa
VISta da Apuecida. Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitio Leônidas Marques. Catanduvas, ao AzuL Corbélla. lbema,
Liudoeste, Nova Aurora, San!a Tereza do Oeale e T~ Banu do
Puaná;
VID - CAS1RO: o respcá.ivo municfpio e os de Pirai do
Sul c Tibagi;
IX - CIANOR'JE: o rcspcá.ivo muncípío e os de Cidade
Gaáclla, Guaporema, .lndianópolis, Supurá, Iussua, RO!Idon, Sio
Tomé. Tapejan, Tetra Boa e Tuneiras do Oeste;
X- COLOMBO: o respcá.ivo muniápio e os de Alminnte
T~. Rio Banco do Sul e Cerro Aml;

XI- CORNÉLIO PROCÓPIO: o 'iespecti.vo município e os

de Abotiá. AssaL Bandeilllntes, Congonhinbas, Iwnberu:á. LeópoliJ, Nova América da Colina. Nova Fátima, Rancho Alegre, Ribeido do Pinhal, Santa Ainélia. Sallla Cedlia do Pavio, Santa
Mariana. Santo Antônio do Paraíso, Sio Jer&úmo da Sem, São
Sebutiio da Am«eira, Sertaneja o Utaí;
XII- FOZ DO IGUAÇU: o rupe<:tivo qmnidpío e os de
MissaL Santa TereziIlha de Itaipu e Sio Migyel do lguaçu_;
XIII- FRANCJSC0 BELTRAO: o respectivo município e
os de Ampére, Bamcio, Capancuu.. Dois Vtziuhos. EnW Marques, Mumcleir.>, Nova l'Iala do lguaçu, Pérola do Oeste, Planaito, Pl'anàlita. Realeza. Renascença. Salgado Filho, Saho do Lontn. Santa Isabel do Oeste e Santo Ant6nio do Sudoeste;
XIV - GUARAPUAVA:. o respectivo município c os de
Pinhio e Ttnvo;
XV- IRATI: o xespectivo DIIDlicípio e os de lmhituva, Inácio
Martins. Mallet. PrudenJ6eolis. Rebouças. Rio Azul c Teixeim Som:s;
. --- --- XVI- N AIPORA: o respectivo munidpío e os de Bon:az.6..
polis, Cândido de Amo. Faxiual. Godoy Moreira, GmDdea Rios,
Jardim Alegre, Lunanldli, Manocl Rtbu, Nova Tcba, Pitanga,
Rosúio do Ivaí eSioJoiodo Ivaí;
XVII.- JAC\Rf.ZINHO; o respectivo municfpio e os de
Andút, Bana do Jacaré, CambaJ:t, Carlópolis, Guapinr:na, Joaquím Tivora, Iundial do SuL Quatigui. Rtõeido Claro e Santo
AntôniO da Platina;
XVIII - IAGUARIAÍVA:. o respectivo município e os de
A.mpoti e Sengés;
XIX - LARANJEIRAS 00 SUL: o respectivo município e
os de A1tamira do Paraná, Cantagalo, Oullllniaçu, Quedas do
Iguaçu e Palmital;
XX- LONDRINA: o respcá.ivo IIIUilÍCÍpío c oc de Alvorada do SuL Bela Vtsta do Pamíso. Cambé,lbipod.Iataizinho. Pri·
meiro de Maio e Sertanópolis;
XXI - MARECHAL CÂNDIDO RONDON: o respectivo
munidpío e os de Guaira, Nova Santa Rosa e Tcaa Roxa;
XXII- MARINGÁ: o respectivo IIII.tD.ÍCfpio e os de Atalaia.
Colorado, Doutor Canwgo, Floraí. Fl""'sta. F16rida. Iguaraçu,
llaDlbém, lvatuba. Lobo.to, Mandaguaçu, Modaguari. Marialva,
Ouri?.Ona. Paiçandu, Presidente Castelo BilUICO, Santa Fé, Sarandi
e São Jorge do !vaí;
D'm~~~~te d'Oeste. Mctalindia, Medianeira,

XXIII - PARANAGUA: o respectivo município e os de
Antonina, Guaraaueçaba. Gu~tuba. Malinbos e Mom:tes:
XXIV- PARANAVA!: o respectivo município e os de
Alto Paraná, Amaporã. Cruzeii'O do Sul Diamanle do Nane, Guairaça. lnajá. ltaúna do Sul. Jarim Oliuda. Loanda. Marilena, MiJador, Nova Aliança do !vai, Nova Esperança, Nova Loudrin&. Paraíso do Notte, Panmacity, Paranapoema. Planalúna do Puaná.
Porto Ricc, Que~ncia do Norte. Santa Cruz do Monte Cutelo.
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Santa Isabel do Ivaí. SaniD Anlôoio do Caiuá. Sio Carlos do lvaí, Sio .
_ ~--.PRÇSWEI'I'I'EfiGUEIREOO: o respectivo municlpio:
XI- TABATINGA: o respectivo município e os de Atalaia
JoiodoCaiuá. São Pedro do Par.mi. Tamboora. TmaRicao UniflCr.
XXV- PATO BRANCO: o respectivo muniápio o os de do Norte e São P411lo de Olivença;
XII- TEFE: o respectivo município e os de Alvuies e Uarini:
Cbopin:zinho. Oevelindia. Coronel Vtvida. ltapejara d'Oeste,
b) DO Estado de Roraima:
Mangueirinba, Mariópolis, Palmas. São Joio, Sio JOI'&" d'Oeste,
I- BOAVISTA: o respectivo município e o de Cara<:arai.
Sulina., Ven! e Vitorino:
Art. 12. Ficam assim defmidas as áreas de jurisdiçio das
XXVI- PONTA GROSSA: o respectivo muaiápio o os do
Juntas de Coaci.liação e Julgamento Jocaiizadu nas cídadea ab.iIpinngr.,lvai. Palmei!;?., Porto AIIIIZOIUIS e Sio Joio do Trilmfo:
xo. pertencentes à 12":Regiio, no Estado de San1a Catarina:
XXVI[- ROLANDIA: o respectivo muoiápio o oc doCafeara, Cent.euário do Sul. Florestópolis, Guanci. haguajó,JaguapiI- FLORIANOPOJJS: Q.respectivo município;
II- ARARANGHA: o respectivo município e oc de IacÍJ!to
1.1, Lupionópolis, Miraselva, Noasa Senhora das Graças, PD~eC&IIl,
Machado, Ma:acajá. Meleiro, Morro Grande, Passo de Torreo,
Santa Inês e Santo Inácio:
.
XXVIll- SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: o ~vo IDiaiá- Praia Grande. Santa Rosa do Sul São Joio do Sul Sombrio. 1impto e os de Agudos do Sul, Campo do Te.nCJlle. Mandiritube., Pien. bé do Sul e Turvo; ,
•
Quirandinha. Rio Negro e Tijucas do Sul;
fi- BALNEARIO CAMBORIU: o respectivo município e
XXIX - TELEMACO BORBA: o respectivo municlpio e oc de Bombinhas, Camboriú, ltapema e Porto Belo;
N- BLUMENAU: o respectivo município e os de Gaspuos de Curiúva, Figueira. Ortigueira, Res«n. " Sai>opema;
XXX - TOLEDO: o te$pe<Uvo municfpio e oc de Ouro ePomerode;
V - BRUSQUE: o r:apectivo município e os de Boluverá,
Verde do Oeste, Sanla Helena. São Josh das Polmoiru. Thpiaai e
Vem Cruz do Oeste;
Canelinha, Guabiruba, Maja: Gerino, Nova Trento, Sio Joio BaXXXI- .UMUARAMA: o respectivo mwicípio" os de Al- IÍJI& " 1ijuc:u;
.
VI -CAÇADOR: o respectivo município e oc de Calmou,
tônia, Alto Piquiri. Cruzeiro do Oeste, ~ Icuafma. Opori. Maria Helena. Mariluz, Nova Ollmpia, P6rola, Sio Jorge do tebon Régis, Macien. Rio das Antas e Timb6 Grande;
Palroánio, Tapira e J(aml:x-é;
,
VII- CANOINHAS: o respectivo munielpio e os de Major
V10ira o Tm Banas;
.
.
.
XXXTI- UNIAO DA VITORIA: o resPectivo municfpio e
VIU - ,CHAPECO: o respectivo município e os de Aguas
os de Antônio Olimo, Biturum, Cruz Machado, General Cameiro,
de Clapecó, Aguas Frias, Arvomdo, Caibi, C.Uambu do Sul, CorP1111la Freilas, Palllo Frontin, Porto VJiória e Sio Mala~s do Sul; ·
XXXIll- VENCESLAU BRAZ: o respectivo JDIIIIiclpio e dilboira Alia. Coronel Freilas, Foanosa do Sul, Guatambu, lrali.
os de Conselheiro Mairinck, lbe.iti, Jaboti, Jopin. Pinhalio, Salto JcdiDópolis, Modelo. Nova Erexim. Nova ltaberaba, Novo Hori·
do Ilararé, Santana do ltararé, São Josh da Boa Viàa, Siquein. zalle, Palmitos, Pinbalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, Sio CarCampos e Tomasina.
los, Sio Lrutenço do Oeste. Saudades, Sena Alta. Sul Brasil e
,
Art. 10. Fiam assim defmidas as áreaS de jurisdiçJo daa Uniio do Oeste;
]unias de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cm.des abaiIX- CONCORDIA: o respectivo município e os de Arabuli, !pira. lpumirim, Irani. IlA. Jaborá, Lind6ia do Sul. Peritil:a, Pixo, pertencentes à 1O" Região da Justiça do Tmbalho:
a) no Distrito Federal:
Illlllba, Presidente Çastelo Branco. Seam e Xavantina;
X - CRICIUMA: o respectivo municlpio e os de Cocai do
1- BRASÍUA: toda a área tcuitorial que allllpile o Distrito Fod<nl. exCOillaild>se as localidades CCilSiaD!CS do inciso II~ allnea; Sul, Forquühinha, IÇ8!a, Lauro MaUer. Morro da Fumaça, Nova
II- TAGUATINGA: a respectiva cidade satélite e as de Veneza. Orleans. Siderópolis e Urussanga;
Brazlândia e Ceilândia;
XI- CURITIBANOS: o respectivo muniápio e os de Cor' b) no Eslado do Tocantins:
reia Pinto, Pm"' Alta. Ponte Alia do Norte. Sama Cecilia. Slo
.
I - PALMAS: o respectivo municlpio e os de A perecida do Cristóvio do Sul e São José do Cerrito;
Rio Negro, Barrolindia, Brejinho do Nazaré, qist•l•ndi• Fátima,
. XI!- IMBITUBA: o respectivo municlpio c os de GaropaMonte do Carmo. Nova Rosalândia, Pium. Porto Naciooal, Sma ba, Imaruí e Laguna;
Tereza do Norte c Tocantútia;
XIII- JNOAIAL: o respectivo município e os de Apiúna.
li- ARAGUAÍNA: o respectivo município e os de Ananás, Ascwn, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, RoArapoema. Babaçulândia. Colinas do Tocantins, Filadélfia, Itaposi deio" e ílifmbó•
XIV - AJAÍ: o respectivo llllll1iápio e os ele Sam Velba,
do Tocantins, Presidente Kennedy e Xambioá; '
ID- GURUPI: o respectivo lllllllÍápio e os do Aliança do Nor- Ilbáa, Luiz AJves, NaVegarleS. Pmba, Piçams C São JofD do ftapcriú;
. XV- JARAGUA DO SUL: o respectivo municlpio e os de
te, Alvorada. Dueré, Figueizópolis, Formoso do Araguai& o Peixe;
IV - MIRACEMA DO NORTE: o respectivo município e Corupá. Guaramirim. Massannduba e Schroeder;
xyi- JOAÇABA: o respectivo muniápio e os de Abdon
os de Araguacema. Dois IrtnSos, Guaraí, Miranorte, Novo Acordo,
?-=íw do Tocantins e Pedro Afonso.
Balista. Agua Doce, Campos Novos. Capinzal. Ca!aDduvas, Erva!
Art. II. Ficam assim defmidas as áreas de jurisdiçio daa Velho, Herval d 'Oeste,lbicaré. Lacetdópolis. Mame Cario. Ouro,
Junlas de Conciliação e Julgame.nto, IOC!!Jizadn nu cm,des ab.i- Treze Tílias. Vargem e Vargcm Bonita;
xo, pertencentes à 11• Região, no Estado do Amazcou:
XVII- JOINVIIl..E: o respectivo municipio e os de Aillguari.
a) no Estado do Amazonas:
Balneário Bana do Sul, Garuva. Itapooi e São Francisco do Sul;
XVIll- LAGES: o respectivo muniápio e os de Anita Gt.I- MANAUS: o respectivo município;
n"baldi. Bom Jardim da SetTa. Bom Retiro. Campo Belo do Sul,
II- BENJAMIM CONSTANT: o respectivo muniápio;
m- COAR!: o respectivo municlpio e o de Codajás;
Celso Ramos. Cerro Negro, Otaálio Costa. Rio Rufmo, São Joa.
quim. Urubici e Urupema;
fV- EIRUNE~E: o respectivo município;
V- HUMAITA: o respecuvo município e o de AJil~
XIX .. MAFRA; o respectivo município e os de Itaiópolis.
VI- ITACOATIARA: o respectivo município e os de AU·
Monte Castelo. Papanduva_e Santa Teresinha:
tazes, ltR.piranga, Silves e Urucunruba:
XX- PORTO UNIAO; o respectivo município e os de [ri.
VII- LABREA: o respectivo municlpio;
neópolis e Matos Costa:
VIII - MANACAPURU:.o respectivo município e os de
XXI - RIO DO SUL: o respectivo município e os de Ar;:oAnami, Anori. Caapinmga. lranduba e Manaquiri;
lándia. Agronõmica. Alfredo Waguer. Atalanla. Aurora. Bmço do
IX- PAAJNI:NS: o respectivo município e oc de Barre.riTrombudo. Dona Emma. fbirama, lmbuia. ltuooranl!A. José Boinha. Manés. Nlwnnndá e Urucará;

IT

280

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

XI- PATOS: o respectivo município e os de Cacimba <je
teux. Laun:ntino. Leobert.o Leal. Lontras, MirÚn ~- Petrol.india. Pouso Redondo, Presidente Getúlio. Pn:sidente Nen:u. Rio do
Areia, Cllingueira, q>nciado, Desterro de Malta. Emas, Mãe d'ACampo. Rio do Oeste, Salete. Taió. Trombudo Central, Vida! Ra: gua,· Malta. Olho D'Agua. Passagem. Quixal:xt, Santa Ten:zinha.
Sio José de Espinhares. São José do Bofiiii. São José do Sabugi.
mos. Vítor Meireles e Witmarsum;
XXll- SÃO BENTO DO SUL: o respectivo município e os
Sio Mamede. Sant.a Luzia e Váizea;
de Cunpo Alegre_e Rio N~griDho:
,
_
Xfi- PICUÍ: o respectivo município e os de Bura de Santa
XXIn - SAO JOSE: o respectivo município e os de Aguas
Rosa. Cuba ti. Cuité, Frei Martinho. Nova Flore<ta, Nova PalMeira.
Pedra Lavrada e Sio Lavnoda e São Viceme do Seridó;
Mornas. Angelina. Anitápolis. Antônio Carlos. Biguaçu, Governador Celso Ramos. Palhoça. Paulo Lopes. Rancho ~ei!llldo, Santo
XIn- SOUZA: o n:spectivo município e os de Aguiar. CarAmaro da Imperat]'iz e Silo Bonifácio:
r:aptieira. Coremu. Lagoa, l..astiO. Nazarezinbo, Paulista. PombaL
XXIV - SAO MIGUEL DO OESTE: o respectivo muniáSan1a Cruz. São José da ~goa Tapada e Uiraúna;
,
pio e os de Ancbieta. Belmonte, Campo Er!. Cunha Pori, DescanXIV - TAPEROA: o respectivo município e os de Agua
so, Dionísio Cerqueira. Gu8Illciaba. Guarujá do Sul, Ipori do OesBrmca, Desterro, Guijão, Imaculada. Juazeirinho, Ju1100 do Serite, Irnceminha. ltapiranga. Maravilha, Mondaí, Pualso. Palma
dó, JlllU, Livrmnento. Pricesa Isabel. Salgadinho. São José dos
Sola. Riqueza. Romelfindia. Santa Helena, Silo Joio do Oeste, Sio Cordeii<>. TllYares e Teixeira.
José do Cedro. São Migyel da Boa Vista e Tu._ípotis;
Alto 14- Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das
XXV- TUBARAO: o n:spectivo município e os de ArmaJIIIIIU de Conci~Uçio e Julgamento, localizados nas cidades abaizém.. Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grilo Pará. GtavataL Ja- xo pertencentes à 14•região:
~· Pedras Grandes. Rio For1llna, Sangio, S&rlla Rosa de
a) no Estado de Rondônia:
Luna, Silo Ludgero. São Martinho e Treze de Maio;
I- PORTO VELHO: o respectivo municipio;
XXVI- VIDEIRA: o respectivo município e os de An:oio
U- ARIQUEMES: o n:spectivo município,
m- CACOAL: o respectivo município;
Trinla. Fraioorgo, Pinheiro freto, Salto Veloso e Tangará;
XXVU - XANXERE: o respectivo município e os de AbeIV - COLORADO D'OESTE: o respectivo município e o
!ardo Luz. Coronel Martins, Faxinai dos Guedes, Galvilo, Ipuaçu,
de Cerejeiras;
Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia. POI!le Sen-aV-COSTA ~QUES: o respectivo muoicípio;
da. Silo Domingos, Vargeào e Xoxim.
VI- GUAJARA-MIRJM: o respectivo município;
Alto 13. Ficam assim definidas as áreas de jurisdiçio das
VII- JARU: o respectivo município;
I untas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaiVIn- n.PARANA: o respectivo município;
:o;o, pertencen!_eS à 13• Região, no Estado da Pamíba:
IX- OURO PRETO D'OESTE: o respectivo município;
I- JOAO PESSOA: o re:;pectivo município e os de AlbanX- PIMENTA BUENO: o respectivo município e o de Esdnt, Bayeux. Caaporii. Cabedelo,Ca!das BrlUidlo. Conde.~ do pigio D'Oeste;
•
Espírito Santo, Gurinbém. Lucer.a, Pítínitu. Santi Rita, silO- Mi~
- - XI -· PRESIDENI'E MEDICI: o respectivo município e o
guel do T aipo e Sapé;
de Alvorada do Oeste;
II- AREIA: o respectivo município ~ os de AnmL. AiagoiXD - ROLIM DE MOURA: o respectivo município e os
nha. Alagoa Grande. Alagoa Nova. Esperança. Mulungu, Pilões e de Alia Floresta D'Oeste,.Nova Brasilândia D'Oeste e Santa
Remígio;
Luzia D'Oeste;
m - CAJAZEIRAS: o respectivo !X!unicípio e os de Bom
XJII- VILHENA: o respectivo município;
b) no Estado do Aae:
Jesus, Bonito de Santa Fé. Cachoeira dos Indios. Monte Horebe,
Santa Helena, São José de Piranhas. São José do Rio de Peixe c
1- RIO BRANCO: o respectivo município e os de Plácido
Triunlo:
de Castro e Senador Guiomar;
IV- Cf.MPINA GRANDE: o respectivo município e os de
U- BRASILÉlA: o respectivo município e o de Assis Brasil;
Areal Aroeiras, Barra de São Miguel, Boqueirão. Cabaceiiu, Fam- CRUZEIRO DO SUL: o respectivo município e o de
gundes. l!a!uba. Juarez Távora. Lagoa Seca. Maçara:lduba, MontaMlncio Lima; •
IV- FEIJO: o n:spectivo município;
das, Olivedos, Pocinbos. Puxinanã. Queimadas. São Sebastiilo da
V - SENA MADUREIRA: o respectivo município e o de
Lagoa da Roça, Sen:a Redonda. Soledade e Umbuzeiro;
V- CA~LE DO ROCHA: o respectivo tllllJiicipio e os de Maooel U~o;
•
.
.•.
Belém do .B~JO.do Cruz. Bom Sucesso, Brejo Cruz. Brejo dos
VI- fARAUACA:o~IVo~!pJO;
Santos. Jenco, Riacho dos Cavalos e São Bento;
Vll- XAPURI: o respect.lVO rmtlllCJPIO·
VI GUARABffiA· 0
·
· , ·
_,_
Alto 15 Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das
•
.
·
respectivo mWllClpto e"""" AiaçaJUD!as de Conciliação e Julgamento loc•lized•• nas cidades abaigl. _Anuuna •. ~en:as. Belém. Borba-em&. Cacimba de Delllro,
xo. pertencentes à 15" Região, no
de São Paulo, com sede
C~: Cutleg~. O.:na ~- Duas ~ Lagoa de Delllro,
na cidade de Campinas:
Mari. Pilõezinhos. Pirp!Iltuba, Sena da Rmz. Settaria. Sol1nea e
I-CAMPINAS: orespectivomunicípioeode Valinhos;
T~
.
. , .
II- ADAMANTINA: o respectivo município e os de Hora
. .
- ITA~AIANA: o respectivo mumapto e os de Ingá. . Rica. Fiórida Paulista. Imíbia Panlista. Lucélía. Mariãpoüs. Osva!Junp11111lga. MogeJIO, Natuba. Pedras de Fogo, Pilar e Salgado de do Cru p
-'-· s
Sa!morã
Sio Félix:
Z. acae.....,... &gl'CS e
o:
XIn - ITAPORANGA: o respectivo município e oc de
AMERICANA: reSpC.Ctivo município e o de Novo.
Aguiar. Boa Ventum. Boqueiriio dos Cocbos, Conceição, Om-al ()dessa;
Velho. Diamante. Ibiara. Manaira. Nova Olinda. Pedra Branct..
IV- AMPARO: o respectivo município e os de Águas de
Piancó. Santana de ~:mangueira, Santa dos Garro:.;,._ Si!<> José de Lindóia. Jaguariúna. Lidóia. Monte Alegre do Sul. Morungai:xt,
Caíana. e Sena Grande:
Pedreira. Serra Negra e SOCOiro;
IX - MAMANGUAPE: o respectivo município ··e os de
V - ANDRADINA: o respectivo município e os de CastiBaía da Traição, Itapororoca. Jacaraú, Mataraca e Rio Tinto;
X- MONTEIRO: o respectivo município e os de Camalaú. ·- lho. Guaraçaí. ilha Solteili. Itapura, Lavinia: Mirandópolis. MuroCongo, Ouro Velho. Prata, São João do Cariri. Silo João do Tigre,
tinga do Sul. Nova In<iepcndência. Pen:ira Berreto. Suzanópolis e
Sio Sebastiiodo Umbuzeiro. Sena B=a eSumé;
St.d Menucci:

&tado

m-

o

VI- M<.AÇATUBA: o respectivo município e os de Bento
rle Abreu. Guaraz•oes. Rubiácea. Santo A.clôtúo do Aiacanguá e

v alparruso:

VTJ - ARARAQUARA: o respectivo município e os d<:
Américo BrasúJense. Boa Esperança do Sul. Mowca. Rincão e
Santa Lúcia:
Xill - ARARAS: o respectivo município e os d<: Leme e
Santa Cruz da Coocezção:
IX - ASSIS: o respectivo município e os d<: Cândido Mota.
Cruzálía. Ecilaporã. Florinea. Maracaí. Palm.ital. Paraguaçú Paulista. Pedrinhas Paulista. Platina e Tarumã;
X - A VARE: " respectivo IIIllllicípio e os d<: Águas dç Santa Bárl:ma. Arandu. Cerqueira César. !aras, !tal. Manduri. Oleo e
Paranapanema:
XI - BARRETO$: o respectivo município e os d<: Colina,
Colômbza. Gwúra e Jobonmcii:
XII - BATA TAIS: o respectivo município e os d<: Altinópotis. Brodósqui. Jaroznópolis. Nuporanga. Orlândia. Sales Oliveira e Santo Antócio da Alegria;
Xill - BAURU: o respectivo município e os de Agudos.
Areaiva. A vaj, Cabrália Pauli.su. Duartina. iacanga, Lucianópolis.
Piraluunga e L'hira _iara:
XIV·· BEBEDOURO: o re.,.,ctivo município e os de Embaúba. lbitiúva. Monte Azul Paulista, Pirangi. Pitangueiru. Terra
Roxa e \" tradouro:
---XV - BIRIGÚl o respectivo município e os de Alto Ale81"· Bilac, Braúca. Buritama. Oeroentina. Coroadoo, Gabriel
Montezro. Gücéno. Louxdes. Luisíânia. Penápolis. Piacaw, Sanlópolis do Aguapeí e Turiúba:
XVI - BOTUCA111: o respe<:tivo município e os de
Anhembi. Bofete, !.ta tinga. Pan:linho e Sio Manoel:
XVll- BRAGANÇA PAULISTA: o respectivo município
e os de Aubaia. Bom Jesus dos Penlões. Jarinu. Joonópol.is. Nuaré Paulis<c.. Pedra Bela. Pi..nhalzinbo, Piracaia.. Tuiuti e Vll'l!"m;
XVIII - CAIURU: o respectivo município e os de Cássia
dos Coquerros. Santa Rosa do Viterbo e SeiTa Azul:
XIX- CAMPO LIMPO PAULISTA: o respectivo municipzo e o de Vá.rzea Paulista:
XX - CAHV AR!: o respectivo municipio e os de Eliu
Fausto. Momouca. MonteMor. Rafard e Rio das Pedras;
XXI- CARAGUATA11JBA: o respectivo município e os
de llbabeia. São Sebasuão e Ubatuba:
XXTI- CATANDUVA: o respectivo lii!llDcípioeosde Ariranha. Catigu:i.. Elis.iáno. lbirá. lrapuã. ltajobi. Marapoama. Nov:us. Paimare:; Paulista. Paraíso. Pindornma. S&les. Santa Adélia.
T abapuã e Uru pês:
xxm- CRUZErRO: o respectivo município e os de Anpeí. Areias. Ba.nana.i. Lavrinhas. Queluz. São José do Bam:iro e
Sil-:eiras;
XXIV - ORACENA: o respectivo muniápio e os de Irapuru, Junqueírópolis. Monte Castelo. Nova Gua!Ap01anga, Ouro Verde. Panocama. Paulicéia. Santa Mercedes. São João do Pau d 'Alho
e Tupi Paulista:
XXV - FERNANDÓPOLIS: o respectivo IIIlllliápio e os
de Dolcinópoüs. Estrela d'Oeste. General Salgado, Guarani d'Oeste. lndiaporã. Macedônia. Meridiano, Mim Estrela. Pedwtópolis, Popuiina. São João das Duas Pontes. SiQ Joio de !ra!o!:Wl e
Turmalina;
XXVI - FRANCA: o re.peaivo muniápio e os de Cristais
Paulista. ltirapuã. Patrocín.io Paulista. Pedregulho, Restinga. Ribeinlo Corn:nte. Rífain.o e São Jo~ da Bela Vista;
XXVll - GARÇA: o respectivo munic(pi.o c os de Álvaro
de Carvalho. Alvinlândia. Gilia. Júlio _Mesquita e Lupén:i.o;
XXVUI- GUARATINGUETA: o respectivo ~nicípi.o e
os de Apareczaa.. Cunha. Lagoinha. Potim e Roseim:
XXIX- INDAIA11JBA: o respectivo municipio;

XXX- ITANHAEM: o respectivo muwcipio e os"de.Itariri.
Maracaw. Mongaguá.. Pedro de Toledo e Peruíbe:
XXXI- !TAPET!NINGA: o respectivo município e os de
Alambari. Angawba. Campina do Monte Alegre, Guarei, Sio Miguel Aicanjo. Sarapuí e Tawí:
XXXTI- ITAPEVA: o respectivo município e os de Apiai.
Bllio de Alllcnina, B.ura do Cllapéu. Bom Sucesso de Itarué.
Buri. Capio Bonito, Coronel Macedo. Guapiara. lponnga. Itaberi.
ltaóca. ltapin.pui Paulista. li.aporangs.. Itararé, Nova Campina. Ri·
beira. Ribeirão Branco, Ribeirão Grande. Riversul, Taguai. T~a
rituba e Taquarivaí: .
XXXIIT- ITAPOLIS: o respectivo município e os de Borboooma. Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e Tabatinga:
-· -XXXIV- !TU: o respectivo município e ode Cai>Rúva:
XXXV -. IlUVERA VA: o t.>spectivo município e os de
Aramina, Buritizal. Guará. lgarapava. Ipui, Jeriquar.a, Miguelópolis. Mon-o Agudo e São Joaquim da Barra:
XXXVI - JABOTICABAL: o respectivo muniário e os
de Cindido Rodrigues. Fernando Prestes. Guariba, Moote Alto.
Pradópolís. Tai.açu. Taiúva, Taquaritinga e Vista Alegl" do
Alto;
XXXVII- JACAREÍ: o respectivo município e os de Ig.arati e Santa Branca;
_XXXVlll- JAI..ES: o-=peaivo município e os de Aparecida d'Oeste. Aspisia. Aurifl.ama. IMce Reis, Guzolândia. Muinópolis. Mesópolis. Nova Canaã Paulista. Palmeira d'Oeste. Par.an.apui. Pontalinda. Rubinéia. Santa Albertina. Santa Chua d'Oeste,
Santa Fé do Sul. Santa Rit>. d'Oeste. Sa •tana da Ponte Pensa. São
Francisco, Te&; Fronteiru e Urânia:
XXXIX-JAÚ: o respectivo município e os de Bariri. Bana
llooita. Bocaina. BOilleéia. Brotas. Dois Cótregos, Igaraçu do Tiet!,ltapul. Mineiro_s do TI~, Pedcmeiras e Torrinha:
XL- JOSE BONlFACIO: o respectiYo município e os de
Adolfo, Mendooça. Nipoi. Nova Aliança. Planalto. Ubanna.
Uniio Paulista e Zacarias;
XLl- IUNDIAI: o respectivo município e os de hatiba, ltupeva.lAuveira c Vinljeclo;
XLII- I.ENÇOIS PAULISTA: o respectivo município e os
de An:i6poüs. Bci<ebi e Maca1Uba:
XLill - UMEIRA: o respectivo município c os de 0Jroeir6polis e Iracemápolis;
XLIV- UNS: o respectivo município e os de Avanbii.Ddava. Balbinos. Bazbosa. Cafeiãn<lia. Getulica. Guaiçan. Guamil1i. Pirajuí. Poogaí, Presidente Alves. Promissão. Regi.nópolis. Sabino e Uru:
XLV- LORENA: o respectivo li111llÍClpio e os de Cadloeira Paulista e l'iquete:.
XLVI- MARlLIA: o respectivo I1lllnicfpio e os de Guaimbé.
Lut6cia. Oawçu. Oriellfe, 0..-.ar Bressanc. Pampéia c Vem Cnu:;
XLvn- MATAO: o .Mpectivo município e os de Dob<ada.
Nova Europa e Santa Emestina;
XLvni- MOH GUAÇU: o respectivo município e os de
Collcbal e Estiva Gcrbi:
XLX1X - MOH MIRIM o respectivo município e os de
AlUir Nogueinl, Engecheiro Coelho. Hol.ambra. Itapira e Santo
Alll.6nio de Posse;
L - OÚMPIA: o respectivo município e os de AJWr. Cajobi. Guaraci e Sevaínea;
LI- OL'RINHOS: o respectivo IIIllllicípio e os de Bernardino de Campos, Campos Novos Pauüsta. Canitar. Cllavan1es, Esplrito Santo do Turvo. Fartura. lbiran:ma. Ipauçu, Piraju, Ribeirio
do SuL Sa!IO Grande, Sa.Dl.a Cruz do Rio Pardo. São Pedro cio Thrvo, Sarytaia. Teppó, c Timburi;
LI[- PAULINIA: o respectivo IIIllllicípio e os de Cosmópolis. Hortolánü c Sumaré:
Lill - PIEDADE: o respectivo município e os de Pil.a.r do
Sul Salto de Pirapom e Tapiraí;
LIV - PINDAMONHANGABA: o respectivo lll111licipio e
os de Campos do Jordão. San10 Antônio do Pi..nhal e Sio Bento do
Sapucaí:

VI- M<.AÇATUBA: o respectivo município e os de Bento
rle Abreu. Guaraz•oes. Rubiácea. Santo A.cloo.io do Aiacanguá e

v alparruso:

VTJ - ARARAQUARA: o respectivo município e os d<:
Américo BrasúJense. Boa Esperança do Sul. Motuca. Rincão e
Santa Lúcia:
Xill - ARARAS: o respectivo município e os d<: Leme e
Santa Cruz da Coocezção:
IX - ASSIS: o respectivo município e os d<: Cândido Mota.
Cruzálía. Ecilaporã. Florinea. Maracaí. Palm.ital. Paraguaçú Paulista. Pedrinhas Paulista. Platina e Tarumã;
X - A VARE: " respectivo IIIllllicípio e os d<: Águas dç Santa Bárl:ma. Arandu. Cerqueira César. !aras, !tal. Manduri. Oleo e
Paranapanema:
XI - BARRETO$: o respectivo município e os d<: Colina,
Colômbza. Gwúra e Jobonmcii:
XII - BATA TAIS: o respectivo município e os d<: Altinópotis. Brodósqui. Jaroznôpolis. Nuporanga. Orlândia. Sales Oliveira e Santo Antócio da Alegria;
Xill - BAURU: o respectivo município e os de Agudos.
Areaiva. A vaj, Cabrália Pauli.su. Duartina. iacanga, Lucianópolis.
Piraluunga e L'hira _iara:
XIV·· BEBEDOURO: o re.,.,ctivo município e os de Embaúba. lbitiúva. Monte Azul Paulista, Pirangi. Pitangueiru. Terra
Roxa e \" tradouro:
·
---XV - BIRJGÚl o respectivo município e os de Alto Ale81"· Bilac, Braúca. Buritama. Oeroentina. Coroadoo, Gabriel
Montezro. Gücéno. Louxdes. Luisíânia. Penápolis. Piacatu, Sanlópolis do Aguapeí e Turiúba:
XVI - BOTUCA111: o respectivo município e os de
Anhembi. Bofete, !.ta tinga. Pan:linho e Sio Manoel:
XVll- BRAGANÇA PAULISTA: o respectivo município
e os de Aubaia. Bom Jesus dos Penlões. Jarinu. Joonópol.is. Nuaré Paulis<c.. Pedra Bela. Pi..nhalzinbo, Piracaia.. Tuiuti e Vll'l!"m;
XVIII - CAIURU: o respectivo municlpio e os de Cássia
dos Coquerros. Santa Rosa do Viterbo e SeiTa Azul:
XIX- CAMPO LIMPO PAULISTA: o respectivo municipzo e o de V á.rzea Paulista:
XX - CAHV ARJ: o respectivo município e os de Eliu
Fausto. Momouca. MonteMor. Rafard e Rio das Pedras;
XXI- CARAGUATA11JBA: o respectivo município e os
de llbabeia. São Sebasuão e Ubatuba:
XXTI- CATANDUVA: o respectivo lii!liUcípioeosde Ariranha. Catigu:i.. Elis.iáno. lbirá. lrapuã. ltajobi. Marapoama. Nov:us. Paimare:; Paulista. Paraíso. Pindornma. Sales. Santa Adélia.
T abapuã e Uru pês:
xxm- CRUZErRO: o respectivo município e os de Anpeí. Areias. Ba.nana.i. Lavrinhas. Queluz. São José do Bam:iro e
Sil-:eiras;
XXIV - ORACENA: o respectivo munidpio e os de Irapuru, Junqueírópolis. Monte Castelo. Nova GuatApolllnga, Ouro Verde. Panorama. Paulicéia. Santa Mercedes. São João do Pau d 'Alho
e Tupi Paulista:
XXV - FERNANDÓPOLIS: o respectivo IIIlllliápio e os
de Dolcinópoüs. Estrela d'Oeste. General Salgado, Guarani d'Oeste. lndiaporã. Macedónia. Meridiano, Mim Estrela. Pedwtópoiis, Popuiina. São João das Duas Pontes. SiQ Joio de !ra!o!:Wl e
Turmalina;

XXVI - FRANCA: o re.peaivo muniápio e os de Cristais
Paulista. ltirapuã. Patrocín.io Paulista. Pedregulho, Restinga. Ribeinlo Corn:nte. Rífa.ica e São Jo~ da Bela Vista;
XXVll - GARÇA: o respectivo município e os de Álvaro
de Carvalho. Alvinlândia. Gilia. Júlio _Mesquita e Lupén:io;
XXVIIr- GUARATINGUETA: o respectivo ~tricípio e
os de Apareczaa.. Cunha. Lagoinha. Potim e Roseim:
XXIX- INDAIA11JBA: o respectivo IIIllllicipio;

XXX- ITANHAEM: o respectivo murucipio e os"de.Itariri.
Maracatu. Mongaguá.. Pedro de Toledo e Peruíbe:
XXXI- ITAPET!NINGA: o respectivo município e os de
Alambari. Angatuba. Campina do Monte Alegre, Guarei, S:W Miguel Ait:anjo. Sarapuí e Tatl.lí:
XXXTI- ITAPEVA: o respectivo município e os de Apiai.
Sllio de Alllcnina, B.ura do Cllapéu. Bom Sucesso de Itarué.
Buri. Capio Bonito, Coronel Macedo. Guapiara. lponnga. Itaberi.
ltaóca. ltapin.pui Paulista. 11aporangs.. Itararé, Nova Campina. Ri·
beira. Ribeirão Branco, Ribeirão Grande. Riversul, Taguai. T~a
rituba e Taquarivaí: .
XXXIIT- ITAPOLIS: o respectivo município e os de Borboooma. Ibitinga, Itaju, Novo Horizonte e Tabatinga:
-· -XXXIV- ITU: o respectivo município e ode Cai>Rúva:
XXXV -. IlUVERA VA: o t.>spectivo município e os de
Aramina, Buritizal. Guará. lgarapava. Ipui, Jeriquar.a, Miguelópolis. Morro Agudo e São Joaquim da Barra:
XXXVI - IABOTICABAL: o respectivo municlrio e os
de Cindido Rodrigues. Fernando Prestes. Guariba, Moote Alto.
Pradópolís. Tai.açu. Ta.iúva, Taquaritinga e Vista Alegl" do
Alto;
XXXVII- JACAREÍ: o respectivo município e os de Ig.arati e Santa Branca;
_XXXVlll- JAI..ES: º-=peaivo município e os de Aparecida d'Oeste. Aspisia. Aurifl.ama. IMce Reis, Guzolândia. Muinópolis. Mesôpolis. Nova Canaã Paulista. Palmeira d'Oeste. Par.an.apui. Pontalinda. Rubinéia. Santa Albertina. Santa Chua d'Oeste,
Santa Fé do Sul. Santa Rit>. d'Oeste. Sa •tana da Ponte Pensa. São
Francisco, Te&; Fronteiru e Urânia:
XXXIX-JAÚ: o respectivo município e os de Bariri. Bana
llooita. Bocaina. BOilleéia. Brotas. Dois Córregos, Igaraçu do Tiet!,ltapuí. Mineiro_s do TI~, Pedcmeiras e Torrinha:
XL- JOSE BONlFACIO: o respectiYo município e os de
Adolfo, Mendooça. Nipoi. Nova Aliança. Planalto. Ubanna.
Uniio Paulista e Zacarias;
XLl- IUNDIAI: o respectivo mutricípio e os de hatiba, ltl.lpeva.lAuveira e Vinljeclo;
XLII- I.ENÇOIS PAULISTA: o respectivo município e os
de An:i6poüs. Bci<ebi e Maca1Uba:
XLID - UMEIRA: o respectivo município e os de 0Jroeir6polis e Iracemápolis;
XLIV- LINS: o respectivo município e os de Avanhii.Ddava. Balbinos. Bazbosa. Cafeiãn<lia. Getulica. Guaiçan. Guamil1i. Pirajuí. Poogaí, Presidente Alves. Promissão. Regi.nópo!is. Sabino e Uru:
XLV- LORENA: o respectivo li111llÍClpio e os de Cadloeira Paulista e l'iquete:.
XLVI- MARlLIA: o respectivo Ill!liÚCÍpio e os de Guaimbé.
Lut6cia. Oawçu. OriellfC, 0..-.ar Bressanc. Pampéia e Vem Cnu:;
XLvn- MATAO: o .Mpectivo município e os de Dobrada.
Nova Europa e Santa Emestina;
XLvni- MOn GUAÇU: o respectivo município e os de
Collcbal e Estiva Gerbi:
XLX1X - MOH MIRIM o respectivo municlpio e os de
AlUir Nogueinl, Engecheiro Coelho. Hol.ambra. Itapira e Santo
Alll.6nio de Posse;
L - OÚMPIA: o respectivo município e os de AJWr. Cajobi. Guaraci e Sevaínea;
LI- OL'RINHOS: o respectivo IIIllllicípio e os de Bernardino de Campos. Campos Novos Pauüsta. Canitar. Cllavan1es, Esplrito Santo do Turvo. Fartura. lbiran:ma. Ipauçu, Piraju, R.ibeirio
do SuL Sa!IO Grande, Sa.Dl.a Cruz do R.io Pardo. São Pedro cio Turvo, Sarytaia. Teppó, e Timburi;
LI[- PAULINIA: o respectivo IIIllllicípio e os de Cosmópolis. Hortolánü e Sumaré:
Lill - PIEDADE: o respectivo município e os de Pil.a.r do
Sul Salto de Pirapom e Tapiraí;
LIV - PINDAMONHANGABA: o respectivo lll111licipio e
os de Campos do Jordão. Santo Antônio do Pi..nhal e Sio Bento do
Sapucaí:

LV- P!RACCABA: o respectivo município e os de Áy;w; de
Sio Pedro, Clwqueatla. Saltinho. Santa Maria da Sena e São Pedro;
LVI- PORTO f-ERRE!RA: o respectivo município e os de
Descalvado, Luís Antônio. Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras. Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú;
L Vll - PRESIDEI'ITE PRUDENTE: o respectivo município e os de Alfredo Mart:ondes. Alvares Machado. Anhumas,
Caiabu •. Emilianópolis, Es1rela do Norte, Indiana, Mutinópolis.
Narmdiba. Pirapozinho. Presidente Bemanles. Regente Feijó.
Saudovalina. Santa Expedito, Taciba e Tarabaí;
LVID- PRESIDENTE VENCESLAU: o respectivo municlpio e os de Caiuá. Euclides da Cunba Paulista. Marabá Paulista.
Mmme do Par.mapanema. Piquerobi. PresideDLe Epiticio. Rosana, Santo Anaslácio e Teodoro Sampaio;
LIX - RANCHARIA: o respectivo município e os de Borá.
Iep6, João Ramalho e Quatá;
.
LX- REGISTRO: o respectivo município e os de Barra do
Tmvo, Cajati, Caoanéia. Eldotado. Iguape, Ilha Comprida. Jacupirmga, Juquiá, Pariquera-Açu e Sete Barras;
LXI- RIBE!RAO PRETO: o respectivo município e os de
Cravillhos. Guatapará. São Simão e Serrana;
LXll - RIO CLARO: o respectivo município e os de AnallDdia. Commbataí. lpeúna. Iti:rapina e Santa Gettrudes;
LXlli- SALTO: o respectivo município;
LXIV- SANTA BÁRBARA D'OESTE: o respectivo municfpio;
SÃO CARLOS: o respectivo município e os de
Dow:ado, lbaté e ~ibeirã9 Bonito:
LXVI- SAO JQAO DA BOA VISTA: o respectivo município e os de Aguai Ay;w; da Prata, Espírilo Santo do Pinhal.
Santo Anlônio do Jardim e V argem Grande do Sul;
LXVII- SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: o respectivo município e os de Caconde. Casa Branca, Divinolàndia, ~tobi. Mococa.
Slo Sebutiio da Gsama e -r:apiratiba;
LXVlli- SAO JOSE DO RIO PRETC: o respectivo muni. cípio e os de Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Icém. Jací, Mimssol.
Nevea·Pwisita. Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina,
Pwlo de Faria, Pgti:rendab;l e Ucbôa;
LXIX - SAO JOSE DOS CAMPOS: o respectivo município e "" de Caçapava, J ambeiro, MoDLeiro Lobato e Pataibuna;
LXX- SAO ROQUE: o respectivo município e os de Alumfnio. Aiaçariguama ct Mairinque;
LXXI- SERTAOZINHO: o respectivo município e os de
Bcrinha, Dumont e PontaL
LXXn- SOROCABA: o respectivo município e os de Amçoiaba da S<mL. Capela do Alto. lper6 e V ctonntim:
LXXnl- TANABI: o respectivo município e os de !Wsamo, Mimssolândia. Monte f.prazível e Poloni;
LXXIV- TAUBATE: orespectivollllliliápoe osdeNalividr.de ela Serm. Redeoção ~Sem. São Luiz do Paraitinga e Tremo:mbé;
LXXV - TIETE: o respectivo municipio e os de Boilllva.
Ceúrio Lange, Cerquilho. Conchas, Larmjal Paulisla. Pcmras.
Poransaba. Pono Feliz s Torre de Pedm;
LXXVI - TIJPA: o respectivo município e os de Bastos.
Hmt:ulJndia. Iacri. Parapuã, Queiroz. Quintana e Rinópolis;
• LXXVll - VOTIJPORANGA: o respectivo mnnicipio e os
de Alvm:s flnnce. Américo de Campos, Caidoso. Cosmorama..
Flcreal, Gaslão Vidigal, Macaubal. Magda. Monções. Nhandeam.
Nov& I nzjtfinia Parisi. PoDLeo Gesta!. Riolândia. Sebastianópolis
cló.SW e V alcntim GentiL
Art. 16. Ficam assim deftnidas as áreas de jurisdição das
Junw de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidodes abaixo, ~leS à J6_• Região. no Estado do Maranhão;
I - SAO LUIS: o respectivo município e os de Rosário.
Santa Rita. São José de Ribamar e Paço do Lmniar.
II- ACAILÁNDIA: o respectivo município;
m - BACABAL: o respectivo município e os de Coroalá.
Ipmp6 Grande. 4go da Pedra. Lago do Junco. Lago Verde. Lima
CAmpos, Olho d' Agua das Cunbas. Paulo Ramos. Pedreiras. Po-

lxv -

ção de Pedras. São Luiz Gonzaga do Maranhão, São Mateus do
Maranhão e Vitorino Freire~
[V - BALSAS: o respecúvo municípi'> e os de Fortaleza
dos Nogueiras, Coreto, Riacbão, Sambaíba. São Félix de Balsas.
São Raimundo das Mangabeiras e Tasso Fragoso;
V - BARRA DO CORDA: o respectivo município e os de
Dom Pedro. Gonçalves Dias. Grajaú, Joselândia. Miiador, Piralinópolis. Presidente Outra. São Domingos do Maranbão e Tuntum:
VI - CAXIAS: o respectivo mmicípio e os de Monso Cunha.
Aldeias Altas, Codó. Coelho Neto, Duque de Bacelar e Tm:JOm:,
Vll- CHAPADINHA: orespectivomuniápioe os de Anàpurus. Brejo. Buriti de Inácio Vaz. Jtapcanu. Magal!W:s de Almeida.
Mala Roma. Nma Rodrigues. Santa ~itéria do Mar.mhão. São Ben·
to do Ri:> Pr<to. São Bernardo. Urbano SaDLos e V argem Grande;
Vlli- IMPERATRIZ: o respectivo município e os de Amarante do Maranbiio. Eslreito, João Lisboa. MoDLes Altos. Pono
Franco e Sítio Novo;
IX- PINHEIROS: o respectivo município e os de Bequimão.
Sanla Helena. São João Batista. São Vicen1e Ferrer e P<ri-Mirim;
X - SANTA INÉS: o respectivo município e os de Anrí.
Bom Jardim. Monção. Penalva. Pindaré-Mirim. Santa Luzia, Viana e Vitória do Mearim;.
Art. 17. Ficam assim defmidas as áreas de jurisdição das
Júntas de Conciliação e JulgamenLO, localizadas nas cidades abaixo, peneceDLes • 11• Região. DO Estado do EspÍlÍlD Santo:
' I - VITORIA: o respectivo município e os de Cariacica,
S<mL. Viana e Vila Velha;
II- AFONSO CLAUDIO: o respectivo município e os de
Conceição de Castelo. Domingos Manins.l!anna. Lanonja da Terra. Marechal Floriano. SaDLa Leopoldina. Sama Maria de Jetibá e
Venda Nova do Imigrnnte;
m - ALEGRE: o respectivo município e os de Divino de
São Iourenço, Dores do Rio Preto. Guaçuí. Ibatiba.lbitirama,lrupi
Iúna, Jerônimno Monteiro, Mumz Freire e São José do Calçado;
rv - ARACRUZ: o respectivo município e os de Fundão•
Ibiracu. João Neiva e Santa Tereza:
V- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM o respectivo município e os de Alilio Vivacqua. Castelo, Itapemirim. Rio Novo do Sul
e Vargem AJta;
VI ..,- COLATINA: o respectivo município e os de Alto Rio
Novo, Baixo Guandu. ltaguaçu, Marilândia. Pancas e São Dommgos do None;
.
VII- GUARAPARI: o respectivo municipio e os de Alfredo <llaves. Ancbieta. lconha e Piúma;
Vlli - UNHARES: o respectivo município e o de Rio Bananal;
IX - MIMOSO DO SUL: o respectivo munidpio e os de
Apiacá. Bom Je:rus do Noz;e. Muqui e Presidente Kem>edy
X - NOVA VENECIA: o respectivo município e os de
Água Doce do Norte. Águia Branca. Barra de São Francisco. Boa
Espernnça. Ecoporanga. Manlenópolis. Mucurici. São Gabriel da
Palha e Vila Pavão; .
XI- SÃO MATEUS: o respectivo município e os de Conceição da Bana. J aguaré. N!ontanh~ Pedro Canmo e. ~~iros.
Art. 18 - Ficam assun def'IDldas as áreas de JUrisdição das
Juntas de Conciliação e Julgamonto, localizadu nas cidades abaixo. pertencentes à ts• Região. no Estado de Goiás:
I - GOIÂNIA: o respectivo município e os de Adelândia,
Americano do Brasil. Anicuns. Araçu. Aillgoiânia. Avelinópolis,
Bela Vísta de Goiás. Booímópolis. B!2Zlllxantes. Caldazinha,
Cainpesue. Ca!lliai. Cezarina. Cristimópolis. Edéia. Edealina.
Goianin-_ Guapó. lndiaia.lnbumas. Jandaia. Net6po!is. Nova Veneza. Palmeiras de Goiás. Palmejo, Pires do Rio, Santa Bárbara de
Goiás, Santa Cruz de Goiás, sto Miguel do Passa Quatro. Santo
AlllÔnio de Goiás. Senador Canedo. Terezópolis de Goiás. Trindade e V:ujão;
II- ANÁPOUS: o respectivo município e cs de Abadiània.
Alexinia, Coca!zinho de Goi!s. Corumbi de Go:ás, Damolândia.
Goianápolis. Leopoldo do Hu!hões. Mboso de Goiás, Ouro Ver-
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de. f:idr.e Bernardo. Petrolina.. Ptrenopoh~. Sant.~ Ro~ Jc 0otaS.
Ifi - ATALAIA: v respectivo municipio e os de Boca. d..z:.
São Francisco de Goiás e Silvãr.id:
-!Çfata, Ca}leJro, Capela, Pilar, Pindoba. M=oo!ldo, Mar Vennelll- APARECIDA DE WL\NU,_ ,, ru>pc<:Uv<> muuidpio lho e Viçosa;
e os de Croaúnia. Hidrol.indla. M~irip.;<.<oa. r:r_.,...,,juba e Profcsrv - PENEDO: o respectivo mwll<:ípio .e os de Ccruripe.
sor Jamil;
feliz Deserw. Igreja Nova, Junqueiro, Olho d'Agua GraAQc, PiaCALDAS NOVAS: o re•P<""tivu ::r.u!ll~ipio ~ ,,. de-- ÇabuçU. Peno ReardO O:llegio e'São Bris:
Agua Lnnpa. Corumbaíba. Maragã<>. Mm-rw.lws. Pont:..lm.l ~Rio
V- PORTO CALVO: o respectivo município e os de CamQuente;
pestre, Jacuípe. Japaratinga,Jundiá. Maragogi. Malriz de CamanV- CATALÃO: o respectivo muui~;p;o" os J... Anbangüegibe. Novo Lino. Ponode Pedras c São M;guel dos M;lagrea;
ra. Campo Alegre de Goiás. Cumari. Davir..:JX,h>. '"-i.wdira.lpaYl- SAI'<'TANA DO IPANEMA: o respeaivo muniefpio e
meti. Nova Aurora. Ouvidor. Três Rz.ncb<>s e Un.taí:
os de Agua Branca, Balalba. Belo Monll:, C&cimbinhas, Canapi.
V1 - CERES: o respectivo m1w •< Íi>Íu e o< de Bano Alto, Camciros. Delmiro Gouveia. Dois Riachos. lnhapi. Jacaré doo HoOumo do Rio Ven!c. Goianésia. ltapaq,J.ua15uá. Je..;poüs. Mor- ~ns. Jaramataia. Maravilh,a. Mala Grande, Monteil:ópolís, Olho
ro Agudo de Goiás. Nova América, Nov<> Gióna. Rialma. Rianá- d 'Agua das Flores. Olho d ·Agua do Casado. Olivença. Ouro Bran·
polis, Rubialaba. Santa lzabel. São Lu.iz do Nonc c Uruana;
•:o. Palesuna. Pão de Açúcar. ParicoobA. Piranhas, P«;o das Trinvn- FORMOSA: o repeo.ivo !UIO"-Í~ipio e uo. de Água flia cheiras. São Jo~ da T~pera e Senador Rui Palmeira;
de Goiás. Alto Paraíso d<O Goiás. Ah~-r::d.> J,, !'>clrlr.. Buti!illópoVD- SAO LUIS DO QUJl'UNDE: o respectivo município
!is. Cabeceira.s, Campos Belos, Ca·;aiçanr.., [>.uniauóp<>lis. Divinó- e os de Bana de Santo AnlÕnio. Fiexciru, Joaquim Gomes, Paripolis d<O Goiás. Rores de Goiás. Guuani de Goiás, lar.lctara, pueira e Passos fleC.ma.r.igibc:
Mambaí. Mo...e Alegre d<O Goiás, Nov.o Ron~<~. Planaliin.l. Po>Sse,
VIll- SAO MIGUEL DOS CAMPOS: o respectivo muniSio Domingos, São João D'Alian~:a. SiwC>Jâ:ldiL. Síti,, D'Abadta. cíp1o e os de Anadia. Bana de Sii.o M;guel. Jequiá da Pra;a, Roteiro c T e<JtõnioVílela;
Teresina de Goiás e Vila Boa:
VIU- GOIÁS: o respecuvo mun1cipio • vs de Aragua~. _
IX - UNIÃO DOS PALMARES: o rcspeaivo município e
Aruanã,· Britânia, Buriti de Goiás. Córreg,, da Ouro. f:Una.-Gu~-- os de Branquinha. Chã Preta. Colônia ...eopoldina, Ibeleguan.,
raíta. Heitoaí, ltabetaí. ltaguari. ltaguaru. itapin.puj, Itapuran&ás: Messias, Murici. Santana do Munda.ú e São José da Laje.
IWlÇll. Jussan. Manrincbã, Mossàmendes, MorLariândia. Novo
Art. 20. Ficam assim defwidas as áreas de jurisdiçJo das
Juntas de Conciliação e Julgamento, localiz•du nas cidodes ab&iBrasil, Sanclcrlân4ia. Santa Fé de G.>ii> e Taquaral:
IX- IPORA: o respea1v" mUill<'Íf'ÍO ., '-'S <1e AIOOI;iÍWópoxo, pe-r~enccnll:s ã 2~ RegiãD, oo Estado de Sergipe:
~ Aragarças. Aren<?!_>olis. Balil.a, BomJ.u-<lim de Goiás, Caiapôl- ARACAJU: o respectivo município e a; de Bma doo
rua. Dionma, Daveriândia. Fazenda !'l<>va. L>raeíândia. Ivolân<fu. CoqUeiros. Itapçranga d'Aj.Jda e São Cristóvão;
Jaupac~ Mon!C.Ciaros, Palestina o p;,-"'h"-'.
.
H - ESTANCIA: o respectivo município e os de CristinápoX- ITUMBIARA: o mspecti>:> muuicipio
Je Aloân- lis. lndiluoba. ltabaianinha. Salgado, Santa LllZia do ltanhy. Todi&, Bom Jesus de Goiás, Buriti AlegJI'. c.boéira. Dourada. Goia- mar do Gero e Umbaúba;
rubo.Inaciolindia.)oviânía, Panamá e v;cenlinópo!is;
Ili - ITABA !ANA: o resptctivo IDUIÚC!pio e os de Areia
x;I- IATAI: o ·respeai•·o município e o~ d~ 1\porecída do Branca. 0unpo do BrÍID. Canra. Ftt:i Paulo. Macambita. Mallwla,
Rio Doce. Aporé. Cachoeira Alta. C.ar,u. ltajá, !taiumá. Parawu.- Moi!;o. Bonita. Pedia Mole,_Pinhão, Ribeirópolis eSãol):xninr·
guara. São Simão e.Semmópoils:
·
N - LAGARTO: o respeaivo município e 01 de Anui,
Xll- LUZIANIA: o tt:spooctivo UlWU<..ipio e os de Cidade
Boquim. Pedrinhas, Poço Verde. Riachãc do Dantas, Simão Dias e
Ocidental. Critalina. OriZDna. Sa.11<> Am.ê,nio cio Descobeno. Via- Tobias Barreto; '
nópolis:
V- MARUIM: o respeajvo IllllllÍCÍpio c os de Capela. Carxm- MINEIROS: o respectivo wurucípi.:.> e os de Cbapa- mópolis. Divi.·a Pastora. General Maynard. Ja.pamruba, Laranjoi·
dão do Céu, Pcrolândia. Portelfu:d!.a e Sánta ~ ita do Amguaia;
ras, Muriboca. Nossa Senborn do Socono, Piiami:o. Riachuelo. RosáXN- RIO VERDE: o tt:•-pectivo nnmiàp>o e os de Acreú- rio do Co!el.e. Santa Rosa de Lima. San10 Afnaro das Brotas e Siriri;
na. Castelãndia. Gouvelândia. Maurilând;a, '-,I<JUtividiu. QuirinóVl- NOSSA SENHO~ '\ DA GLORIA: o respectivo munipolis. Sanla Helena de Goiás. SllDlo:l Alllônio da Bana e Turvelândia:
dpio e os de Carindé de São Francisco. Cumbe, Fcin. Nov1, GlllllXV- SÃO LUIS DE MO!'.'TI'.S m:LO~. 0 r••pectivo mn- ru, Graccho Cardoso, Monll: Alegre de Sergipe. Nossa Senh<n
nicípio e os de Aurilàndia. C;u:hocu-a <k: IJoiis. hrminópolis.
Aparecida. Nossa Senborn das Dores. Poço Redondo, Porto da FoMoiporá, Nazário. Palminópolis. Parr.W!a. Sao João da Paxaúna e
lha e São Miguel do Aleixo;
'1\JivAnia;
VIl- PROPRlA: o respeaivo IIIllllÍCípio e os de Amparo
do São Ftallcisco. Aquidabã. Brejo Grande, Canbob&. Cedro de
XVI- URUAÇU: o respecitvo município e <)S de Alto P.J>- São João, Ilha das Rores. Itabi. Japoati. Malbada dos Bois, Neórimnll:, Campinaçu, Campi:oone. Campos Ventes, Coiinas do Sul,
polis.NossaSecillxade Lwrdes, PacalllbB.SãoFnmcísroeTelha..
Crixás, Estrela do None, Formoso. Gu;u111os. Hidrolina, Mara
Art. 21. Ficam assim defwidas as áreas de jJrisdjçio du
Rosa, Minaçu, Montividiu do Norte, ~uOO:-· Nov'' de Goiás, Mu· Juntas de Conciliação c Julgamento, localizadas nas cidades ab&iamlipolis. Niquelândia. Nov: Ct;..á:., !'iova Igua<,;u de Goiás. Novo xo, pe-r!Cn<:enll:s à 21~ RegiãD. oo Estado do Rio Gtandedo NO<U:
Planalto. Pilar de Goiás, Pomngaw, SanL& Tereza de Goiás. Santa
I- NATAL: o respe<"tivo IllllllÍCÍpio e os de Bom Jesus. Ex·
Terzinha de Goiás. São M;l!:llei do Ardgua>a, T mmi>as e Üiraputu. · Ui!itnoz, · fehoo :Maiiiiliõ~ Macaíba. Parnanúrim. Riacbuclo, Sio
Art.· 19- Ficam assim deiinlda.s .., areas de JUnsdição .las f'.n:mçalo do Amaranll:, Silo Pa11lo do Poll:ngi e São Pedro;
1lllli&S de Conciliação c Julgam:nto, loc:aliz;.das nas ciJadcs abaiII - AÇU: o respectivo município e 011 de Angicos. Bod6,
i 19 R ·
C a..~ Grande, Camaubaís. Fernando Podrosa, IpmguiÇll. Itajá.
xo pr.nencentes • egiio. IIP Estado de Alagoas:
Janduis. Lajes, Par.w. Santana do Ma!Ds. São RafaeL Triunfo PoliI- MACEIO: o respo::tivo município e os de Co.jueiro Seco. guare Upanema: •
Marecbal Dccdoro. Rio Largo. Santa Lllzia do Nane c Sa111ba:
lU- CAICO: o respectivo DlUiliápio e os de Cruzeta. EquaIl- ARAPIRACA: o rapeaivo
pie e os de Belém. dor, f-lorãnca. lfUeÍia, Jardim de Piranhas. Jatdim do Secidó. JucuCampo Alegre, Campo Grande, Coíté d<> Nóia. Craíbas. Estrela de rutu, Ouro Branco. Parelbas. Santana do Seridó. S!o Fcmando.
Alagoas, Feira Grande. Gira:: do Pooci;m,•. Tg:w1. I ~goa daCano.t, São João d" Sabugi. Sãu José do Serictn, Sc:rta Negra do None e
L~ de Anadia. Major Isidoro, Min:m:A <Jo Negrão, Palmeu:a Timbaúba dos Batistas;
dos lndios, Paulo Jacinto, Quebrangulv. Sã.> Scba.Uão, Taguuana,
rv- CEARÁ-MIRIM o respectivo IllllllÍCÍpio e os de BenTanqued'Arca. eTraipu:
to Fernandes. Jardim dos Angicos. João Câmara. Max.atanguape.
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F<ll1lLinho. hdr.> Gtande, i'edra Preta. Poço Branco. Pureza. Taipu
e Touros;
V - CURRAIS NOVOS: o respectivo município e os de
Acari, Barcelona. Caiçara do Rio dos Ventos. Campo Redondo.
Camaúba dos DanlaS, Cerro Corá. Coronel Ezequiel Jaçanã. Lagoa de Velhos. Lagoa Nova, Lajes Pintadas. Santa Cruz. São Bento do Tmiri. São Tomé. São Vicente. Sítio Novo. Tangará e Rui
BIIIbosa;
VI - GOIANlNHA: o respectivo município e os de Ms,
Baía Fonnosa. Brejinho. Canguarwuna, Espírito Santo; Monte
Alegre. Nísia Floresta. Passagem. Pedro Velho. São José do Mipibu. Senador Geo.cginho Avelino. Timbau do Sul, Várzea. Vera
Cruz e Vila Flor,
VII- MACAU: o respectivo município e os de Afonso Bezena. Alto do Rodrigues. Gatinhos; Guamaré. Jandaira. .Pedro
Avelino. Pendéncias e São Bento ao Norte;
.
vm - MOSSORÓ: " respectivo município e os de Apodi.
Areia Branca. Baraúna. Caraubas. Felipe GuelTll. Govemador DixSept Rosado. Grossos. ltaú. Olho d'Agua dos Borges. Sem. do·.
Mel. Severíano Melo e Umarazal;
IX - NOVA CRUZ: o respectivo município e os de Boa
Saúde. Japi. Lagoa D' Anta. Lagoa de Pedras. Lagoa Salgada.
Montanhas. Monte das Gameleiras. Passa e Fica. Serra Caiada.
Santo Antonio. São José de Campestre. Senador Eloi de Sou~
Serra de São Bento e Serrinha;
X- PAU DOS FERROS: o respectivo município e os de
Água Nova. Alexandria. Almiro Afonso. Antonio Martins, C<Jro.
nel João Pessoa. Dootor Severiano. Encanto. Francisco Dantas,
Frutoso Gomes. João Oi85. José da Penha. Lucr6cia. Luís .Go!DC3,
Major Sales. Marcelino Vieira. Martins. Messw T argino. Panná.
Pilões. Portalegre. Rafael Fernandes. Rafael Godeiro. Riacho da
Cruz. Riacho de Sanrana. Rodolfo Fernandes. São Francísco do
Oeste. São Miguel. Taboleiro Grande. Tenete Aná.n.ias. Venh•
Ver, Viçosa e Patu.
.

Art. 22. Ficam assim àefmidas as áreas de jurisdição das
JunlaS de Conciliação e Julgamento. localizadas nas cidades abaixo. pertencentes à 22' região. no Estado do Piauí:
I- TERESINA: o respectivo D111ricípio e 06 de Altos. Campo
MaiO<, Demcrval Lobão. José de FreilaS. Moosenhoc Gil e União;
li- PARNAÍBA: o respectivo município e os de Buriti dos
Lopes e Luiz Correia;
·
IU- SÃO RAIMUNDO NONATO: o respectivo muuicípio
e os de Anísio de abreu. Canto do Buriti. Caracol Curnl Novo.
Dirceu An:overde. São João do Piauí e Várzea Grande.
Art. 23. Ficam assim deftuidas as áreas de jurisdição das
Juntas de Conciliação e Julgamento. localizadas nas cidades olbaixo. pertencentes à 23' Região, oo Estado do Mato Grosso;
I - CUIABÁ: o respectivo município e os de Acorizal. Bario de Melgaço. Chapada dos Guimarães. Jangada. Noosa Senhora
do Livmmento. Nova Brasilándia. Santo Antônio do Leverger e
Vúua Gmnde;

l i - ALTA FLORESTA: o respectivo município e os de
Apiacás. Nova BandeÍianle, Nova Monte Verde e Paranait.a:
IU - BARRA DO GARÇAS: o respectivo município e os
de Araguaiana. Cocalinho. General Carneiro. Nova Xa.vantina,
Novo São Joaquim. Pontal do Amguaia e Tocixoréu;
IV- CÁCERES: o respectivo município e os de Am;:utanga. f'igueirópolis do Oeste, Glória D'Oeste. Jauru. Lambari D'Oeste. Mirassol D'Oeste. Poconé. Pontes e Lacerda. Pocto Espiridiio. Saho do Céu. São José dos Quatro Marcos. Reserva doCabaçal. Rio Branco e Vila Bela da Santíssima Trindau;
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V- COLÍDER: o respectivo muuicípio e os de Guarantã do
Norte. Itaúba. Marcelândia. Matupá. Nova Canaã do Norte. Nova
Guarita, Peix01o de Azevedo e Tena Nova do Norte;
VI - DIAMANTINO: o respectivo município e os de Alto
Paraguai. Arenápolis. Nol=s. Nortelândia. Nov. Muilândill,
Nova Maringá, Nova lv•ulllm. Rosário Oeste. Santo Afonso. Sio
José do Rio Claro e Tapurah:
VII - RONDONÓPOUS: o respectivo município e os de
Alto Garças. Campo Verde. Dan Aquino, Guiratinga. ltiquira.Jaciua, Juscímeira. Pedra Preta. Poxoréu. Primavera do Leste. Silo
José do Povo. São Pedro da Cipa e Tesouro;
VIJI - S!NOP: o respectivo município e os de Cláudia. Lucas do Rio Verde. Novo HO<izonte do Norte. Pocto dos Gaúchoo.
Santa Carmem. Sorriso, Taboporii e Vera;
IX - TANGARA DA SERRA: c respectivo muuicípio e os
de Bamo do Bugres. Campo Novo do Pareeis. Denise. Nova Olímpia e Porto Estrela.
ArL 24. Ficam iSsim-<leftuidas as án:as de jurisdição das
Juntas de ConciliaçãO e Julgamento. localizadas nas cidades abaixo. pertencentes à 24' Região, no Estado do Mato Grosso do Sul:
I - CAMPO GRANDE: o respectivo município e os de
Bàndeirantes. Camapui. Corguinho. Jaraguari, Ribu do Rio Pardo, Rochedo. São Gabriel do Oeste. SidrolindÚI e Terenos;
II - AMAMBAI: o respectivo município e os de C<xoael
Sçucai.a., Panahos. Sete Quedas e Tacuru;
·
lU - AQUIDAUANA; o respectivo município e os de
Anaslicio. Bela Vista. Bodoquena. Bonito CaracoL Dois Innios
do Buriti. Guia Lopt'.s da Laguna. Janlim. Miranda., Nio.que e
Porto Murtinho;
IV- CORUMBÁ: o respectivo JJlllnicípio e os de Ladário c
Porto Esperança:
V - CO XIM o respectivo município e os de Alcin6polis.
Costa Rica. Pedro Gom~s. Rio Negro, Rio Verde de M.to Grosso
c Sonora;
VI - DOURADOS: o respectivo município e os de Curapó. Deodápotis. Douradina. Fátima do Sul. Glória de Danados. llaporã. Jatei. Juti. Maraca}l. Nova A!vocada do Sul e Rio Brilhanle;
VII - Ml,JNDO NOVO: o respectivo município e os de Eldorado. Iguatemi. Japorã. Navirai e ltaquiari;
Vlll - NOVA ANDRADINA: o =pectivo município e os
de Anaurilândia. Angélica. Bataguassu, B.taipcri. Ivinhema,
Novo HorizODte do Sul e Taquarussu;
IX - P ARANAÍBA: o respectivo muuicípio e os de Ap:orecida do Taboado. Cassi.lãndia.. Chapadlo do Sul e lnocênca;
X - PONfA PORÃ: o respectivo município e os de AJJ1b.
Dio João. Arai Moreira e Laguna Carapi;
•
XI- TRÊS LAGOAS: o respectivo município e os de Agu.
Clara. Brasi.lãndia. Santa Rita do Pardo e Selvíria.
ArL 25. O art. 710 da Consolidação das Leis do TnobalhoCLT. aprovada pelo Deaett>-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943.
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 710. Cad. Junta terá uma Sccretari.. sob •
direção de servidor titular de cugo de tá.velsupericr por
provimemo efetivo. indicado pelo Presidelll6 da respectiva Junta ao Presidente do Tribunal Regioml do Trab&:ho. para designação ao exercício da funçlo de Dizettx
de Secretaria.
Parágmfo úuico. O servida designado para • função de que trata este artigo pc=berá. além da ~mune
ração do cargo provido. a gnotiftcação f!X&da em lei."
An. 26. Esta lei entra em vigor na da!a de su• ;:ublicaçia.
An. 27. Rovopm-se as disposições em contrário.
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EMENDAN"3

Emenda Redacionalu 0

,de 1995

No inciso [li do art. 13 do Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995
(n• 4.235, de 1993, nn Casa de Origem), cnce se lê "São José do Rio de Peixe"
leia-se SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.

EMENDA N2 7 -CCJ
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art.
13 do Projeto de Lei da Câmara n2 93, de 1995:
"Art. 13............................................
III - Cajazeiras: o respectivo município
e os de Helena, São José de Piranhas, São
João de Rio do Peixe e Triunfo. •
EMENDA Nº 8-CCJ
Dê-se a seguinte redação ao art. 25 do Projeto
de Lei da Câmara nº 993, de 1995:
"Art. 25. O ·art. 710 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pele Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 710. Cada Junta terá uma Secretaria, dirigida por servidor, Bacharel em Direito, disignado pelo Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho para o cargo de provimento em comissão, de nível superior, de
Diretor de Secretaria.

º

§ 1 É vedada a designação para o
cargo de Diretor de Secretaria, de cônjuge,
companhieiro ou parente, em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau, inclusive
por adoção, de magistrado em atividade.

§ 2º A vedação estabelecida no parágrafo anterior n~-:- se estende a titular de
cargo efetivo de órgão do Poder Judiciário,
defesa, entretanto, sua nomeação, designação ou exercício junto ao respectivo magistrado."
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ttem7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 102, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 102, de 1995 (n2
1.323/91, na Casa de origem), que institui a
Residência Odontológica, cria a Comissão
Nacional de Residência Odontológica e de~
termina outras providências, tendo
Pareceres:
-sob n2 36, de 1996, favorável, da Comissão de Assuntos Sociais; e
- proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Educação (audiência
aprovada pelo Requerimento n2 286/95), Re~
lator: Senador Valmir Campelo, favorável,
com emenda que apresenta.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
Os Srs. e Sr'ls Senadoras que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda que tem parecer favorâvel.
Os Srs. e Sr'ls Senadoras que a aprovam queicram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 102, DE 1995
(N2 1.323191, na Câmara dos Deputados)
Institui a Residência Odontológica,
cria a Comissão Nacional de Residência
Odontológica e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam criadas, nos termos desta lei, a
Residência Odontológica e a Comissão Nacional de
Residência Odontológica.
Art. 22 Estendem-se, no que couber, à Residência Odontológica e aos odontológicos residentes,
as disposições contidas na Lei n2 6.932, de 7 de julhode1981.
Art. 32 A Comissão Nacional de Residência
Odontológica será criada nos mesmos moldes e

com as mesmas atril:uJições_ c:l_a ÇornissãQ Nac;ional
de Residência Médica, constantes do Decreto n•
80.281, de 5 de setembro de 1977.
Art. 4º Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revogam-se as disposições em contrário.
EMENDA N2 1-PLEN
Suprima-se o art. 32 e renumerem-se os de_r:nais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n2 319, de 1995, de iniciativa da Comissão Especial Temporária criada pelo Requerimento n2 480, de 1995, que
cria o Comitê de Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n2 712, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
favorável ao Projeto
emenda n2 1, con2
trário às de n s 3 a 6, pela prejudicialidade
da de n2 2, e apresentando, ainda, as emendas n2 s 7 e 8-CCJ.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
~sr. 1~.l:;ecretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

-e a

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N2 148, DE 1997
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado n" 319, de 1995, a fim de que seja
ouvida a Comissão de Infra-Estrutura, haja vista a
recente aprovação da Lei n2 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e dá outras providências.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. Waldek Ornelas- Beni V eras.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para a audiência da Comissão requerida.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos
do art. 320 do Regimento, e não havendo objeção
do Plenário, serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

"Art. 710. Cada Junta terá uma Secretaria, dirigida por servidor, Bacharel em Direito, desigmido pelo Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho para o cargo de provimento em comissão, de nível superior, de
Diretor de Secretaria.
§ 1° É vedada a designação para o
cargo de Diretor cie Secretaria, de cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau, inclusive
por adoção, de magistrado em atividade.
§ 2° A vedação estabelecida no parágrafo anterior não se estende a titular de
cargo efetivo de órgão do Poder Judiciário,
defesa, entretanto, sua nomeação, designação ou exercício junto ao respectivo magistrado."

São lidas as seguintes
PARECER N2 67, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 93,
de 1995 (n• 4.235, de 1993, na Casa de
Origem).
A Com ssão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 93, de 1995 (4.235, de 1993, na Casa de
Origem), que altera a Lei n2 8.432, de 11 de junho
de 1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do
Trabalho e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de fevereiro de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Lúdio
Coelho, Relator - Ronaldo Cunha Lima - Carlos
Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N° 67, DE 1997
Altera a Lei n 2 8.432, de 11 de junho
de 1992, para redefinir as jurisdições das
Juntas de Conciliação e Julgamento nas
Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
EMENDAN° 1
(Corresponde à Emenda n 2 3- de Plenário)

PARECER N2 68, DE 1997
-(Da Comissão Diretora)
Redação final da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n2 102, de
1995 {n 2 1.323, de 1991 na Casa de Ori-

gem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 102 de 1995 ( n• 1.323, de 1991, na Casa de Origem), que institui a Residência Odontológica, cria a
Comissão Nacional de Residência Odontológica e
determina outras providências.
- -Sala de Reuniões da Comissão, 25 de fevereiro de 1997. -Geraldo Melo, Presidente- Ludio
C..lelho, Relator - Ronaldo Cunha Lima - Carlos
Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N2 68, DE 1997

No art. 13, inciso III, onde se lê São José do
Rio de Peixe leia-se "São João do Rio do Peixe•.

Institui a Residência Odontologia,
cria a Comissão Nacional de Residência
Odontológica e determina outras providências.

EMENDAN°2
(Corresponde à Emenda n2 7-CCJ)
Dê-se a seguinte redação ao art. 13, inciso III:
"Art. 13..................................................
III - Cajazeiras: o respectivo município
e os de Helena, São José de Piranhas, São
João do Rio de Peixe e Triunfo."
EMENDAN°3
(Corresponde à Emenda n• 8- CCJ)
Dê-se a seguinte redação ao art. 25:
Art. 25. O art. 71 O da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 12
de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:

EMENDAN2 1
{Corresponde à Emenda n2 1 -Plenário)
Suprima-se o art 3° e renumerem-se os demais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Os pareceres vão à publicação.
Sobre a J1lesd, requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lid_o e~aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 149, DE 1997
Senhor Presidente,
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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 Lei da Câmara n• 93, de 1995
(n 2 4.235/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a Lei n•
8.432, de 1i de junho de 1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de Conciliação e Julgamento
nas Regiões a Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997. Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N° 150, 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 da emenda ao Projeto de Lei da Câmara n°
102, de 1995 (n° 1.323/91, na Casa de origem), que
institui a Residência Odontológica, cria a Comissão
Nacional de Residência Odontológica e determina
outras providências.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Valdir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n°
146/97, lido no Expediente, de autoria do Senador
Waldeck Omelas e outros Srs. Senadores, solicitanâO que· o tempo destinado aos oradores do Expediente em sessão a ser designada pela Mesa seja
destinado a homenagear a memória do economista
Mário Henrique Simonsen.
Em votação o requerimento.
-os Srs. Senadores que o aprovam queiram
peri'fianeeer sentados. -(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
:. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

-ÉliJ'ío o seg!liote:
REQUERIMENTO N2 151, DE 1997

Senhor Presidente,
Tendo e111_vis.!a que o prazo_de vencimento do
título n° 691096, da Prefeitura do Estado de São
Paulo, vence no próximo dia 1° do mês de março,
faltando, para tanto, menos de dez dias, requeiro,
nos termos do disposto no parágrafo único do art.
353 do Regimento Interno, que o Ofício ·s· N° 4, de
1997 (n2 PRESI-07/0088, no Banco Central), apenas
no que diz respeito ao título em referência, seja incluído em Ordem do Dia, antes da expiração desse
prazo, para tramitação em regime de urgência do
art 336, "b'.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.Senador Eduardo Suplicy - Senador Romeu Tuma
- Senador José Serra.
ANEXO

Reservo-me o direito de continuar investigando, com isenção, a aplicação dos recursos provenientes da emissão de títulos. Assino este requerimento porque o relator Sen. Esperidião Amin está
garantindo a lisura da operação. - Senador EduardoSuplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
·com-a-palavra o autófdo requerimento.
__ ~OSR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Sem revi-são do oraaor.)::.:.-sr. Presidente, com este requerimento, procuro demonstrar a isenção com respeito
ao Município onde moro, São Paulo, administrado
pelo Prefeito Celso Pitta, do PPB.
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Há poucos dias, o Prefeito Celso Pitta fez uma
referência ao fato de o Senador José Serra e eu próprio estarmos argüindo e apurando os fatos relativos
aos títulos e às letras financeiras do Município de
São Paulo como se fosse o terceiro turno da eleição.
Ele se referia ao fato de o Senador José Serra e a
Sr" Luiza Erundina de Sousa terem sido candidatos
a Prefeito do Município de São Paulo.
Quero aqui aproveitar, Sr. Presidente, para dizer que não se trata de terceiro turno. Estou - e
acredito que o Senador José Serra também está cumprindo com o dever constitucional de fiscalizar
os atos do Executivo e de defender o interesse público. Assim, constitui nosso dever verificar se houve
qualquer procedimento indevido, irregular. E com
todo respeito ao Prefeito Celso Pitta, vamos argüi-lo
com rigor, assim como todas as autoridades e pessoas que têm vindo à CPI. É o cumprimento do nosso dever.
Por outro lado, Sr. Presidente, V. Ex" pediu-me
que assinasse o requerimento - inclusive não sendo
Líder, não tendo o número de votos necessários,
como se fosse a soma dos Líderes do PFL, do
PMDB e do PSDB -, para que V. Ex" pudesse então
tomar a decisão. Espero que, daqui para a frente,
uma vez consolidada a jurisprudência, V. Ex" considere sempre que um te<ruerimento p-onnim-asslrfado tenha a força de requerimento assinado pelos Líderes dos três maiores partidos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- De acordo com o requerimento que acaba de ser
lido, de autoria do Srs. Senadores Eduardo Suplicy,
Romeu Tuma e José Serra, a Presidência determina
a inclusão do Ofício S nº 4/97 na pauta da Ordem do
Dia da sessão plenária de quinta-feira, dia 27.
Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Ney Suassuna, primeiro orador inscrito. (Pausa)
Com a palavra o Senador Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há
poucos dias, vi o nosso Presidente, Antonio Carlos
Magalhães, lá na Bahia, brincando o carnaval, nos
camarotes, um homem público saudado por todos, a
alegria estampada na face. Também há poucos
dias, tomamos conhecimento da manifestação de
apreensão do nosso Presidente, quando mandou
uma correspondência dirigida ao Governo do Distrito
Federal, dizendo que não quer a Micarecandanga
aqui, na porta do Congresso. E qual foi a resposta
do Governo do Distrito Federal? Sr. Presidente, tal-

-~------

289

vez V. Ex• não estivesse aqui nesta Casa, não estivesse no Distrito Federal para ouvir o que disse o
Secretário de Turismo do Distrito Federal. O referido
Secretário disse que V. Ex" mandava aqui no Congresso, mas não mandava no Distrito Federal. Estou
aqui para ser solidário com V. Ex", porque aqui, neste Plenário, no ano- passado, muitos Senadores usa- rarn da palavra para defender a não colocação daqueles camarotes em frente ao Congresso Nacional.
Sr. Presidente;Ienho sempre chamado a atenç_ão_desta Casa para o fato de que Brasília tem que
ser um território neutro. Cüídãâo -com o conflito das
instituições. Não podemos admitir que o Governo do
Distrito Federal venha, inclusive sem um entendimento, financiar marmitas, como já o fez, para vários
_ manifestantes aqui em frente, Hoje o Governo que aí
está- posso até dizer que é um governo do diálogo,
do entendimento :.. financia marmitas. Quem sabe se
:-mr:fataro;·seja-o-p-a-rtiâo A, B ou C, venha para cá fi-·
nanciar, ao invés de marmitas, armas para confrontar o Governo Federal?
Por isto, peço a atenção desta Casa: Brasília
foi criada para ser um território neutro.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Concedo o
aparte a V. Ex•.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Francisco
Escórcio, quando aqui, no ano passado, foi realizada
a Micarecandanga, o carnaval fora de temporada, diversos Senadores consideraram inadequada a colocação de tapumes e andaimes defronte ao Congresso Nacional, mesmo sendo uma festa de brasileiros
residentes no Distrito_ Fed?ral e em outros Estados.
Naquela ocasiã_o, eu conc;ordei _com a observação
de diversos Senadores, no sentido de que aquela
manifestação ocorria em detrimento da beleza do
Congresso Nacional e de toda a Praça dos Três Poderes. Se poderia haver alguma vantagem em se reservar um espaço tão bonito para o carnaval, em
verdade, aquilo poderia representar para quem estivesse visitando Brasma exatamente naqueles dias muitas pessoas vêm de longe, do exterior, de outros
lugares do Brasil - uma visão negativa de uma das
partes mais bonitas da cidade. Na ocasião, conversei com o Secretário de Turismo e o Governador
Cristovam Buarque, dizendo da reação justa de diversos Senadores, ponderando que na próxima vez
seria melhor que a Micareta fosse realizada em outro local. O Governador estava perfeitamente sensível àqueles apelos. Eu Gostaria de informar a V. Ex•
que, diante da decisão tomada - uma das primeiras
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- pelo Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, o Governador já se comunicou com S. Ex", dizendo que está de acordo, sim, em transferir de lugar esse carnaval. Portanto, resulta do consenso,
das observações feitas por diversos Senadores, inclusive por V. Ex", de que este não é o lugar mais
próprio para aquela festa. Preserva-se, assim, a beleza da arquitetura tanto do edifício do Congresso
Nacional quanto de toda a paisagem diante do Congresso, na Esplanada dos Ministérios. Avalio, portanto, que a decisão do Presidente Antonio Carlos
Magalhães foi acertada, porque levou em conta a
percepção dos Srs. Senadores, dos membros do
Congresso Nacional em geral e dos que nos visitam.
E o Governador Cristovam Buarc;ue teve serlsioifidade para acatar e concordar com essa medida.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Senador
Eduardo Suplicy, agradeço o aparte de V. Ex•,- mas
me causa estranheza o lato de o Secretário, homem
de ligação, auxiliar do Governador, ir à televisão, no
sábado, dizer que o Presidente Antonio Carlos Magalhães manda no Congresso e não no Governo do
Distrito Federal.
Contudo, V. Ex" me traz algo que me alegra
sobremaneira. Sempre tive o Governador Cristovam
Buarque como um homem de diálogo, de entendimenta e de bom senso, e não seria desta vez que S.
Ex" iria faltar.
Aqui fica a minha solidariedade.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Francisco Escórcio, v. Ex" me concederia um aparte?
0 SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Ouço V. Ex",
Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo outra_ Senador Francisco Escórcio, devemos analisar 0 pronunciamento de
V. Ex" sob dois aspectos: primeiro, 0 fato em si, a
realização da Micarecandanga defronte do Congresso. Na ocasião, foi praticamente unânime a posição
da Casa contrária à realização desse evento em
frente ao Congresso Nacional porque, durante o
evento, a entrada desta Casa é transformada quase
num bazar persa. Também não posso aceitar que v.
Ex" se utilize desse episódio para fazer uma ilação
absurda, tal qual aquele episódio das marmitas.
.O.quele fato transformou-se em polêmica para que
pudessem criticar um governador do PT. Saiba v.
Ex" que governadores de diversos partidos - todos
eles democratas, independente de serem ou não do
nosso partido- deram estrutura para a realização de
manifestações do Movimento dos Sem-terra, seja
sob a forma de marmitas, seja sob a forma de cabertores e barracas para manifestações públicas em
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seus Estados. Discordo quando conclui que, da
mesma forma que foram fornecidas marmitas, poder-se-ia dar armas para derrubar o Governo. Isso
não está, de maneira alguma, de acordo com a pos-tum dõ Governador Cristovam Buarque. Sabemos
todos que S. Ex" é um democrata profundamente
convicto e respeitador dos direitos humanos. Essa
ilação sequer está de acordo com a postura que V.
E:x" tem tomado nesta Casa, tampouco com as atitudes demonstradas pelo Chefe do Executivo de Brasília à frente do seu governo. Sem concordar com
esse aspecto, estou de acordo, no mérito, quanto à
Micarecandanga, sobre a qual, a meu ver, o Secretário de Turismo do Distrito Federal está errado.
O SR. FRANCISCO ESCORCIO - Senador
José Eduardo Outra, creio que V. Ex" não entendeu
minha observação. Disse que deveríamos conside- far, por hipótese, que Um tutoro Governador de Brasília não tenha o mesmo comportamento do Governadar Cristovam Bi.Jarque - inclusive o mencionei
aqui como sendo o homem do diálogo, do entendimenta - e que esse Governador, ao invés de pegar
e financiar marmitas, poderia vir a financiar armas.
Isso pode acontecer.
É por isso que coloco sempre em discussão
nesta Casa esse meu projeto, e esta Casa vai entender da necessidade de criarmos um território neutro, como é Washington, o Vaticano. Assim, esse
· território será de todos os brasileiros, porque vamos
poder mandar. O Governo Federal, então, poderia
administrar sem pedir favores, como está acontecendo hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
--=Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. S. Ex• dispõe de 50 minutos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA {PFL-AL. Pronuncia o seg11inte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, pretendo não molestá-los durante
os 50 minutos a que tenho direito. Volto a esta tribuna para tratar de uin tema que já está em discussão
na Comissão de Assuntos Económicos, que é a Reforma da Previdência. Em outras oportunidades, já
me referi a esse tema, enquanto era discutido na
Câmara dos Deputados. Agora, quando a responsabilidade nos cabe, quero reiterar minha posição, minha opinião e aquilo que defendo com relação a
essa questão, que é da maior importância para este
País.
Venho ocupar=me de um tema que seguramente vai exigir do Sertado, nesta sessão legislativa, redobrada atenção, intensos debates e graves decisõ-
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es. Refiro-me à Proposta de Emenda Constitucional
ou militares, Federais, Estaduais ou Municipais. Se
que modifica o Sistema de Previdência Social, hoje
este mandamento deve vertebrar o sistema é necesentregue à competência, à dedicação e ao elevado
sário que fique claro, explícito e conste de forma imdiscernimento de seu nobre Relator, nosso eminente
perativa no texto constitucional. Se esta não é a intenção do Governo, a emenda deve, desde logo, exColega, o Senador Beni Veras. Tenho certeza de
que assunto de tanta repercussão na vida nacional
cluir, pelo princípio federativo, cláusula inquebrantánão poderia merecer melhor sorte. Creio interpretar
vel da Constituição, os sistemas próprios dos Estao sentimento dominante nesta Casa, ao dizer que todos, do Distrito Federal e dos Municípios. As fragilidos confiamos no equilíbrio, na independência e no
dades, os riscos, a inviabilidade e os débitos decorelevado espírito público do qual S. Ex• tem dado ao
rentes desses sistemas, ou são da competência da
País contínuas e sucessivas demonstraç_ões. Sua
IJnião, e justificada a sua interferência, ou não são
condição de ex-Ministro do Planejamento é apenas
e, neste caso, ela é indevida e injustificável. Se o
uma de suas muitas qualificações para levar a bom
Governo entende que sim, ela é indevida, devendo
termo a desafiadora tarefa de propor a solução que
assumir a integral responsabilidade deles; se acredia Nação espera do Senado em matéria de tão amta que não, não há por que incluí-los na reforma.
plas repercussões.
- Se vamos permitir a convivência de dois ou
mais sistemas paralelos, a reforma deve se ater ao
O que me preocupa, Sr. Presidente, não são
as dúvidas suscitadas por nosso empenho nessa
que é da exclusiva _competência da União. Se vamos
matéria, já que não se trata de questão partidária,
universalizá-lo, a União não tem o direito de estipumas de incontestável interesse público que seguralar sistemas diversificados no âmbito da Administramente extrapola até mesmo o âmbito dos conflitos
ção Federal, que é a sua estrita e inquestionável
ideológicos. Nosso dever é dar ao País a estrutura
competência,_ Qu_jE:!_[Tlos uma_ r§!gra única no Goverde um sistema previdenciário justo, equilibrado, ágil,
no -Federal, ou temos que permitir que os Estados e
eficiente e vulnerável às fraudes e ao indiscriminado
Municípios tenham também suas próprias normas
assalto de que tem sido vítima. Atenho-me, portanto,
diferenciadas. O que não é lícita, legal, ética ou jurià semelhança de meu pronunciamento anterior,
dicamente justificável é que a União imponha uma
quando a matéria ainda se encontrava na Câmara, a
regra única a Estados e Municípios e se reserve o
algumas questões a respeito das quais tenho posigire_ito_ de. ªdotai sistemas autónomos e diferenciação firmada, que se baseia em fundadas convicçõ- gos no âmbito de sua própria esfera.
es.
Permito~me, por isso mesmo, chamar a atenção para o disposto no art. 40, § 62 , da Constituição,
Na realidade, não sei que sistema de seguridade social vamos discutir. Ou iniciamos sua discussegundo o qual •as aposentadorias e pensões dos
são, ou bem decidimos sobre o sistema único, uniservidores públicos federais (civis e militares, por
versalizado, igualitário e de caráter nacional, que
força da Emenda Constitucional n2 3, de 19~3) serão
abranja indistintamente, todos os brasileiros, incluin_çusteadas com recursos provenientes da União e
do aí as regras para a previdência pública e a previoas contribuições dos servidores, na forma da !ei".
dência privada, inclusive a de caráter complementar,
Essa é a sua ementa. Se a contribuição da U;!lão
ou nos atemos apenas a uma pequena parte desse
corresponde à que na empresa privada é cbrigação
abrangente universo que hoje se circunscreve à
legal do empregador, não vejo por que não possa
atuação do INSS e do Ministério da Previdência. Na
haver urm_regra só,_(ínica, idêntica e igual nos dois
primeira hipótese, a reforma é insuficiente, restrita e
casos. Se esse for o entendimento consensual, é
insatisfatória; na segunda, ela é injusia, discriminatópreciso deixá-lo de forma insofismável no texto da
ria e pouco representa para os elevados propósitos
reforma. Concordo, por outro lado, que haia, tanto
que o próprio Governo tem em mira.
__ no ca$0das.mudanças para a iniciativa privada
Concordo, Sr. Presidente, desde logo, que o
quanto para o setor público, uma regra de tram:ição
princípio justo é aquele segundo a qual as aposentaque preserve os direitos adquiridos. Mas se este não
dorias, pensões e demais benefícios devem corresé o caso, Sr. Presidente, não vejo como nem oor
ponder às contribuições efetivas de cada segurado.
gue-ª _re_fonrta c::lél'F'revid_êoda
alterar .,.~ ,ões,
Se essa deve ser a regra geral, defendida com elocapítulos ou títulos que não são os que 11
.zen
giável empenho pelo Ministro Reinholds Stephanes, _
r~peito no texto constitucional.
não vejo por que excluir esta ou aquela categoria de
Preconizo, por conseqüência, que se esclaretrabalhadores e servidores públicos, sejam eles civis
ça, no · xpo da emenda, se há ou não 1.1rn sistema

deva
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Esse assunto, por sinal, voltou recentemente à mesa
abrangente dos trabalhadores do setor público e do
dos debates depois da decisão irrecorrível do Supresetor privado, ou se, ao contrário, o setor público é
mo Tribunal Federal, que vinculou a esse regime juquestão do âmbito orçamentário da União, Estados,
rídico os servidores do Banco Central.
Municípios, e, evidentemente, o Distrito Federal, e o
O que me parece claro, Sr. Presidente, é que a
setor privado se coloca na esfera autárquica do
reforma, nos termos em que está posta, concebida e
INSS através da contribuição geral e específica que
formulada depois de sua aprovação pela Câmara, é
deve custear seus encargos. Ou juntamos tudo num
- um-prójetó--iiweltebrado, híbrido, disforme, sem cacaixa único, com uma só diretriz, ou os separamos
-raeterís1icas definidas e que suscita mais dúvidas do
definitivamente com duas fontes de custeio diversas.
que certezas. Só por essas premissas é possível ter
Este problema, Sr. Presidente, é vital, é balizador e
uma idéia do desafio que terá de ser enfrentado, sudeve definir os padrões pretendidos pela reforma.
perado e solucionado por nosso Colega, o Senador
Nesta matéria, não há como transigir, negociar ou
- Beni Veras.
ceder. Só depois de definida esta preliminar podereOutra falta imperdoável, que não creio fruto do
mos estar aptos a dizer ao País que previdência
esquecimento ou de omissão involuntária, é a que
queremos ou podemos ter. Sem essa premissa indiz respeito à participação dos empresários, trabadispensável não há conclusão plausível.
lhadores e aposentados na gestão do INSS. As conOutra questão de igual relevância, abrangência
tribuições previdenc:iárjas são inquestionavelmente
e interesse são as disposições dos parágrafos 7" e
um tributo público, imposto a toda a sociedade e a
8" do art. 201 da Constituição, a que se refere a Setodos os trabalhadores que contribuem para o sisteção III, do Capítulo 11, Título VIII, que trata especifima. É, portanto, I.Jrn direit() dos trabªlhad_ores, emcamente da Previdência Social.
presários
e beneficiários, sejam eles aposentados
No primeiro está escrito que "a Previdência Soou
pensionistas,
acompanhar a sua gestão, fiscalizar
cial manterá seguro coletivo, de caráter complemeno
seu
emprego
e participar da sua administração.
tar e facultativo, custeado por contribuições adicioQuero
crer
que
as
fraudes que nos escandalizaram
nais". Uma reforma previdenciária, que trata entre
e
que
estarreceram
um tribunal de primeira instância
outras questões de temas, assuntos e disposições
que não lhe dizem respeito constitucionalmente, não -- - num condado da Rórida, nos Estados Unidos, poderiam ter sido evitadas e prevenidas, se essa participode eludir esse problema da contribuição suplepação
existisse, como de resto existiu no passado. A
mentar que é constitucional. Ela estará aberta apecontribuição
que as entidades sindicais, patronais e
nas aos trabalhadores da iniciativa privada? Ou
das diferentes categorias profissionais poderiam dar,
abrangerá também os do setor público? O tratamenno que diz respeito à fiscalização do recolhimento
to será o mesmo que atualmente se concede aos
das
contribuições devidas, seria muito mais eficaz,
fundos de previdência das estatais? Ou será diferenágil,
produtiva e eficiente do que aquela que tradiciociado? A possibilidade de complementar a contribuinalmente está entregue a um corpo sem dúvida quação poderá ser feita indistintamente a entidades prilificado, mas insuficiente de fiscais do INSS. A simvadas? Ou será admitida apenas nesse sistema ofiples providência de tomar-se obrigatoriamente acescial previsto constitucionalmente, mas que levita até
sívelaos.trabalhadores a prova do recolhimento, auhoje no limbo das incertezas?
mentaria enormemente os benefícios para a Receita
O § 8°, por sua vez, estabelece que é vedado
e desoneraria enormemente os custos da sua fiscalisubvenção ou auxílio do Poder Público às entidades
zação.
privadas com fins lucrativos. Creio que a reforma é o
O financiamento do sistema previdenciário, os
momento competente para que fique clara a distinseus custos, os benefícios que devem suprir e a próção necessária entre a previdência privada aberta
pria agilidade de suas operações são objeto de disou fechada, fazendo-se equivaler, para os fins dessa
-cussão e de reforma em virtualmente todos os paídisposição constitucional, as entidades fechadas de
ses democráticos. TIVemos a oportunidade de ver as
previdência, m6smo sob patrocínio público, às enti_ manifestações que paralisaram os serviços públicos
dades privadas, sejam abertas ou não.
na França, quase todos estatizados, em face das
Todos nós sabemos que essa é uma questão
propostas de cortes do atual Governo do Presidente
que há anos vem sendo postergada, mal resolvida
Jacques Chirac. A Alemanha, com cifras de desempor meio da legislação e de decisões administrativas
prego que dobraram depois da unificação e que atinesparsas e, em inúmeros casos, se arrasta sem sogem hoje o recorde histórico de 12% da população
lução desde o advento do Regime Jurídico Único.
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economicamente ativa - mais de 4 e meio milhões
de desempregados - , enfrenta dilema igüãCO gbvemo do Ministro Helmut Kohl acaba de aprovar
uma proposta de redução do salário-doença de 80%
para 70% da remuneração da atividade para entrar
em vigor no ano 2030. O proprio Presidente Jacques
Chirac, que pretendia unificar a idade de aposentadoria para todas as categorias profissionais, viu-se
forçado a concordar em reduzir a idade dos caminhoneiros de 60 para 55 anos, num país em que regra geral é a dos 65 anos. Vê-se, portanto, que não
se trata da uma questão nacional deste ou dãql!elé
país, mas de um desafio que tem hoje caráter universai. Não vejo razões, em face dessa realidade,
de tratar o tema com a superficialidade com que aiguns querem que o Congresso decida um problema
de tal relevância.
O que temo, na verdade, Sr. Presidente, são
muitas propostas, mas poucas respostas.
Entendo que as propostas existentes na Câmara e no Senado sobre o mesmo tema devem ser levadas em consideração ou, pelo menos, confrontadas com a reforma em sua atual configuração. Sugestões como a dos economistas Francisco Barreto
de Oliveira, Kaizô Beltrão e Fábio Giambiagi não podem ser ignoradas, na medida em que, obedecendo
ao princípio geral de proporcionalidade rigorosa entre contribuição e retribuição, convergem, pelo menos sob esse aspecto, com as diretrízes enunciadas
pelo Governo.
Rnalmente, desejo ferir um tema que não pode
ser ignorado. Todos sabemos que os trabalhadores
do setor formal, vale dizer, os que têm relação empregatícia e carteira assinada, constituem a minoria
do total de empregados do País e da população economicamente ativa. Eles são hoje apenas 43% contra 57% que sobrevivem no chamado setor informal
da economia. Isso comprova que a situação pré-falimentar não é só a da Previdência, como se apregoa,
mas também do próprio sistema de relações do trabalho, que envelheceu, foi superado e está em estado de agonia. Sabemos que algumas medidas tímidas e limitadas, mas essenciais, como é 0 caso do
emprego por tempo limitado, com redução dos encargos trabalhistas e das contribuições para-fiscais
que incidem sobre 0 'salário, dependem de aprovação do Senado. Não reivindico que 0 exame desses
casos específicos seja atrelado à refomna da Previdência, mas insisto em que 0 projeto de modemização do sistema previdenciário nó-Brasil não eista.~--rá equacionado enquanto esse estado de quase
anomia da CLT não for convenientemente resolvido.

Em seu discurso de despedida do Senado, o
Presidente Fernando Henrique anunciou o fim e a
superação da Era Vargas no Brasil. Precisamos dar
consistência e efetividade a essa Promessa,, modemiz1fndo a~nelàçoes de trabalhO, desorierando os
encargos sociais dos que não são tipicamente previdénciários é simplifican-do oifmecanismos de contribuição para a seguridade social. Não é possível nem
aceitável é que mais da metade_ dos trabalhadores
brasileiros esteja privada de qualquer forma de proteção previdenciária, um dos mais trágicos aspectos
da desigualdade soci~l em nosso País.
Estamos assistindo, Sr. Presidente, de forma
impassível, ao que_E')stá se_ passando com a assistência médica, em que milharesde _tr;abªlhador§!s _
que ganh~trn~uiTI,- doJs ou no máximo trê§ salários
mínimos estão sendo empurrados, pela ineficiência
dos serviços públi(;()~,_ para
~eguros de saúde,
-empenhando 30°/o,4ó% ou 50% de sua renda em
planos privados sem qua,lquer reg_ulação do Estado,
que abandona ã sua própria sorte milhares de cidadãos, vítimas incautas de grande parte desses pianos privados de saúde.
Não quero çansar 0 Senado com a insistência
de minhas intervenções, como se estivesse sempre
batendo numa mesma e surrada tecla. Meu objetivo
não é outro do que 0 de contribuir, na medida de mi_nbas possibilidades, para que uma questão dessa
rT'Iªgnitudª-,_ge~ª-Il:liE'lYªI1_ç@_e __cl_essaabra.og®çia,
_-rrre-re-ça-do-:- Senado_ a atenção, o cuidado e o indispensável empenho, na medida em que estamos jogando com a vida, 0 futuro, o bem-estar e, em muitos casos, com a sobrevivência de milhões de brasileiros.
0 SR. José Fogaça _ Permite-me v. Ex" um
aparte?
0 SR. GUILHERME PALMEIRA _ ouço 0

os

aparte do nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Senador Guilherme Palmeira, antes de mais nada, quero registrar enfaticamente a minha plena concordância com o pronunciamento de V. Ex", cujo teor, segundo minha interpretação, é no sentido de pedir ao Senado que coosidere, com muita capacidade de análise, com muito
critério, com muita profundidade, a reforma da Previdência. De fato, está nas mãos do Senado reencaminhar a reforma, que se desviou dos seus caminhos. Não vou alongar-me porque entendo que
- -aparte tem que ser realmente curto e conciso, mas
gostaria apenas de dizer que acredito também que a
granâe salvação do sistema previdenciário brasileiro
seria· a constituição de um sistema único. No entan-
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•o. apesar de projetas que existem na Casa, do Se~ador Roberto .. Freire, ~exemplificativahiente, ·penso-que as condições políticas para esse caminho são
precaríissimas. São muito escassas as condições
políticas. Eu diria que aprovar um Sistema Único dePrevidência no Brasil hoje equivale a uma tarefa: semelhante àquela de um montanhista que queira escalar o Aconcágua no inverno. É algo quase impossível. Os perigos no caminho são tão grandes que a
morte é praticamente a conseqüência mais esperada. Mas isso não nos deve, de forma alguma, desestimular no sentido de buscar a fórmula mais aproximada de aois objetivos: primeiro, igualar o sistema;
e. segundo. criar condições efetivas para a formação
de poupança interna. Um País como o Brasil, com
um sistema previdenciário do porte, da dimensão do
nosso. usar tão-somente o sistema de repartição, e
não o de capitalização, não permitir que haja a formação de um fundo que possa ser revertido para financiar o desenvolvimento nacional, parece-me uma
atitude desinteligente, uma atitude inexplicável. Afinal, o Brasil é um País que hoje tem uma taxa de
poupança que não -ultrapassa os 20%, quando já tivemos, nos anos áureos do desenvolvimento nacional, os anos 50 e 60, cerca de 26% como táxa de m=vestimenta. Ora, se quisermos retomar aquele período áureo brasileiro, que alguns lembram como 'Período JK". temos que formar poupança interna. E o
caminho democrático, saudável, nacionalista para a
formação de poupança interna é o sistema de previdência. Em qualquer país desenvolvido, em qualquer país de moeda estável, em qualquer país que
hoje experimenta taxas de crescimento importantes
e significativas, a Previdência tem um papel crucial
no processo de financiamento do crescimento económico. No Brasil, ao contrário, a Previdência puxa
para baixo o sistema produtivo. Quero fazer o registro, portanto, do nosso reconhecimento sobre a importãncia do pronunciamento que V.
faz. Todos
nós temos que olhar com uma lente de aumento, com
muito critério, de forma aguda esta reforma que agora
está nas mãos do Senadores. Obrigado a V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado, Senador José Fogaça. Evidentemente que o
aparte de V. Ex• ilustrou e muito minha contribuição
ao início da discussão da reforma da Previdência.
V. Ex' aborda muito bem a questão, quando
sabemos que os países desenvolvidos, os países
que consegu:ram superar as suas crises do sistema
previdenciario. e não foram muitos, pois sabemos
que eles até hoje vivem dificuldades com a Previdência. Então chamo a atenção -contei com a cola-

Exa
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boração e a ratifica_ção dessa posição por pane de

· ·v::-EX"~lHjue não poãemos-imagTnarque-vamosF<F.
solver cio ~ja para noite o problema da Prev1dénc;a
·socialno srasil.
Esse é um grande passo. uma grande oportu- -nidadeparãTaterrnos agra·nae abertura para encontramos um caminho e, no futuro. resolvermos o problema da maior gra_vidade e relevãncia, como é o da
Previdência Social. Como bem salientou V. Ex",
pode ser decisivo no processo de desenvolvimento
nacional.
Não tenho a menor dúvida da nossa responsabilidade. Alerto para que não incorramos em erros
primários com relação a essa matéria e façamos
aberturas de tal maneira que, se cometermos algum
erro no final da votação da emenda da Previdência,
fique uma abertura para que, com facilidade. possamos corrigi-la. no_ dElC()rrer dotE')mpo, dE')mro da realidade que o nosso País vier a viver. Portanto, muito
· . grato a V. E.xª.
Dizia, Sr. Pr!;lsid~rJte, _QI!e_D~o !Jasta ITJOdemizarmos a economia, redimensionarmos o papel e as
tarefas do Estado e aprimorarmos os instrumentos
de atuação política do Poder Público. Temos tam- -o-én1que reforma-r as -relações sociais. lutando contra a exclusão, a marginalização e o abandona. através de políticas públicas consistentes, que contêm o
respaldo da sociedade e a adesão da opinião pública brasileira. Esse é o apelo em que insisto, porque
sei que é viável, factível, inadiávei e reclamado pela
maior parte da população.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães.
Presidente,.deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 12 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia seguinte-discür5o.)- Sr. Pr?.sfdente. Srs e
Srs. Senadores, encaminhei à consideração da
Mesa do Senado convocação do Exm0 Sr. Ministro
do Planejamento, Dr. Antônio Kandir, para que venha ao SenadoFederalprestar informações sobre o
processo de privatização da Companhia Vale do Rio
Doce.
No conteúdo do nosso requerimento. '~stamos
sete itens fundamentais:
1. Modelagem de venda da Comoanhia Vale
do Rio Doce;

o
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verta o processo, o Governo tem todos os instru2. Cálculo do preço dos ativos operacionais da
mentos legais para concluir a venda dessa Compaempresa;
nhia.
3. Metodologia de avaliação dos ativos referenn meu objetivo, na verdade, ao convocar o Mites às reservas minerais já em exploração, visando
nistro ao Senado, é ver esclarecidos pontos que
a incluí-las no preço de venda da Vale;
considero obscuros, como por exemplo o valor de
4. Metodologia de avaliação dos ativos referenvenda da empresa: no preço mínimo devem estar intes às reservas minerais já descobertas, mas não tocluídos os valores das reservas minerais já em extalmente dimensionadas;
ploração. Contudo, não se conhece a forma de me5. Explicações sobre o mecanismo de debêntudir o valor de reservas descobertas e ainda não exres que o Governo Federal pretende emitir;
ploradas. Como incluir então o valor das novas des6. Destinação dos recursos financeiros obtidos
cobertas, do preço de venda, se nem sequer sabecom a privatização da Companhia;
mos o seu potencial?
7. Permanência do Fundo de Desenvolvimento
O Governo alega que tem possibilidade de
e apoio aos Municípios após a privatização.
usar
debêntures
especiais que iriam garanti-lo futuSr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não teramente, mas isso não está esclarecido, e o Senado
mos dúvida de que o processo de privatização da
precisa da informação clara e oficial do Governo FeCompanhia Vale do Rio Doce tem sido, desde o seu
deral.
início, objeto de polémica tanto no âmbito da socieQuanto à forma de venda da empresa, sabe-se
dade, quanto do setor público. Isto decorre, sobretuque o Governo pretende vender as ações que lhe
do, da grandeza que é a Vale e do papel estratégico
pertencem em bloco. Mas existe outra forma: vender
que representa para o Brasil. No caso da Amazônia,
as ações por empresa, iniciando, por exemplo, no
essa companhia tem um papel excepcional, particusetor de navegação, de madeira ou outros menores.
larmente no meu Estado, onde conduz projetas emÉ bom lembrar que a Vale tem participação no capiblemáticos do nível do Projeto Albrás/Aiunorte e Protal em 40 empresas.
jeto Carajás.
Questões importantes, como o valor da Vale e
Outro aspecto importante no nosso questionasobre se sua privatização será global e parcial, não
mento é o destino que será dado aos recursos obtiforam ainda respondidas pelo Governo, que fez uma
dos com a venda das açõ_es_dª_yal_e. Sabe-S? (lU e o _ _
licitação para decidir sobre o modelo de privatizaGovem~o pretE;:r1de utjJiz~~ssesrecursos P:ara abação. Esse assunto vem sendo discutido pela imprenter a dívida pública. Nossa posição e a dos Estados
sa, entretanto, o Congresso Nacional não tem coonde a Vale atua é muito diferente. A nossa idéia é
nhecimento dessa realidade.
que parte desses recursos seja investida nesses Estados, tanto que encaminhamos o Projeto de Lei n°
Recentemente, a polémica aumentou devido à
197,-para o Seriado FederaCapresenl<ido no!lnal do
divulgação de um relatório de avaliação sobre as
ano passado, em que propomos que, através do
áreas minerais no Pará, pertencentes ao complexo
BNDES, que seria o órgão gestor, 50% dos recursos
mineral de Carajás, denominadas Corpo Alemão,
da venda das ações da Vale seriam alocadas em
lgarapé Bahia, Salobo, Pojuca Leste, Águas Claras
projetas prioritários de infra-estrutura nos Estados
e Serra Leste.
onde ela participa atualmente - se for privatizada, é
Segundo dados divulgados pela imprensa, a
claro -, de tal forma que as prioridades seriam as departir das novas descobertas minerais, Carajás passa a representar um enorme e insubstituível bem ha- - - -fenâidas no- Plano Plurianual do Governo Federal e
nos Planos Plurianuais dos Governos Estaduais.
cional, constituindo-se em um novo Carajás, único
Portanto, projetes prioritários seriam contemplados
no mundo em termos de concentração de riquezas.
com esses recursos.
Apesar dos estudos não estarem concluídos, as
amostras apontam que as jazidas de ouro e de coOra, outra questão que estamos encaminhanbre, por exemplo, ultrapassam em muito tudo o que
do ao Sr. Ministro diz respeito à manutenção do
já se conhece sobre a área.
Fundo de Desenvolvimento da Vale para apoio aos
Municípios. Que garantia teremos, caso ocorra a priSr. Presidente, quero lembrar que nossa posivatização, de que os novos donos da Companhia
ção tem sido contrária à privatização da Companhia
vão continuar destinando os recursos importantes
Vale do Rio Doce, pelo caráter estratégico que repque hoje saem do lucro da empresa e atendem aos
resenta para o desenvolvimento do País. Acreditavários Municípios errique a Vale atua?
mos que, se não houver nenhum fato novo que re-
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São várias as inquietações e preocupações,
não só minhas, mas creio que de todos os Senadores, e o Sr. Ministro Antônio Kandir, quando aqui
vier, poderá nos esclarecer, nos informar, para que
possamos tomar uma decisão, ter um posicionamento como Senadores do País .
O Sr. Ademir Andrade - Senador Coutinho
Jorge, V. Ex"' concede-me um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte a V. Ex"', Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Coutinho
Jorge, quero antecipar meu voto favorável ao requerimento de V. Ex"', esperando que ele seja aprovado.
V. 'Ex"' é um homem do Governo, um homem do
PSDB, e é evidente que precisamos dos esclarecimentos solicitados por V. Exa em seu requerimento
ao Ministro Antônio Kandir. Quero lamentar que o
Senado Federal tenha aberto mão do direito de interferir na questão da privatização da Vale do Rio
Doce. Esta Casa teve várias oportunidades, mas,
por orientação do Governo, abriu mão do poder de
interferir na privatização dessa empresa. Entendo o
esforço de V. Ex"' para que nosso Estado seja beneficiado com essa privatização. Penso que V. Ex"'
está correto na medida em que estejam perdidas as
esperanças de se impedir a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Entretanto, acho que, acima
dos interesses do nosso Estado, estão os interesses
do nosso País, que será extremamente prejudicado
com essa privatização. Entendo ainda ser nosso dever maior trabalhar para impedir que isso aconteça,
porque o Governo, só com a perda da oportunidade
de intervenção no mercado internacional de preços
dos minérios, no qual Vale do Rio Doce detém a produção hoje, só isso, já superaria o valor que se pretende receber pela sua venda, entre tantas outras
questões. Portanto, entendo que devemos trabalhar
até o último instante para impedir que o Brasil perca
uma empresa que se tomou um instrumento de desenvolvimento do País. Acredito que a Vale, hoje,
tem proporcionado um desenvolvimento maior do
que a própria Sudam; é evidente que no seu próprio
interesse também, e ela tem sido muito dura nessa
questão e tem criado, para nós, dificuldades com garimpeiros, com colonos. Aqueles sem-terras que
morreram em Eldorado dos Carajás foram expulsos
por ela das suas pretensas terras. Agora, imagine V.
Ex"' os conflitos que ocorrerão no momento em que
essa empresa estiver na mão do capital estrangeiro.
Acredito ser dever maior dos Senadores da República trabalhar com todas as suas forças para impedir
a venda dessa empresa. Congratulo-me com V. Exa,
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e votaremos a favor do requerimento que V. Ex"'
apresenta nesse momento. Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE · Senador Ademir
Andrade, agradeço a V. Ex"' por suas colocações,
que enriquecem e melhor detalham o nosso pronunciamento.
Acredito que, durante o encaminhamento de
votação do requerimento, poderemos tecer considerações mais detalhadas a respeito da Vale do Rio
Doce e, sobretudo, do processo pelo qual o Governo
quer privatizá-la.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex"' me permite um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte
a V. Exa, com todo o prazer.
O Sr. Pedro Simon - Eminente Senador Coutinho Jorge, considero da maior importância a proposta de V. Ex"'. O mínimo que podemos fazer é convocaro Ministro do Planejamento para prestar as devidas explicações a esta Casa. Com as novas descobertas efetuadas e com o fato de o Governo ter retirado da pauta a matéria referente à Vale do Rio
Doce, que deveria ser analisada neste mês de fevereiro, eu imaginava que seriam realizados novos estudos e novos debates sobre essa questão. Nunca
me passou pela cabeça que eu pudesse abrir o jornal e que lá estivesse publicado que essa questão
será analisada nos próximos dias. A convocação do
Ministro do Planejamento a esta Casa, como quer V.
Ex"', é da maior felicidade. S. Ex" deve expor como
pretende privatizar a Vale do Rio Doce. Continuo a
defender a tese de que privatizar a Vale do Rio Doce
como se pretende é um absurdo. Penso que privatizar a Vale do Rio Doce, seja por qual quantia for- a
quantia nem nos preocupa -, e entregá-la a uma empresa multinacional é quase que entregar o subsolo
do País. Não sou contra a chamada modernização
nem contra a privatização de empresas da Vale. Há
cerca de três meses, privatizou-se - não me recordo
se no Peru ou na Venezuela- uma mina de ouro de
150 mil toneladas por US$750 milhões. Conhecemos vários casos iguais a esse. Por que o Chile não
privatiza a sua empresa de cobre? Alguma pergunta
deve ser feita. Privatizar a Vale do Rio Doce, na minha opinião, repito, é privatizar o subsolo brasileiro.
Se o nobre Senador do Pará, Líder do Partido Socialista, mensalmente vai para a tribuna dar notícia de
ações da Vale do Rio Doce em que ela age de maneira radical com relação aos garimpeiros e à gente
simples do Estado do Pará, imaginem se se tratasse
de uma empresa japonesa? Digo com muita singeleza: imaginem que se venda a Vale por um preço
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muito alto, vários bilhões de dólares. Imaginem, agoral. É incrível como este não cumpre suas tarefas
sociais em nossa Amazônia. Por outro lado, particura, nobres Senadores, que o Japão compre a emlares, como padres e missionários assumem, muitas
presa e resolva investir US$300 bilhões na Amazônia para explorar tudo o que é possível. Na minha
vezes, esse papel, fazendo obras fantásticas. São
opinião, estará feita uma guerra civil, porque os japessoas que nasceram para fazer o bem, que penponeses vão entrar na região e tomar conta de tudo.
sam nos seus semelhantes e dedicam suas vidas a
eles. Trazem para si as obrigações governamentais,
Haverá uma grita generalizada. No entanto, isso não
curam pes5oas, fundam hospitais, colégios e instituiocorrerá se as reservas permanecerem nossas e foções" educacionais e, em vez de o Governo agraderem feitas concessões, a tantas empresas quantas
cê-las e bater palmas, atrapalha.
quiserem, do que já foi descoberto. Assim, será privatizada uma mina aqui, outra lá, uma terceira acolá.
Quero referir-me, Sr. Presidente, à Fundação
Agora, o subsolo, as concessões, os alvarás exisEsperança, no Município de Santarém, maior município do Baixo Amazonas, fundada pelo médico Frei
tentes ou os que possam aparecer no futuro, tudo
será propriedade do Governo brasileiro. Portanto, feLucas Tupper, comandada e mantida pelos padres
licito V. E~ pela convocação do Sr. Ministro do Plafranciscanos missionários do Rio Tapajós.
nejamento, em tão boa hora, para que S. E~ venha
Fundada há muitos anos, está na iminência de
explicar a polêmica, noticiada pela imprensa, entre o
ter os seus bens tomados em função de uma dívida
Presidente da Vale do Rio Doce e o Ministro do Plaque, na verdade, não existe. Essa dívida foi instituínejamento. Meus cumprimentos e minha solidarieda--da pelo INSS por faltar a essa entidade um certificade ao pedido que V. E~ ora formula.
do, solicitado ao Ministério da Previdência em 1987.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Pedro
Até hoje o Ministéri9 não concedeu o Certificado de
Simon, agradeço o aparte de V. E~
Rns Rlantrópicos, que concederia a isenção a essa
entidade e provaria que essa dívida, de fato, não
Na verdade, fatos novos surgiram. Foram desexiste.
cobertos minerais importantes em Carajás, considerados excepcionais em nível mundial pelos especiaPode parecer algo sem importância, mas tratalistas, como o cobre e o ouro. Essas jazidas ainda
se de pessoas de bom coração, que dedicam suas
não foram dimensionadas. Mas o Governo Federal
vidas para trabalhar de graça pelo povo. Por isso,
sou obrigado a trazer esse problema para o plenário
fala em criar uma debênture especial como garantia.
Que debênture é essa? Como isso se dará? Nós
e fazer daqui um apelo ao Ministro da Previdência e
Assistência Social do Brasil para que S. Ex• resolva
precisamos ser informados disso.
definitivamente esse problema.
Nossos questionamentos ao Sr. Ministro serão
Era o que tinha a dizer.
concretos para que tenhamos serenidade para assumirmos uma posição a favor ou contra a privatização
Muito obrigado.
da Companhia Vale do Rio Doce.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, encerro
SENADOR ADEM/R ANDRADE EM SEU
meu pronunciamento e aguardo - quando da votaPRONUNCIAMENTO.
ção do requerimento - a oportunidade para discutir
DO
SENADOR
ADEMIR ANDRADE (PSB/PA)
mais amplamente os aspectos anteriormente relacioSenhor Presidente,
nados.
Senhoras e Senhores Senadores,
Era o que tinha a dizer.
As atitudes de algumas das nossas autoridades fazem do
Muito obrigado.
Brasil um pais estranho. Além de os poderes públicos nem sempre cumprirem as suas atribuições, ainda criam obstáculos àqueO SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
les que se empenham em preencher essa deficiência ou mesmo
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
suprir tal omissão. O campo da assistência social. por exemplo, é
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) um dos mais caóticos e carentes do Brasil. Apesar disso,' quando
um particular se empenha para resolver ou minorar os efeitos
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andradesse problema, as au1oridades públicas, que deveriam ficar felide, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento
zes por encontrar alguém que to.me essa inctativa, ao contrário.
Interno, para uma comunicação inadiável.
criam barreiras para emperrar a sua açào ou mesmo sufocã~lo.
Em Santarém, no Estado do Pará. é exatamente isso que
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para
- -está ororrenaO. Errfmarçõ-ae 1970. foi lá implantada. pelo missio·
uma comunicação inadiável. Sem revisão do oranário franciscano e médico Frei Lucas Tupper. uma obra filantródor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero
pica de amplo sentido sOCial. denominada Clínica dos Pobres,
aproveitar a oportunidade para manifestar uma inque integrava o Projeto E~perança, mantido pela sociedade dos
Padres Franciscano Missionários do Rio Tapajós. com a finalidadignação proveniente da inação do Governo Fede-
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de precipua de combater a mortalidade infantil, o grande mal que
afligia a população da região.
Familiares e amigos norte-americanos de Frei Lucas, ccr
nhecendo o trabalho por ele realizado e suas incomensuráveis
necessidades financeiras, fundaram nos Estados Unidos a Esperança lncorporated, uma organização que tinha a finalidade de
angariar e lhe repassar recursos para a manutenção de suas atividades. Mesmo enfrentando os entraves impostos pela burocracia
brasileira, essa organização conseguiu suprir a Clínica dos Pobres com vacinas, medicamentos, materiais e equipamentos médicos e cinírgicos e até um barco equipado com gabinete dentário
e centro cinírgicos, para atendimento aos ribeirinhos dos rios
Amazonas e Tapajós. Em razão disso, um belo trabalho em prol
da população carente da região foi feito por Frei Lucas e pela comunidade dos missionários franciscanos do Rio Tapajós.
Entretanto, com o retomo de Frei Lucas para os Estados
Unidos, o projeto ficou ameaçado de extinção. Para não deixar
que isso acontecesse, a comunidade local se organizou e resolveu levá-lo adiante. Todos se empenham: políticos, autoridades,
lideranças comunitárias e religiosas e também a Universidade Federal do Pará que firmou convênio com a Esperança lncorporated, comprometendo-se a dar apoio ao projeto, agora transformado na Fundação Esperança. Essa parceria com a UFPA é que garantiu a continuidade da remessa dos recursos vindos dos Esta~
dos Unidos. A sociedade dos Pobres Franciscano Mission_áriQs do
Alo Tapajós transferiu à fundação lodos os imóveis, terrenos, embarcações, veículos, instalações e equipamentos que eram utilizados na sua manutenção.
Nova documentação teve de ser providenciada, tendo em
vista a modificação operada em sua administração. Nesse ínterim, porém, uma alteração na legislação brasileira veio mexer fimdo com os destinos da Fundação Esperança. No dia primeiro de
setembro de 1977, a lei n• 1.572 acabou com a isenção da contribuição patronal para o lapas, ressalvados os direitos adquiridos.
Como essa data coincidiu com a reestruturação da fundação, um
fiscal do INSS entendeu por bem descaracterizá-la como continuadora do Projeto Esperança e considerá-la simplesmente como
entidade hospitalar e não filantrópica, tendo-lhe aplicado uma
multa retroativa a cinco anos, pelo não recolhimento ao INSS da
contribuição patronal. Desde 87, ano da atuação, tenta-se uma
solução para o impasse, tendo em vista que não houve mc;>dificação na assistência prestada pela fundação - pelos estatutos é
uma entidade continuadora dos trabalhos executados pela anterior e como tal se enquadraria na ressalva dos direitos adquiridos
- e que não dispõe de recursos para o pagamento da referida
multa.
A Fundação tem o seu registro no Conselho Nacional de
Assistência Social desde janeiro de 1979, é reconhecida de utilidade pública federal desde julho de 1981. Falta-lhe apenas o certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que, de forma inexplicável, não foi expedido por aquele Conselho ao tempo do registro,
embora seja a mesma a docUmentação exigida para a sua obtenção. Acontece, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que sem o certificado não é possível ao judiciário reconhecer
o diretto à isenção da referida contribuição.
Para se certificar de que esse pleito é justo, basta ver a história do Projeto Esperança, transformado em Fundação Esperança, e o trabalho que é feito desde a sua criação até os dias de
hoje. O atendimento continua ao mesmo. O público atendido continua constituldo de pessoas pobres e carentes. Apenas o leque
de benefícios colocados à sua disposição cresceu em função das
carências e dos anseios da população que também cresceram.
Essa pendenga judicial, que se arrasta desde 87, só tem
servido para atrapalhar o funcionamento da instituição, impedindo-a de receber doações do exterior na forma de equipamentos e

suprimentos odontológicos e médio-cirúrgicos, de participar de
convênios com enti~ades governamentais e manchando a sua reputação com as entidadãs convBniad~~ ryo exterior. que financiam
os seus programasassi5tenciais e educacionais.
~
Senhor Presidentê, Senhoras e Senhores Senadores, caso
a Fundação Esperança seja realmente condenada, deverão ser
dados como quitação da dívida aqueles bens que lhe pertencem
e que foram adquiridos com doações vindas do exterior. Como
explicar aos doadores essa situação? Caso o Ministério da Previc~cia receba esses imóveis para ÇJitar a divida, a Fundação fechará as portas. Quem Irá fazer o trabalho assistência! por ela
exercido? O Ministério da Saúde? O lnamps? É mais do que sabido que esses órgãos não estão sendo capazes nem de manter
aqueles hospitais e programas que são de sua competência.
O Governo deveria, ao contrário, ser reconhecido às pessoas que mantêm essa fundação, por se disporem a fazer aquilo
que ele não é capaz de fazer em beneficio de uma população totalmente carente e totitmente desassistida, por chegarem onde
os seus agentes de saúde não chegam, e não ficar criando dificuldades par ao seu funcionamento.
Só quem não quer é que não vê que a Fundação Esperança é, acima da tudo, uma entidade filantrópica, indispensável para
~ o atendimento ~da pc:>pulação carente de Santarém e região vizinha.
- ---~

-~

~--

~

-~

---~~---

É prédoo, porém:queos 6r(jãos-âõ Govemo recõnheçam
isso e o -conselilo-NaCiOnaJ de-ASsiSiêni:iâ-Sociaflhii roncada o
- Certificado de Entidade-de ForisFl!Mtr6Pii:OS~A conceSSão desse
certificado é vital para que a fundação Esperança possa continuar
a funcionar. Sem ele: as suas portaS precisarão ser fechadas,
pois a fonte de recursos que vêm do exterior secará e é essa a
fonte que a sustenta.
Conhecedor do belo e insubstituível trabalho que essa fundação executa, faço um veemente apelo pela interveniência do
Ministro da Previdência nessa processo, para que o Certificado de
entidade Filantrópica seja logo concedido à Fundação Esperança.
Com ele em mãos, ser~he-á possíVel obter decisão favorável na
ação contra a multa que lhe foi imposta e_usutruirda insenção de
contribuição que a COnStitUição fai:uTta às entidades beneficentes
de assistência social. Acima de tudo, porém, vai ser possfvel à
Fundação EsperanÇa eontinuar preStando, coin tranqüilida:de~
assistência social que já presta aos mais necessiitados de Santarém e adjacências.
Muito obrigado!

a

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra, segundo a oroem de inscrição,
ao Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL·PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o mês de fevereiro, ainda em curso,
ficará marcado nas retrospectivas do fim do ano
como um período de grandes perdas para o povo
brasileiro, que chora o passamento de grandes ex·
poentes da nossa cultura e do nosso cenário políti-

co.
Como brasileiro e pernambucano, não poderia
deixar de registrar minha consternação pelo faleci·
mento do canloTtn:ompositOt Chico Science, logo
no segundo dia do mês, dando início a essa série de
tragédias que abalaram o País. Deve-se observar,
aliás, que o povo brasileiro não se recuperara ainda
da perda do escritor e "imortal" Antônio Callado,
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quando sobrevieram as mortes de Chico Science, do
jornalista Paulo Francis, do ex-Ministro Mário Henrique Simonsen e do nosso saudoso Colega Senador
Darcy Ribeiro.
Francisco de Assis França, o Chico Science,
faleceu em conseqüência de acidente automobilístico no Complexo de Salgadinho. Quis o destino que
encerrasse seus dias nas proximidades de um mangue - cenário que escolheu para fincar as parabólicas do manguebeat, movimento de resistência à
pasmaceira cultural e à despersonalização da produção artística regional e nacionaL Denominando-se
um "caranguejo com cérebro", queria, com a imagem das parabólicas enterradas no mangue, estimular os artistas e os jovens, bem como a comunidade
de uma forma geral, a se manterem "antenados" ao
que acontece mundo afora, sem contudo perderem
suas raízes.
Ao contrário do que imaginara, observou um
jornalista, o mundo "se antenou" na arte dele e no
profícuo movimento cultural que idealizara. Sua trajetória artística, meteórica, propiciou-lhe prestígio e
reconhecimento internacionais antes ainda que sua
arte fosse popularizada nacionalmente. Nos meios
musicais, tomou-se unanimidade; regionalmente, extrapolou a condição de artista para fazer do manguebeat um movimento revolucionário, revelando
novos valores e revalorizando as genuínas manifestações de nossa cultura. Não é de estranhar, portanto, que os municípios de Olinda e Recife, assim
como o Estado de Pernambuco, tenham decretado
luto oficial por três dias, logo após sua morte.
Nascido em 13 de março de 1966, Chico
Science morreu aos 30 anos, quando tinha pela
frente uma promissora carreira. De origem humilde,
era filho de Francisco França, enfermeiro, e Rita
França. Seus país, que moravam no interior, mudaram-se para a capital, onde criaram os filhos com dificuldade. "Eu nasci no subúrbio, fui criado em Recife, uma cidade cheia de problemas, como as do Brasil inteiro. Cresci vivendo com todos esses problemas", disse em recente entrevista o músico resistente e letrista inconformado com uma ordem social excludente e freqüentemente injusta, para quem educar era "dar condição para i!.ltar, reivindicar os direitos".
Funcionário da Empresa Municipal de Processamento Eletrônico (Emprel), Francisco de Assis
França largou os computadores em 1991 para dedicar-se à música e revolucionar o cenário artístico
pernambucano e brasileiro. Adotando o nome artístico de Chico Science, juntou-se à banda Nação Zum-
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bi e explodiu nas paradas com uma fusão de ritmos
regionais, como trevo, maracatu, embolada, xaxado,
aliados ao rock, ao soul, ao rap e à música eletrônica.
"Chico tez seu papel", atesta o jornalista Estênio Brasilino: "Plantou com raízes fortes, na lama, no
mangue pernambucano e brasileiro, um trabalho
que, por ter alcançado tamanha proporção, já não se
concentrava mais na sua pessoa'.
O próprio Chico, Sr% e Srs. Senadores, definiu, em recente entrevista ao Jornal Radical, da
Fundação Alhos Bulcão, o movimento mangue: "Foi
o pontapé inicial, em Recife, proporcionado por duas
bandas, nós (Chico Science e Nação Zumbi) e a
Mundo Livre S. A., uma redescoberta, uma releitura
de ritmos regionais, de conceitos e idéias pops, tentando universalizar tudo isso, com o intuito de mostrar e criar uma cena para o mundo, conectar o Brasil com esse cenário pop mundial".
O primeiro disco da banda Chico Science e Nação Zumbi foi Da Lama ao Caos. Lançado em 1994,
foi uma grata surpresa e uma bênção para os artistas que ansiavam pela renovação da música popular
brasileira, ainda que, ignorado pela maior parte da
mídia, tenha vendido apenas 50 mil cópias. Excetuando duas coletâneas ("Rei" e "Red Hot + Rio") a
banda lançou apenas mais um disco, Afrociberdelia,
no ano passado.
A reduzida discografia não impediu que Chico
Science e Nação Zumbi alcançassem prestígio internacional, como o provam suas apresentações em
tumês pelos Estados Unidos e diversos países da
Europa. Não sem motivos, The New York Times,
logo após sua morte, dedicou-lhe um quarto de página na seção de obituários; e a conceituada revista
americana Spin, especializada em música e comportamento pop, assim se referiu à banda, por ocasião de uma de suas tumês: "Esses brasileiros, ritmicamente, devem ser a banda de rock mais avançada
que já existiu".
Sr"s e Srs. Senadores, o manguebeat, longe
de ser apenas a "batida do mangue", na tradução literal, representa um movimento de resistência cultural multifacetado. Os projetas da efervescente cabeça de Chico Science abriram um leque de amplas
possibilidades para toda uma geração de músicos,
mas apenas começavam a se concretizar. a proposta do mangueboy Chico Science não se resumia a
uma nova e consistente estética musical: previa a
realização de experiências diversas e a implementação de numerosos projetas, entre eles a criação de
uma fundação cultural, a Antromangue.
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Chico é e será lembrado como o artista que repudiava a música ruim, que abriu novos caminhos
para a arte brasileira e que revolucionou a estética,
com uma obra de vanguarda que respeitava as raízes, que não se deixou despersonalizar; mas será
lembrado, sobretudo, como um artista que amava a
arte e o povo do mangue, de Pernambuco e do Brasil.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
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seguindo o mesmocaminho, ou seja, incorporando
conhecimentos técnicos que produzem prestações
de- serviços cada vez mais eficientes e automatizadas. O desemprego mundial está crescendo, aumentando a desigualdade social no planeta.
O papel da educação é fundamental no enfrentamento do maior desafio atual da humanidade.
Nossas escolas estão preparando os jovens para
exercer funções que possivelmente não serão mais
necessárias, e o número de vagas disponíveis não
·será ·sUfiCiente para-empregar a·proxima geração.
As profundas transformações tecnológicas e econôÉ lida a seguinte
micas terão que nos fazer repensar o papel da eduCOMUNICAÇÃO
cação para os próximos anos.
Precisamos criar condições de preparar a próExmo Sr. Presidente do Senado Federal,
xima geração para assumir responsabilidades na
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex.•
criação de uma sociedade civil responsável e solidáque usarei, no exercício do mandato de Senador, o
ria, para exercer plenamente a cidadania e para criar
nome parlamentar ABDIAS NASCIMENTO e intecapital
social.
grarei a legenda do Partido Democrático Trabalhista
O Governo do Estado do Ceará está atento a
-PDT.
este problema, daí investindo fortemente na oferta
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.de vagas e na qualidade da- educação dos cearenAbdias Nascimento.
ses.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) É bom ressaltar que este esforço é significativo
A comunicação lida irá à publicação.
em todo o país, pois de 1995 para 1996, o número
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
de alunos matriculados em escolas de primeiro grau
(Pausa.)
cresceu em ritmo maior do que o do crescimento da
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos.
população brasileira em pelo menos 12 dos 27 Esta(Pausa.)
dos brasileiros.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
A Folha de S. Paulo levantou dados das matrí(Pausa.)
culas realizadas nas escolas das redes pública e
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
particular nos últimos dois anos em 19 Estados e no
(Pausa.)
Distrito Federal.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Júlio CamO Ceará conseguiu colocar 229,4 mil novos
pos e Carlos Bezerra enviaram discursos à Mesa
alunos nas escolas em 1996- o equivalente a um
para serem publicados na forma do disposto no art.
-crescimento de 16,3% em relação a 1995, o primeiro
203 do Regimento Interno.
-lugar
no Brasil.
S. Ex"s serão atendidos.
Por seu turno, o número de alunos matriculaO SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE) - Sr.
dos na rede pública cresceu 15,4% e na particular
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o avanço tecno20,3%.
lógico cada vez mais acelerado, combinado com a
O trabalho dos agentes comunitários de saúde
globalização da economia, está trazendo o efeito
é apontado como o principal responsável pelo avanperverso do desemprego. O chamado desemprego
ço no número de crianças e adolescentes entre 7 e
estrutural, que ameaça a paz social de toda a huma=14-_angs gue passaram a freqüentar escola no Ceanidade.
rá.
A produção, que necessitava de milhares de
pessoas, hoje se efetua com centenas e, em muitos
O aumento do número de matrículas de 1995
casos, dezenas de trabalhadores. Com a globalizapara 1996 foi mais de dez vezes maior que o crescição, o que se produzia em vários países, hoje é famento populacional. ·o Ceará está reagindo positibríca"e; em poucos lugares, com grande automação
vamente ao problema da baixa escolaridade e os
e distribuído pelo mundo inteiro.
-- -agentes de saúde são responsáveis por boa parte
desse sucesso", disse o Secretário da Educação do
O setor de serviços que, teoricamente, absorCeará, Antenor Manoel Naspolini.
veria a mão-de-obra excedente da produção, está
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'
das obras dos liceus de Vila Velha (Barra do Ceará)
Segundo a Seé:retaria da Educação do Ceará,
e ~essejan~tarliliém em-Fortaleza:
83% das residências do interior foram visitadas peCada liceu constará de dois pavimentos, 12 salos agentes. Os dados levantados foram passados
las de aula, quatro laboratórios, uma biblioteca, uma
aos municípios com o nome e o endereço das criansala para professores, uma sala para diretuh2., sal?
ças que estavam fora da escola.
de leitura, coordenação, oficina pedagógica, enfer"Durante a coleta de dados, os agentes já famaria, sala para grémio estudantil, secretaria, cantiziam um trabalho de conscientização com os pais,
na e merenda escolar, duas salas para ativida.de de
explicando a importância de os filhos freqüentarem a
educação física, quatro baterias de banheiros, um
escola", afirmou Naspolini. O Ceará, conforme resum auditório, recreio coberto e jardins.
anfiteatro,
saltado, posicionou-se em primeiro lugar no Brasil.
A idéia de implantação dos liceus atende aos
Mas, se a absorção de novos alunos deu um
salto, a busca principal é por um ensino de qualidanovos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, que determina maior ênfase dos goverde, com curriculuns adequados e professores menos estaduais na área do ensino médio. As novas
lhor remunerados. Com relação à qualificação do
unidades abrem mais de 5.400 novas vagas nessas
ensino, serão realizados 20 encontros regionais,
sendo um em cada região administrativa do Estado,
séries, ao mesmo tempo em que atende a grande
iniciados a 22 de janeiro.
demanda por uma escola de ensino médio e profisslOnalíiahte
de méltiõr qualidade, como o fornecido
Os encontros regionais contarão com a partici- ·
pelo tradicional Liceu do Ceará.
pação dos Diretores dos Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação - CREDE e dos PrefeiA implantação dos liceus vem se somar aos
tos dos municípios que irão sediar os eventos.
Centro Vocacionais Tecnológicos, que são unidades
Os encontros visam discutir a repercussão das
de ensino profissionalizantes voltadas para a difusão
de conhecimentos práticos na área de servicos técmudanças recentes na Educação, decorrentes da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estanicos, administrados pela Secretaria da Ciência e
belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Tecnologia.
(Lei Darcy Ribeiro) e da Lei n° 9.494, de 24 de deSua estrutura de ensino, de cunho essencialzembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Mamente prático, está orientada para capacitar pesnutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamensoas para o trabalho profissional no campo dos sertal e de Valorização do Magistério.
viços técnicos, do tipo eletricista instalador, eletricisAlém disso pretende-se estabelecer parcerias
ta_reparador, técnicos em refrigeração, bombeiro hi·
entre Estado e Municípios, tendo em vista a irnpfimdráulico, mestre de CLbras. metalúmico. marceneiro e
tação de mecanismos neceSSárioS para a criaÇão do
outros; e na áread~processos industriais, de prefereferido Fundo no Estado do Ceará, a partir do serência os relacionados com as tecnologias que vegundo semestre de 1997 (plano de carreira, remunenhÇ~m beneficiar os r~ursos naturais da região, tais
ração do magistério, concurso único de ingresso nacomo: processamento de frutos, processamento de
rede pública, habilitação de professores leigos).
leite, processamento de materiais de construção,
Os encontros promoverão ainda, uma ampla
processamento de pescado, etc.
mobilização estadual pelo acesso, permanência e
Essas escolas vocacionais, preferencialmente,
sucesso das crianças é àdolescentes na escola e a
estão voltadas para aqueles que estão fora do merapresentação dos novos Diretores dos centros Recado de trabalho, não dispondo mais de tempo para
gionais de Desenvolvimentos da Educação - cm::- . __receber ensino formal de longa duração, e também
DE.
não têm condiÇõesâe ingresSar nas escolas técnicas tradicionais. Destinam-se, pois, àqueles formaNa ocasião, serão divulgados os critérios para
dos pela escola da vida.
a outorga do prêmio regional e estadual de desempenho municipal na área de educação e do prêmio
São escolas a serem implantadas nos bairros
municipai"Aifabetizadora Cearense".
mais carentes, nas favelas, nos municípios do interior do estado, que deverão estar ligadas intimamenAinda com relação à qualificação do ensino, o
te aos interesses da população trabalhadora local,
Governador Tasso Jereissati assinou no dia 17 de
que funcionem como tira-dúvidas da comunidade,
janeiro deste ano, ordem de serviço para a construque sejam instrumentos do povo _e gue coloquem os
ção do Liceu do Conjunto Ceará, em Fortaleza. No
conhecimentos técnicos a serviço dessa população.
dia anterior, o Governador tinha autorizado o início
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São definidos currículos mínimos, considerados básicos para os diferentes cursos, mas que permitem adaptação ou ampliação para cursos mais
avançados, quando o meio assim o reclamar.
No dia 20 de janeiro passado, o Governo do
Estado inaugurou dois Centros Vocacionais, um na
cidade de Orós e outro em Pique! Carneiro. Até julho
serão inaugurados mais onze centros.
A meta do Estado é implantar 40 Centros em
40 diferentes municípios cearenses, até o final de
1998.
Educar para a cidadania significa preparar nos- ·
sos jovens a participar na construção· de uma sociedade menos desigual, mais democrática e mais solidália.
Era o que tinha a dizer,
Muito obligado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não se vislumbram sequer expectativas de recuperação das exportações
brasileiras. Ao contrálio, qualquer exame, mesmo
que superficial, das contas de importação nacionais,
em confronto com os valores apurados pela venda
de nossos produtos aos mercados ·estrángeíros,
aponta no sentido do crescimento do déficit comercial, e de nenhuma possibilidade de reversão desse
quadro, ainda no corrente ano.
O déficit comercial ultrapassou, na virada do
ano, a marca dos 5,5 bilhões de dólares. A balança
comercial de janeiro deste ano fechou com um déficit de 413 milhões de dólares. Neste resultado foram
incluídos os 534 milhões de dólares em combustíveis importados pela Petrobrás e que, por um erro,
não chegou a ser registrado no Siscomex.
Prevê-se assustadoramente que o acumulado
em fevereiro poderá alcançar os dois bilhões de dólares, o que é considerado um recorde, uma vez que
o plimeiro tlimestre é sempre o de menor movimento do ano.
Enquanto os analistas económicos desde agora apontam a existência de "nervosismo no mercado
financeiro", conseqüente a esse desequilíbrio, defendem as autolidades governamentais que a dispalidade das contas não tem o poder de determinar
qualquer significativa mudança nas vigentes políticas cambial e monetália.
Com isso, o Governo acena com o firme posicionamento em favor da manutenção das regras
cambiais e da negativa de privilegiar as exportações,
certo como está de que os movimentos especulativos não poderão prejudicar o plano de estab-ilizaÇão
em curso.
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Portanto, a desvalorização do real frente ao dólar deve prosseguir obedecendo aos percentuais
hoje praticados, ou um pouco mais, mensalmente,
mantendo-se, ao mesmo tempo, a queda gradual
dos juros e a política de não opor qualquer obstáculo
ao processo de crescimento económico.
Não obstante, a equipe económica admite que
o déficit previsto supera as suas próplias previsões,
embora preserve todas as condições de mantê-lo
sob rígido controle. Mesmo porque, no percurso dos
planos de estabilização, não é ihcomum a ocorrên-ciél-dé déficits comerciais, assim como o apontado.
Pa-ra os téCnicOs governamentais, nessas ocasiões, é mais importante o Governo manter o controle da situação, mediante a utilização de mecanismos
que superem empecilhos e contornem a possibilidade ele pânico; ·tão prejudiciais à boa marcha da economia.
Oportunamente citado pelo "Correio Brazifiense•, desta Capital, o Professor Rubens Cyme, da
Fundação Getúlio Vargas, considerando 'que o momento atual não é dos mais confortáveis para o Governo", entende que há puro exagero na afirmação
dé que· ó -~áTs-ViVericiã grave descontrole nas contas
externas. Existem problemas, é certo, mas o Governo "dispõe de tempo suficiente para agir sem comprometere sucesso do Plano Real e, se houver necessidade de mudanças na rota de condução, ela
será feita sem alarde.•
Com efeito, as aflições do mercado financeiro
são muitas vezes delivadas de nao se ter o costume ..
de aceitar como usuais as alterações de rumos nas
políticas cambial e monetália, tal como acontece nos
países de economia estabilizada. "Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de juros são ajustadas
peliodicamente de acordo com o desempenho da
economia, sem qué por Isso sé venha a admitir a
existência de crise."
-Por conseguinte, se o Governo decidir promover alterações na política de câmbio ou de juros, o
que não entra nas suposições do mercado, tais mudanças devem serreeepcionadas com-a maior naturalidade, à exceção apenas da sensível parcela dos
investidores.
Na realidade, até meados do exercício passado, o mercado confiava na previSão de uma situação
de equilíbrio na balança comercial, ante o anúncio
aé medídã.s-demcerinvoa<'fGõvemo, alinal não concretizadas, salvo aquela destinada a isentar as exportações da incidência de Imposto sobre Circulação
de Mercadolias e Serviços ICMS, em setembro pre-térito.
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A Associação de Comércio Exterior AEB relaciona, também, a execução da Lei de Privatização
dos Portos, em vigor há dois anos; a abertura de linha de crédito do BNDES, no valor de um bilhão de
dólares, destinada a financiar as exportações a juros
próximos dos praticados internacionalmente; o atendimento da reivindicação do seguro de crédito às
vendas para o exterior.
Deve-se ter presente, nesse caso, que não
houve uma preocupação maior quanto à execução
efetíva da linha de crédito do BNDES, destinada a financiar a produção de bens exportáveis; que a isenção do ICMS sobre as exportações poderia permitir
um aumento estimado entre 4 a 5 bilhões de dólares
no volume dos embarques, dentro de três anos; que
a aprovada devolução do PISIPASEP e da COFINS
contribuiria para a redução do déficit da balança comercial; e que, em conseqüência do alto custo das
despesas portuárias, o País deixa de exportar seis
bilhões de dólares, a cada ano.
Ademais, não se garantiu, às exportações de
bens de capital sob encomenda, o acesso a linha de
crédito do BNDES, com juros e prazos favorecidos;
não se destinaram recursos para o financiamento de
serviços de engenharia e de plantas industriais prontas; nem, tampouco, promoveu-se a regulamentação
das mudanças no Programa de Financiamento às
Exportações FINAMEX, de sorte a tomá-lo o principal instrumento de crédito às vendas externas de
máquinas e equipamentos.
O déficit de mais de 5,5 bilhões de dólares,
apurado no ano de 1996, projeta, na ausência de
qualquer tipo de ajuste, para um valor próximo dos
10 bilhões de dólares, em 1997.
Analistas econômicos, ante essa terrível perspectiva, calculam que então se daria um déficit em
conta corrente de 4 por cento do Produto Interno
Bruto PIB, impossível de ser financiado. Muitos chegam, apavorados, a sugerir a desvalorização do
real, para favorecer as exportações e conter as importações, de modo a reduzir o déficit comercial do
ano vindouro para algo em tomo de 5 bilhões de dólares.
Desconhecem, por certo, que a respeito do desequilíbrio da balança comercial, as conclusões do
Seminário sobre o Mercosul e a Globalização, realizado há pouco pela Câmara Americana de Comércio, foram no sentiao de desaccnselhar a desvalorização do câmbio, como solução para o aumento das
exportações brasileiras.
O êxito da estabilização muito mais depende
da redução do número excessivo de ehcarÇfos inci-
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dentes sobre a produção, como garantia efetiva de
manutenção do poder de competir internacionalmente. A desvalorização cambial representaria "um ganho artificial", porquanto só a redução do "Custo
Brasil" pode assegurar a competitividade sustentável
do País.
Culpam o Governo, que não pode aumentar os
juros sem prejudicar o processo de diminuição da
inadimplência, ainda mais por não se ter empenhado
na aprovação das reformas e na melhoria das condições de infra-estrutura, promovendo a redução daquele ·custo•.
Seguem-se, daí, as inquietações dos analistas
do mercado financeiro, antevendo impacto prejudicial sobre as reservas internacionais, em conseqüência da queda dos embarques de produtos para
o Exterior, exacerbada pela redução do número de
contratações de operações de câmbio de exportação no si<>tema bancário.
Os analistas do comércio exterior creditam a
retração dos exportadores, tanto nos embarques
como nos fechamentos de contratos, à soma de fatores como a tardia aprovação da isenção do ICMS,
que por sinal não contempla os produtos primários e
os semielaborados, e ao ritmo que pretende dar o
Banco Central ao ajuste da intrabanda de flutuação
da taxa cambial.
É irrecusável, como se vê, a argumentação dos
representantes do mercado, justificando as preocupações extemadas -pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que se configuram na determinação
expressa, endereçada ao Ministro Antônio Kandir,
do Planejamento e Orçamento, para que se processem decisões tendentes a elevar as exportações
brasileiras.
Entre essas providências alinham-se, entre outros procedimentos de estímulo ao setor e de reequilíbrio da balança comercial, o reforço ao crédito às
exportações é a. áesóneração de Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre as mercadorias vendidas ao exterior.
O Ministro do Planejamento, enfatizando que
•o Governo não está especialmente preocupado
com o aumento dõ- déficit na balança comercial",
anunciou a preparação de um conjunto de medidas
destinadas a beneficiar as exportações, atendendo à
recomendação presidencial de que· se não espere,
para isso, o déficit aumentar.
Na linha dos incentivos, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, objetivando a pr0moção de negócios de exportação, assinou decreto que, referindo-se às disposições da leinúmero 6704, de 1979,
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vem regulamentar o Seguro de Crédito à Exportação
SCE. Nesse ato oficial, são oferecidas gararitíásfotais da União à área exportadora nacional,-ate ofirnite máximo de 3 bilhões de dólares, contra os potenciais riscos políticos e extraordinários da áfiViaade,
na vigência dos contratos.
Tais garantias, abrangendo exportações contratadas com prazo de pagamento de até doze anos
e prestadas pelo Instituto de Resseguros do Brasil
IRS, compreendem ainda a cobertura de prejuízos
comerciais, a cargo de seguradora destinada a essa
finalidade específica, conforme dispõe, no citado decreto, o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo.
A garantia oferecida pelo Seguro de Crédito· à
Exportação estende-se a 85 por cento das pernas líquidas definitivas dos exportadores, que, nesse
caso, respondem pelos restantes 15 por cento. Os
recursos do Orçamento da União, dos prêmios recolhidos pelos segurados e as importâncias provenientes da recuperação de sinistros serão depositados
na Conta Única do Tesouro Nacional, administrada
pelo IRS e controlada pelo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
Vão mais além, no entanto, os cuidados do Governo, reagindo, com a firmeza e cautela devidas,
contra os fatores determinantes dos sucessivos déficits da balança comercial. Além das consignadas
providências, deliberou reduzir em um quarto a lista
de bens de capital isentos de Imposto de Importação, passando-a de três mil para dois mil elrezentós
itens, contando, pela diminuição do ritmo de ingresso dos importados, também diminuir, com o correr
do tempo, os déficits registrados.
A área económica tem anotado, nos últimos
meses, incomum crescimento das compras de máquinas e equipamentos do exterior, como fruto do
próprio reaquecimento da economia e do fato de os
importadores, beneficiados com a concessão de aliquota zero para os bens sem similares no País e no
Mercosul, procuraram realizar suas compras até 31
de dezembro passado, quando expirou o prazo do
benefício, anualmente deferido.
Note-se que o corte na lista dos produtos isentos inclui máquinas e equipamentos já fabricados -:o
Brasil, e que, face às importações em larga escala,
já não se constata, no mercado, representativa demanda desses produtos, em tudo justificando, segundo os técnicos do Ministério da Fazenda, ~s medidas de redução das importações com alíquota
zero.
Some-se, ainda, o estudo de outras iniciativas
de estímulo às exportações, como a criação de li-
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ilhas de crédito es_pec1a1s do BNDES, desta feita
destinadas aos produtores de autopeças, móveis e
frutas, para aumento da produção e produtividade,
de modo ã assegurar o aumento de excedentes exportáveis, como feito, com êxito, no setor de calçados, que, uma vez reestruturado, recuperou os níveis satisfatórios de exportação.
Outra linha de crédito do BNDES, no valor de
um bilhão de dólares, seria destinada ao financiamento dos importatlores de produtos brasileiros, a
exemplo do processo empregado pele; "Eximbanks"

-dos

paTses-que-aetêm-elevado~nndices

de- exporta~

ção.
O Governo não vê motivos para novas preocupações do mercado, dado que o déficit acumulado
pode muito bem ser compensado pelo ingresso
constante de investimentos diretos de longo prazo e
pelos resultados futuros das medidas pró-exportação, entre as quais as referenciadas isenção do
lCMS para os produtos agrícolas e a criação do seguro para exportações.
O conjunto das providências, não é demasiado
repetir, intentam a recuperação das exportações a
médio e longo prazos, compatibilizando-as com as
importações, aceleradas pelo crescimento de sete
por cento da economia, no terceiro trimestre.
Deixo aqui o meu apelo para que a equipe econômica não demore em adotar providências necessárias no sentido de tranqüilizar o mercado, alicerçaâa, como Vimos,-·no sig-nificativo aumento das exportações, com a finalidade de combater o crescente
déficit da nossa balança comercial.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-M1) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil vive,
neste fim de século, profundo desajuste estrutural.
Dele decorre incontável número de mazelas. O desemprego, a violência urbana e rural, o crescimento
desordenado das cidades, a falência quase completa aos necessitados são alguns dos males que nos
afligem mais de perto.
Nesse quadro tormentoso e desafiador, o mais
grave e o mais pungente é a situação de desamparo
a que estão relegadas as nossas crianças. No campo, estão sujeitas a excessiva e penosa jornada de
trabalho. Na cidade, ficam perambulando pelas ruas,
pedindo esmolas, assaltando.
Sem esperança e sem futuro, as crianças brasileiras se converteram no símbolo maior de nossa
miséria social.
Aliada ao desamparo e à carência de provisões
essenciais ao sustento, outra patologia, talvez até

Fevereiro de 1997 ~

305

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mais grave do que essas, Senhor Presidente, causa
profunda angústia a nós e a todos os homens responsáveis deste país. Falo da violência que se vem
praticando contra essa legião indefesa de infantes.
Pior que a violência física, traduzida em maustratos e assassinatos, está a moral, verbalizada na
circunstância humilhante de indigência e desnutrição
crônica a que muitas crianças estão submetidas.
Detenho-me, Sr. Presidente, na situação do
meu Estado. Acredito, porém, que Mato Grosso não
constitui uma ilha isolada, sem comunicação com o
resto do Brasil. Mato Grosso é uma célula deste
imenso país. As mazelas ali encontradas com certeza estão presentes, em maior ou menor dimensão,
no Amazonas, no Ceará, em São Paulo ou no Rio
Grande do Sul.
Pesquisa realizada em escolas públicas atendidas pelo Centro de Saúde Escola do Grande Terceiro, em Cuiabá, apresentou um dado que entristece e
envergonha a todos os brasileiros. Ali, 20,2% dos
estudantes sofrem de desnutrição crônica e 13,1%
de desnutrição aguda.
Pior. 3,2"/o dos escolares entrevistados estão
repetindo o processo. São crianças que, diagnosticada a desnutrição, não receberam nenhum tratamento. Tomaram-se doentes crônicos. Agora, têm
recaída. Estão apresentando novamente os sintomas. Agravados, claro. É a conhecida desnutrição
crônica reagudizada.
Essas crianças são condenados inocentes. A
pena que lhes foi imposta é irrecorrível. Com a saúde irremediavelmente comprometida, terão baixa estatura e baixo peso.
Mais: os desamparados da sorte apresentarão
deficiência crOnica de aprendizagem. Ainda que recuperados da desnutrição, faltar-lhes-á condições de
concorrer em patamar de igualdade com as crianças
que tiveram a chance de alimentar-se regularmente
durante a primeira infância.
Só se pJde tirar uma conclusão, Sr. Presidente. Dura, mas única. A pena imposta aos pequenos
é perpétua. As crianças pobres são os mártires deste pouco glorioso fim de século.
Cabe a nós, homens de boa vontade, ainda capazes de indignação diante de injustiças que presenciamos todos os dias, reverter esse quadro injusto, imoral e desumano.
Cabe a nós construir para nossos menores um
mundo mais igual e mais participativo, fundado na
solidariedade, no respeito e na assistência fundamental.

Para concluir, Senhor Presidente, vale lembrar:
nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15h30min
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N291,DE1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2°,
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)

Projeto de Decreto Legislativo n2 91, de 1996
ln 2 173195, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia a
executar, por intermedio do Instituto de Radiodifusão
Educativa da Bahia - IRDES, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia.
~
(Dependendo 9e pare~r da Comissão de Educação)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 94, DE 1996
{Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 22,
da Constituição,
combinado com o art. 375, VIII, do Regimento
Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n2 94, de 1996
{n2 255/96, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Gaúcha
S.A. para explorar serviço de radiOdifusão sonora
em onda média na Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
{Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 100,
DE 1996
{Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2°,
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

306

Projeto de Decreto Legislativo n• 100, de 1996
{n° 272/96, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Jornal de lndaiatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°102, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2°,
da Constituição, combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 102, de 1996
(n• 257/96, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de
Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-5REQUERIMENTO N°144, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 340,
III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n•
144, de 1997, do Senador José Eduardo Outra e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno, urgência para o
Projeto de Resolução n• 104, de 1996, de autoria da
Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a fiscalização e o controle dos atas do Poder Executivo relativos à privatização da Companhia Vale do Rio Doce,
e dá outras providências.

-6SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N° 79, DE 1995
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 79, de 1995, de
autoria do Senador Waldeck Omelas, que dispõe sobre a distribuição dos recursos do Salário-Educação
e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 4, de 1997, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

-?MENSAGEM N° 244, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem nº 244, de 1996 (nº 1.172/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer a de Embaixador do Brasil
junto à República Democrática do Laos.

-aMENSAGEM N° 249, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Dipiomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem nº 249, de 1996 (n• 1.260/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor João Carlos de Souza-Gomes, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa Rica.

-9MENSAGEM N° 47, 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• 47, de 1997 (n° 1.450/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador
do Brasil junto à República Italiana, exercer a de
Embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
-10MENSAGEM N° 51, 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• 51, de 1997 (n• 36/97, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor Edgard Telles Ribeiro, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil na
Nova Zelândia.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h5Bmin.)

---- ---- -------- -· ------- -- -· ---- -------- -- --- -- --- ------ ------- --- - --- ----- -- -- ------ --- ---- -- --- -- ---

Fevereiro de 1997

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

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
26-2-97
Terça-feira

10:00h- Visita do Presidente da República da
Finlândia, Martii Ahtisaari
11 :OOh - Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana
·
Lobo
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11 h30min. - Ministro Extraordinário da Política
Fundiária, Raul Jungman
12:00h - Conselho Nacional dos Secretários
de Educação
14h30min- Sessão Plenária
15h30min - Ordem do Dia
17h30min- Ministro do Planejamento, Antonio
Kandir

Ata Da 7ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 26 de fevet:eiro de 1997
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50ª LEGISLATURA
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Raviano Melo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - An-

tonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares - Artur da Tavola - Benedita da Silva - Beni
V eras - Bernardo Gabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner

-Coutinho Jorge- Edison Lobão- Eduardo Supli·
cy - Elcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Ernandes Amorim Fernando Bezerra - Flavíano
Pereira- Francisco Escórcioraldo Melo - Gerson Camata -

Esperidião Amin Melo - Francelina
Freitas Neto- GeGilberto Miranda -

Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -

José Bianco - José Eduardo Outra -José Fogaça
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda José Serra -Júlio Campos - Júnia Marise - Laura

Campos - Leomar Ouintanilha - Levy Dias - Luci·
dia Portella Marina Si!va Nabor Júnior Onofre Quinan

Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marluce Pinto - Mauro Miranda Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra-

mez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calhei·
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu

Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião RochaSergio Machado - Teotõnio Vilela Filho - Valmir
Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo) -A lista

de presença acusa o comparecimento de 78 srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra~

EXPEDIENTE

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N' 110/97, referente ao Requerimento n' 20,
de 1997, de informações, do Senador Gilberto Mi·
randa; e
NSI 111/97, referente ao Requerimento ng 8, de

1997, de informações, do Senador Júlio Campos.
As informações foram encaminhadas. em cópia
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1'
Secretário em exercício. Senador Valmir Campelo.

E lido o seguinte:
OF N° 035197-GLPR.
Brasília, 25 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a minha substituição pelo Senador Romeu Tuma, como titular, na
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização. emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e
municipais, nos exercícios de 1995 e 1996.

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
Líder do PR. no Senado FederaL
O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1'i! Socretárk> em exercício, Senador Valmir ~o.
E lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 21, DE 1997
Veda a participação da empresa em
licita':"ão pública, nas hipóteses que especifica.

balhos.
O Sr. 1ç- Secretário em exercício, Senador Vaimi r Carnpelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1' Ressalvado o disposto na parte final do
inciso XXXIII do art. 7' da Constituição Federal, é
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vedada a participação em licitação pública de empresa que empregar ou explorar menores de 14
(quatorze) anos ou que utilizar trabalho análogo ao
da condição de escravo.
Art. 22 A empresa que adotar quaisquer das
práticas referidas no artigo anterior fica proibida
se beneficiar de financiamento com recursos públicos de qualquer natureza ou, ainda, de incentivos
fiscais.
Art. 3° Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para denunciar aos poderes públicos a
inobservância do disposto nesta Lei.
Art. 4 2 Em caso de denúncia, os órgãos ou el'\tidades da Administração Pública, bem como ás
agências governamentais de financiamento, de fomento ou de desenvolvimento solicitarão ao Ministério da Justiça a apuração da veracidade dos fatos
denunciados.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6 2 Revogam-se as disposições em contrário.

de

Justificação
Há em todo o mundo civilizado uma preocupação constante com a busca permanente de formas,
preceitos e mecanismos de proteção aos direitos humanos.
Desde a Magna Carta, de 1.215, e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1.789,
para citar apenas estes dois monumentos históricojurídicos, a Humanidade insiste e persiste no desiderato de aperfeiçoar os instrumentos de proteção dos
direitos humanos, notadamente o dos institutos jurídicos.
Essa preocupação tanto mais se intensifica
quanto se volta à proteção dos mais carentes e dos
mais necessitados, principalmente das crianças e
adolescentes e da parte da população desassistida,
como, por exemplo, boa parte da população rural.
Não é incomum a divulgação de notícias sobre
o fato de que milhares de trabalhadores rurais são
vítimas de violência, caracterizada pelo trabalho escravo, principalmente em carvoarias e canaviais. Noticia-se mesmo que certas fammas, por ignorância e
miséria, vendem o trabalho de suas crianças a preço
vil, aceitando a remuneração de cada um, segundo
o valor da produção da criança ou do adolescente
que tiver menos idade.
Com o intuito de contribuir para o aprimoramento de nosso ordenamento jurídico, especialmente em favor das vítimas do desrespeito aos direitos
humanos, trago à alta consideração do Congresso
Nacional este projeto de lei, cujo objetivo fundamen-

tal é ó de inibir a-prátiCa. nefanâa -da utilização de
nossas crianças, jovens e adultos desvalidos em atividades e situações que atentam contra a dignidade
da pessoa humana.
Sala das Sessões 26 de fevereiro de 1997.Senador Júlio Ca111_pos, PFL-MT.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais
Art. 6 2 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção a maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 72 São direítos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros qlie visem à melhoria de
sua condição social:

_ XXXLII - proibição de trabalho notumo, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz;
_•••• o o •••••••••• u ••u

!••-• •• n

~·

•••• """'"' •••• u~• '!.'!' ••_•• u •• •••• ·~ n_•••.-•• n•• oo u••••

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

O SR. PRESIDENTE (Raviano Melo) - O projeto será publicado e remetido às comissões compe-tentes.
Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, por vinte minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estou certo de que não trago a esta
Casa nenhuma novidade estarrecedora ao dizer que,
se o Nordeste brasileiro abriga cerca de 30% da população do País, representa fatia significativamente menor do PIB nacional, não passando de 18%.
Essa verdade singela, fruto de aritmética elementar, traduz, ela sim, uma realidade aterradora: a
enorme disparidade de desenvolvimento entre a Região Nordeste e as regiões mais adiantadas do País.
Essa situação é um dos reflexos do atraso histórico
no qual essa importante Região ainda vive mergulhada.
Muito ainda há que se fazer para construir o futuro do Nordeste. E!e depende da superação de nu-
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merosos e graves problemas, quase todos demanconstrução do seu próprio futuro, iDJElQrando-se em
dando o suporte de um agente de desenvolVimento
pé de igualdade com o restante do Brasil.
integralmente voltado para a tarefa de erguer essa
__ _E o !jue faz, então, o Banco do Nordeste, que
vasta Região brasileira. Essa é uma tarefa fundaem mais de quarenta anos ainda não conseguiu dar
mental do Estado - fomentar o desenvolvimento locabo de sua missão?
cal, regional e nacional, sobretudo onde a livre iniEm primeiro lugar, não será um banco de deciativa dos cidadãos não se faz sentir espontaneasenvolvimento que haverá de transformar sozinho
mente. Com tal missão foram criados os bancos de
uma Região vasta e complexa como o Nordeste. Em
desenvolvimento neste País, tais como o Banco Nasegundo lugar, os problemas da Região são muito
cional de Desenvolvimento Económico e Social ou o
maiores do que aquilo que o Banco do Nordeste
Banco do Nordeste do Brasil, hoje denominado simpode fazer sozinho. No entanto, esse Banco, ao lonplesmente Banco do Nordeste. O primeiro, conhecigo de sua história, não se tem intimidado frente à tado como BNDES, trata prioritariamente de projetes
refa que lhe foi outorgada. Muito pelo contrário, tem
de alcance nacional. O segundo, criado em 1952,
sido um vigoroso agente de impulsão do desenvolvitem como área de atuação específica a Região Normento de todos os Estados abrangidos na sua área
deste de nosso País e o norte do Estado de Minas
deatuação.
Gerais. Cabe-lhe aplicar a essa região o tratamento
Agente de desenvolvimento! O Banco do Norespecial que necessita para alcançar padrões de de--deste leva tão a sério esse seu papel que deu ao
senvolvimento compatíveis com nossas ambições e
seu próprio pessoal essa denominação. Criou em
com a dignidade do cidadão nordestino.
seus quadros os Agentes de Desenvolvimento Por que, então, quarenta anos passados, o
agora na administração do Dr. Byron Queiroz, seu
Nordeste ainda continua atrelado a um atraso que
ilustre Presidente - Josés, Joões, Antônios. São prose poderia dizer crónico? Será que somos tão inepfissionais que têm por missão difundir a ação de
tos para encontrar soluções para os problemas desbanco de desenvolvimento no ramo dos negócios de
sa Região? Estaríamos condenados a dar eterna racapacitação dos agentes produtivos, nos 1.824 muzão ao General e Presidente francês, Charles De
nicípios da Região Nordeste e do norte de Minas.
Gaulle, quando disse que não somos um País sério?
Atuando diretamente nas comunidades, no âmAfronta nosso sentimento de nacionalidade
bito da organização de pequenos e miniprodutores
pensar que somos eternos condenados à miséria,
isolados e na modernização e aumento da competitivítimas de incompetência intrínseca para criarmos rividade dos empreendimentos, o Agente de Desenqueza neste Pafs, que todos dizem abençoado por
volvimento executa seu trabalho por meio da articuDeus. Essa situação é particularmente sentida no
lação político-institucional com lideranças locais, órNordeste, onde vêem-se, ainda hoje, enormes bol- - _ gãos técnicos, produtores e com a população em
sões de pobreza encravados no coração do Brasil.
geral. Promove a integração das ações de desenvolSr. Presidente, o equacionamento dos problevimento local, utilizando filosofia de educação, de
mas do Nordeste brasileiro exige que se vise o hoconscientização e de crescimento coletivo, construímem e a mulher que lá vivem. É para eles que dedos mediante o compartilhamento de idéias. Cada
vem ser buscadas soluções de caráter permanente
agente atende quatro municípios onde o Banco não
e duradouro, por meio de uma abordagem integrada
mantém agência. Atualmente eles são cento e oitende desenvolvimento social e económico, que dê ao
ta em ação, devendo chegar a quatrocentos e cinnordestino as condições de vida a que qualquer cigüenta_até_o finaLde março vindouro.
dadão tem pleno direito.
Para levar aos extremos sua missão desenvolvimentista, o Banco iniciou, a partir de 1995, uma
Modernizar a agricultura, dotar o sertão de alterreestruturação interna que atingiu todos os seus nínativas de produção, retirando-lhe a rudeza e agressiveis funcionais. Por meio de projetes de remodelavidade com que trata seus habitantes. Dar ao problegem de sua organizaÇão, atingindo desde a direção
ma da seca tratamento científico e tecnologicamente
geral até as agênciaS, o Banco partiu para a ação diconseqüente, acabando com os ciclos infernais de mireta junto ao seu cliente, objetivamente identificado
séria com que o Nordeste se debate há séculos. Incomo todo agente produtivo de atividades econômicentivar a instalação e o crescimento de pequenas e
c-ª~ que t()melllJ~&tiva_<La@o_ de desenvolvimento
médias indústrias. Dar-lhes suporte financeiro e tecnoensejada para a região. Busca-se assim a geração
lógico. Essas são ações de desenvolvimento sustenta~
de empregos, de renda, de impostos e a melhoria da
do, que darão ao Nordeste os instrumentos para a
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infra-estrutura do conjunto dos municípios dentro da
área de competência do Banco.
Sr. Presidente, nobres Senadores, o Banco do
Nordeste, demonstrando visão de futuro e comprometimento com a sociedade, empreendeu um grande levantamento das potencialidades econômicas regionais, a partir da sistematização de trabalhoS éPesqi.Jisas anteriormente realizadas pelo Banco, por universidades e órgãos técnicos, acrescidos de sugestões provenientes de seminários empresariais e da interação
com as comunidades locais. Desse levantamento resultou a identificação de mais de setecentas atividades
econômicas relevantes para o desenvolvimento econômico-social do Nordeste, cujos agentes produtivos são
os clientes-alvo do Banco, já que eles efetivam a ação
de desenvolvimento desejada, por sua maior capacidade de gerar renda e trabalho.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Exa
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço com prazer V. Exa.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, eu gostaria de parabenizar V. Exa por fazer mais um pronunciamento de importância nesta
Casa. V. Exa faz uma síntese das realizações do
Banco do Nordeste. Diz o que o Banco vem fazendo, o trabalho consciente que ele vem desenvolvendo, do qual sou testemunha. Quero dizer a V. Exa
que há pouco tempo estive em Fortaleza, participando de uma reunião do Banco do Nordeste, e fiquei
realmente encantado - não só eu como todo o grupo
de Senadores que lá esteve, inclusive V. ExA estava
presente. Por isso, não poderia deixar, nesta oportunidade, de fazer o registro da organização, da transparência, da honestidade, do caminho correto que
aquele Banco vem percorrendo em toda aquela região sofrida do nosso Nordeste. Eu também não poderia nesta oportunidade deixar de registrar que o
trabalho profícuo está sendo feito sob a direção do
ilustre Dr. Byron Queiroz, Presidente do Banco do
Nordeste, que, sem dúvida, revelou-se excelente administrador e colocou o Banco nos trilhos, já que ele
vem realmente ajudando as empresas do Nordeste
do nosso País. Parabéns a V. Exa! Esse pronunciamento de V. Exa mais uma vez faz justiça a uma entidade que tanto vem colaborando para o desenvolvimento não só do Nordeste, mas do nosso País.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Valmir Campelo, pelo aparte que V. Exa faz
não só como Senador por Brasília, mas como cearense, homem de Crateús, do nosso centro-oeste,
do oeste do Ceará, terra de gente boa, generosa e
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inteligente, mas sofrida também, porque as condições climáticas não são das mais favoráveis - ali se
mostra o semi-árido em toda a sua intensidade.
Essa região sente também a ação benéfica do Banco do Nordeste como uma grande instituição de desenvolvimento.
rundãoo porGetuliõ -vargas,l>or sugestão âo
seu Ministro Horácio Lafer, um paulista, o Banco só
tem contnõuído para-o desenvolvimento da Região. É
urna áaSinStitu!ÇOespúblicas brasileiras que nunca foram objeto de escândalos, nunca estiveram envolvidas
em negociatas, essas que de vez em quando ocupam
as manchetes dos nossos jamais e as televisões. O
Banco do Nordeste tem tido presidentes competentes,
capazes, tem um corpo funcional muito bem preparado, muito competente e com espírito público.
Agora, como disse V. Exa muito bem, estamos
presenciando uma transformação do Banco, uma
- adaptação à nova situação que o Pais está vivendo,
em função de todas essas mudanças que se operam
no mundo, a globalização, a competitividade, a integração da economia brasileira à economia internacional.
Essa adaptação é feita com alguns traumas, principalmente no plano pessoal - remoção de funcionários,
transferências-, que têm trazido muito descontentamento e reações, mas são mudanças que se realizam
para que o Banco possa continuar cumprindo com a
sua finalidade e sobreviva a essa nova conjuntura econômica que estamos vivendo no Brasil.
Sr. Presidente, há que sensibilizar qualquer
brasileiro preocupado com o destino do nosso Pais
a notícia de que o Banco do Nordeste investiu, através de financiamento de projetas em todos os Estados em que atua, mais de R$2,5 bilhões durante o
ano de 1996. Esse é um dado da maior relevância,
pois significa mais da metade de tudo o que foi investido nos quarenta anos anteriores de existência
do Banco. Esse investimento equivale a três vezes o
valor injetado na economia nordestina no ano anterior. Esses recursos foram, em grande parcela, obtidos em fontes internacionais de financiamento e
destinados ao atendimento a micro e pequenos empresários, e produtores rurais. Destaque-se, também, a participação do FAT- Fundo de Amparo ao
Trabalhador, do qual já foram captados R$272 milhões,
mediante acordo com o Ministério do Trabalho.
Não é por acaso que o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso tem citado o Banco do
Nordeste como modelo de experiência na geração
de emprego e renda a baixo custo.
O êxito dessa empreitada toma-se evidente a
qualquer observador atento do que se passa nos Es-
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tados assistidos pelo Banco. Já em 1994, o Banco
do Nordeste respondia por 40% da assistência financeira prestada ao setor produtivo regional.
O FNE, Fundo Constitucional de DesenvoMmento do Nordeste, inscrito na Carta Magna de 1988, formado por 1,8% da arrecadação do IPI e do Imposto de
Renda, foi criado para prover o BNB de recursos mínimos garantidos para desempenhar sua missão de fomentador do desenvolvimento nordestino. A modernização do Banco e a agilidade que conseguiu na captação de recursos no mercado nacional e internacional
fizeram com que o FNE passasse a representar apenas um terço dos recursos postos à disposição da comunidade, quando já representara, em passado recente, dois terços desse total.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como
ressaltei no início deste pronunciamento, um banco
de desenvolvimento não pode restringir sua ação à
atividade creditícia. Ele deve considerar a concessão de crédito como elemento de fortalecimento dos
investimentos das cadeias produtivas. Dentro dessa
ótica, as atividades de capacitação devem ocupar lugar privilegiado. O Banco do Nordeste vem montando equipes de profissionais para aluarem junto às
pequenas e médias empresas do Nordeste e do norte de Minas Gerais, para fornecer-lhes capacitação
empresarial e consolidar esse segmento produtivo
regional, já que ele responde por grande parte do
emprego e da renda regionais. É a ação economicamente eficaz e socialmente responsável.
O Banco do Nordeste tem escutado o apelo
que a sociedade brasileira tem lançado aos órgãos
públicos deste País: mais eficiência e auto-sustentação. Mais eficiência em seu funcionamento e no
atendimento das reais necessidades dos cidadãos e
da sociedade. Auto-sustentação, pela capacidade de
captar recursos para financiar o desenvolvimento,
sem depender apenas de dotações orçamentárias.
Depois de muitos anos, pela primeira vez, no
ano passado, a União integralizou recursos para aumentar o capital do Banco, para fazer face às exigências do Acordo de Basiléia, que estabelece proporções a serem observadas entre o capital do Banco e os empréstimos que faz, o seu imobilizado. Isso
levou a União a ter que integralizar, depois de muitos e muitos anos, capital para o aumento e fortalecimento do Banco.
Devo dizer ainda que, desde a sua fundação,
raro é o ano em que o Banco do Nordeste não paga
dividendos à União. Em alguns anos paga mais e,
em outros, paga menos. Apesar disso, ouvimos
aqui, neste plenário, muitas vezes, quando se discu-
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te a privatização, a venda das empresas estatais, o
argumento de que essas empresas não remuneram
o capital do seu controlador, no caso a União. Isso
não é verdade para Banco do Nordeste. Tenho um
estudo que mostra que, desde a sua fundação, em
apenas um ano ou dois o Banco do Nordeste não remunerou a União com dividendos compatíveis com a
sua participação no controle acionário da instituição.
__A_ reestrutu.rn.çãQ pela qual ainda passa o Banco
!El111_siclo responsáv.~L pela mudança radical em sua
forma de agir, pela melhoria incontestável de sua imagem junto à opinião pública, e tem atraído a atenção
dos dirigentes máximos do País para o modo efiCiente
como o Banco tem conduzido sua ação.
O Brasil não pode mais conviver com organismos públicos ineficientes, ineptos, morosos, burocratizados, tecnicistas e, pior de tudo, desligados da
sociedade à qual devem servir.
____ Q cici.éldã.o_l:l_@~eirojá não aceita funcionários
públicos descomprometidos com o serviço à comunidade pela qual são pagos e para a qual trabalham.
A sociedade brasileira exige, pelo grau de
amadurecimento que vai alcançando, instituições e
funcionários públicos responsáveis pelo trabalho que
executam e comprometidos com o desenvolvimento
social e econômico do Brasil.
_ Por tudo aquilo que vem demonstrando, principalmente nos últimos anos, podemos afirmar com
convicção que o Banco do Nordeste vem se tomando exemplo a ser seguido pelos demais órgãos da
administração pública brasileira.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aaviano Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva,
por 20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA {Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho· parabenizar a direção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pela realização, com sucesso
absoluto, do maior vestibular isolado do País de
1997, quando foram inscritos mais de 50 mil candidatos, sendo eleito pela crítica especializada o melhor vestibular do Estado do Rio de Janeiro, tanto
pelo aspecto pedagógico, que é apontado como modelo para os demais, como pelo aspecto organizacional.
_ A UERJ ç_Qnstitui-se b_oje num dos grandes patrimônios educacionais do nosso País, e forma o
maior contingente de professores para os níveis básicos de Educação, tendo faculdade em São Gonça-
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lo, na Baixada Fluminense, especificàmente vol~~
das para a formação de professores do 2" Grau.
O programa de bolsas da UERJ oferece em
tomo de duas mil vagas para alunos envolvidos em
projetos de monitoria, iniciação científica e extensão,
sempre com supervisão e avaliação docente.
O número de artigos científicos publicados por
pesquisadores da Universidade vem aumentando de
forma eXJ'ressiva nos últimos anos: 488 artigos foram PL!blicados em 1992, passando para 1.700 em
1996. E uma universidade modelo.
Mesmo com a crise da saúde do Rio de Janeiro, a UERJ tem dado a sua grande parcela de colaboração no contexto das necessidades da comunidade em geral. O Hospital Universitário Pedro Ernesto é um dos melhores, senão o melhor hospital
da rede estadual, e integra o Centro Biomédico da
Universidade. Além de atendimento à população de
todo o Estado, é um importante centro de formação
profissional na área de saúde, além de ser referência em inúmeras especialidades médicas.
Uma recente pesquisa de opinião junto à população atendida pelo Pedro Ernesto revelou que 90%
dos usuários consideram que os serviços do hospital
atendem às suas necessidades, enquanto que 87"/a
consideram que o mesmo desempenha bem suas
atividades. A UERJ mantém em funcionamento, desde 1993, a Univér5idade Aberta da Terceira IdadeUnati - que atende gratuitamente a mais de dois mil
idosos, oferecendo cursos, atividades culturais e
prestando assistência em vários aspectos da saúde
do idoso. Há também o Núcleo de Estudos para
Atenção ao Uso de Drogas - Nepad -, que é a referência nacional e internacional em seu campo de ati- -~ vidades.
O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente - Nesa - é um programa original. Essa originalidade tem motivado o apoio de órgãos internacionais
às suas atividades.
Mesmo sendo uma universidade modelo, a
UERJ passa também por dificuldades financeiras,
que decorrem tanto da crise de financiamento, no
setor público, da educação e da saúde- um quadro
nacional - quanto de procedimentos específicos do
Estado no que diz respeito ao repasse de recursos
orçamentários aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado. Dos R$25 milhões destinados pelo orçamento, aprovado pela Assembléia Legislativa,
para o custeio da Universidade em 1996, o Estado
repassou apenas R$9 milhões. Nenhum recurso de
investimento foi repassado pelo Estado nos últimos
anos, prejudicando tanto o desenvolvimento da Uni-
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versidade como a modemizàção do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
Por isso, a Universidade vem desenvolvendo
uma política aguerrida de captação de recursos. Esses recursos eram destinados a suprir as necessidades de investimento e agora passaram a custear o
dia-a-<lia da mesma que, dessa forma, perde sua cepacidade de modernizar sua infra-estrutura e fazer
frente às demandas de atualização dos processos
de pesquisa e ensino/aprendizagem.
Presente na realidade política do País, a Universidade realiza, desde 1988, eleições diretas, e os
reitores escolhidos vêin mantendo uma linha coerente de trabalho, cujas matrizes têm sido pautadas
pela administração suprapartidária, com forte identidade no projeto acadêmico da instituição e ênfase
na qualificação da Universidade, por meio de investimentos em pessoal, com inúmeros programas que
atendem desde a conclusão de primeiro e segundo
graus para servidores até a pós-graduação para docentes e servidores; ênfase também na inserção social da Universidade através de programas de extensão, projetes de pesquisa que aproximam a Universidade tanto dos setores produtivos como de associações não-governamentais, sindicatos e órgãos
públicos em todos os nfveis; ênfase ainda na modemização administrativa e da infra-estrutura da Universidade, com significativos progressos na área de
informatização e relevantes ganhos de produtividade
na administração e produção acadêmica.
Os reitores vêm-se preocupando com a imagem da instituição, destacando sua vitalidade, maturidade, vínculo social e responsabilidade pela missão que lhe foi delegada. Não se trata, portanto, do
Vt:)lho chªv,ão de. considerar a UERJ uma instituição
"pobre ol.l coil:aclintfa•, mas;pelo-cóntrãrio; umà un1c
versidade viva e dinâmica, que não pode interromper sua progressão acadêmica em função das dificuldades eventuais.
A UERJ é estratégica para o Rio de Janeiro,
caso o Estado esteja interessado em manter sua posição de vanguarda na área intelectual e na formulaçãó .de políticas nacionais. O tratamento que for
dado à UERJ pelo Governo do Estado traduzirá a
política deste governo para as áreas de ciência, tecnologia, saúde, cultura e educação.
A UERJ, como já disse, é um patrimônio da população do Rio de Janeiro, e os corpos técnico e
acadêmico são o maior patrimônio da instituição.
-Dentro de Uma nova V1sao, á UERJ possui excelentes perspectivas para· o seu desenvolvimento
institucional, entre elas a renovação curricular, vi-
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sande a adequação da graduação à dinâmica detransformação contemporânea, com ênfase em novas profissões, demandas sociais localizadas e mercado de trabalho inovador; ampliação do programa
de dedicação exclusiva dos docentes que condiciona concessão de bolsas e projetes sujeitos a permanente avaliação acadêmica interna e externa; interiorização de suas atividades de acordo com as demandas regionais, visando a participar do desenvolvimento social, económico e cultural do Estado do
Rio de Janeiro.
A UERJ possui um projeto de Lei Orgânica que
garante autonomia acadêmica, financeira e patrimonial da instituição, incluindo procedimentos de repasse automático de recursos oriundos dos impostos
estaduais, como o exemplo bem-sucedido das universidades estaduais paulistas, além de um sistema
de avaliação institucional que garanta o acompanhamento dos processos administrativos e acadêmk:os,
transparência na aplicação de recursos, avaliação e
resultados, e participação social na gestão da i.n1i=
versidade.
Por que faço desta tribuna essas considerações com relação à UERJ? Porque preocupa-me o fato
de, mesmo tendo eleito como prioridade a educação
e a saúde, constatarmos que estão quase- abandonados os nossos campus universitários neste País.
Já tive oportunidade de falar aqui a respeito da
UFRJ. Reporto-me agora à UERJ, porque entendo
que esta Casa está sensibilizada com a produÇão-intelectual.
A direção da Universidade do EStado do Rio de.
Janeiro preza realizar com sucesso não apenas um
vestibular, mas também a prestação de serviço na
área da saúde. Isso não está sendo possível dada a
precariedade dos atendimentos no hospital sob sua
administração, o Hospital Pedro Ernesto.
··· ·
Chamo também a atenção - e enfatizo - para
esse ponto, porque há um certo abandono, uni certo
descaso em relação à capacidade produtiva do idoso. A UERJ desenvolve um trabalho voltado pará .o
idoso, desde profissionalização ná área cultural atif
o atendimento na área de saúde através do hospital
sob seus cuidados, principalmente no que se refere
à área de psiquiatria, onde desenvolve um trabalho
revolucionário.
Tive a oportunidade de, visitando esse hospital,
constatar que ali se desenvolve exercício de recuperação mediante a terapia aplicada aos seus pacientes. E a concepção segundo a qual tratam.. aqueles
pacientes psiquiátricos dá a eles condição de reintegração à sociedade, uma vez que a a equipe médica
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acredtta que todo e qualquer paciente deve estar integrado à sua famtlia.
Ali não se tem, como é comum, várias enfermatias. Criou-se um tipo de vila onde o tratamento é ferro
como se o paciente estivesse em sua própria casa. Ele
tem excelente diálogo com o corpo de enfermagem e
também com o Córj)o- médico. Recebe em sua casa,
situada na vila, suas visitas diárias. Ali pode almoçar,
ali tem o seu quarto, pode conversar com todas as
pessoas que estão trabalhando naquela vila.
Isso é muito importante para quem é da área,
para quem conhece perfeitamente e sabe da importância dessa nova forma de se relacionar com um
paciente da psiquiatria. Posso assegurar que esses
procedimentos estão sob um grande risco, na medida em que os recursos não estão sendo repassados
para a UERJ no temoo devido.
Faço desta tribuna um apelo. Já estou tentanciQ_ªucMncia com Q _(?oyemªdor_do E$t<!ciQ, assim_
como o estou fazendo em relação ao Ministro da
Educação. Peço que olhem para os nossg_~«_ª!!JlUS_
-universitários, em particular para a UERJ no Estado
do Rio de Janeiro.
Compreendo aue vivemos um momento de
ajuste, em que a política governamental tem fechado
os seus cofres p-ara algumas iniciativas sociais. No entanto, esse mesmo Governo tem sido solidário a
algumas causas. Não só o Governo. Temos observado, mediante publicações, jornais, que alguns dos
nossos banqueiros -demonstram essa disposição.
Convido-os a fazer partedessa lista de _solidários à
UEAJ, para que possamos defender a continuidade
dos serviços prestados quer seja na área da educação, na formação intelectual, na profissionalização
técnica, quer seja no atendimento à saúde.
FaÇO Um apelo à Comunidade Acadêmica, ao
GOverno do Estado, ao Ministro da Educação e ao
Governo Federal para que abram as portas das finanças ao Estado do Rio de Janeiro e, por conseqüência, às nossas universidades.
.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
-obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
-Senhoras e Senhores Senadores.
Venho parabenizar a direção da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro peta realização, com sucesso absoluto, do
maior vestibular isolado do pais de 1997, quando toram inscritos
mais ae ou mil candtdatos. sendo eletto pela cntiCa especializada
o melhor vestibular do estado do Rio de Janeiro. tanto pelo aspec~
to oedaaôJJiÇf)-'-.91!§ LAA.9.mªºº- ÇO.!TLO_JrlQQ_êj_p_paJé!_Q_§ _d_eroªis.
como pelo aspecto organizacional.
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A Uerj constitui-se t\Óje· num dos grandes patrimónios educacionais do nosso pais. Sem dúvida. uma educação que pode
setvir como modelo para outras instituições governamentais e seculares.
O Colégio de Aplicação da UERJ é um modelo de ensino,
tendo sido o colégio público que alcançou o melhor resultado nos
vestibulares das universidades federais e da própria UERJ, ficando em segundo lugar na dassificação geral em termos de alunos
aprovados.
Por sua vez. o número de alunos que frequentam a universidade vem aumentando progressivamente nos últimos anos.
atingindo, em 1996, mais de 20 mil alunos na graduação, dois mil
alunos no pós-graduação e mais de quatro mil em cursos livres,
de extensão e de atualização. Quase 60 por cento dos cursos funcionam no turno da none, sendo a universidade pública que mais
vagas oferece ao aluno trabalhador.
A UERJ forma o maior contingente de professores para os
nlveis básicos da educação, tendo faculdades em São Gonçalo e
na Baixada Auminense especificamente voltadas para a formação de professores de Segundo Grau. A interiorização da universidade vem-se dando de forma consequente e articulada com as_
comunidades locais: São Gonçalo e Caxias, os Campus de Friburgo e Resende buscam esta constante integração com as demandas regionais.
O programa de bolsas da UERJ oferece em tomo de duas
mil vagas para alunos envolvidos em projetas de mon~oria, iniciação cientifica e extensão. sempre com supervisão e avaliação docente.
Além disso, a instituição tem convênios com mais de 800
empresas. abrindo as portas do mercado de trabalho para os jovens estudantes. O número de alunos inscmos nos cursos de
póSiJraduação praticamente dobrou nos últimos cinco anos, enquanto o número de cursos teve aumento de 50 por cento no pe-

ríodo.
As atividades cu~raís-exposições. shows. concertos, debates, mostras e espetaculos teatrais - tem reunido um público
anual estimado em mais de 1 O mil pessoas, com livre acesso da

comunidade ftuminense.
Por outro lado, projetes de pesquisas inovadores vêm
abrindo novos campos de atuação para docentes e discentes,
ampliando as relações da universidade. Um bom exemplo é o
Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento sustentado. no
campus da Ilha Grande, que agrega pesquisadores de diversas
áreas e articula-se com as atividades das comunidades da Ilha e
da região circunvizinha.

O número de artigos científicos publicados por pesquisadores da universidade vem aumentando de forma expressiva nos últimos anos: 488 artigos foram pubticados em 1992, passando
para um mil e 700 em 1996. É uma universidade modelo.
Enquanto registram-se creScimento dos diversos produtos
da UERJ, o número de docentes permaneceu estável ao longo
dos últimos cinco anos, assim como o número de funcionário técnico-administrativos. indicando que a universidade tem alcançado
significativo ganho de produtividade acadêmica.
Mesmo com a crise da saúde do Rio de Janeiro, a UERJ
tem dado a sua grande parcela de colaboração no contexto das
necessidades da comunidade em geral. O Hospnal Universnário
Pedro Ernesto é um dos melhores. senão o melhor. hospital da
rede estadual e integra o Cento Biomédico da universidade. Além
C:c atendimento à população de todo o estado, é um importante
centro de formação profiSsional na área de saúde. além de ser referência em inúmeras especialidades médicas.
A média de atendimento ambulatorial é de mais de 30 mil
consultas; o número de exames radiológicos duplicou nos últimos
cinco anos: o número de exames laboratoriais passou de 12 mil,
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em 1992, para 560 mü em 1995. O HospnBI Pedro Ernesto tem
600 lettos, com elevada: taxa de ocupação. Este crescimento foi
realizado mantendo-se estável o número de funcionários do hos_pnal.
Uma recente pesquisa de opinião junto à população atendi·
da pelo Pedro ErnestO revelou que 90 por cento dos usuários consideram que os serviços do hospilai <~tendem às suas necessidades, enquanto 67 por cento consideram que o mesmo desempenha bem suas alividades. A UERJ mantém em funcionamento,
desde 1993,a universidade ab!irta da tercelrà Idade- UNATI, que
atende gratunamente a mais de dOis mil idosos, oferecendo cursos, atividades cu~rais e prestando assistência em vários aspectos da saúde do idoso.
O Núcleo de Estudo para Atenção ao uso de Drogas- NEPAD, é referência nacional e internacional em seu campo de atividades.
Ele mantém convénios com instituições de todo o mundo; e
formula políticas públicas para o setor, com forte interação com o
Ministério da Justiça e da Saúde, além de outras instruições.
O Núdeo de Estudos da Saúde do Adolescente- NESA, é
_um programa original, vo~do para o atendimento especializado
de jovens com atividades e programas de extensão junto a comunidades carentes do Rio de Janeiro. Esta originalidade tem moti--vacto o apoi<r de órgãos internacionais às suas atividades.
Mesmo sendo uma universidade modelo. a UERJ passa
também por dificuldades financeiras, que decorrem tanto da crise
de financiamento do setor público da educação e da saúde - um
quadro nacional -quanto de procedimentos específicos do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao repasse de recursos
orçamentários aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado.
Dos 25 milhões destinados pelo orçamento aprovado pela Assembléia Legstativa para o custeio da universidade em 1996, o
EstadO repassou aPenas- 9 rl1ilh00S.- N9nhurri recursó de investi.:
mento fOi repassado pelo Estado nos últimos anos, prejudicando
tanto o desenvolvimento da Universidade como a modernização
do Hospnal Universnário Pedro Ernesto.
Por isso_,_a universidade vem desenvolvendo uma política
_ aguerrida de captação de recursos. Estes recursos era destinados
a suprir as necessidades de investimento e agora passaram a
custear o dia-a-dia da mesma que, desta forma. perde sua capacidade de modernizar sua infra-estrutura e fazer frente às demandas de atualização dos processos de pesquisa e ensino/aprendi·
zagem.
Presente na realidade política do Pais, a universidade reali·
ta. désde 1988, eleições di retas e os rooores escolhidos, vêm
mantendo uma tinha coerente de trabalho. cujas matrizes têm
sido pautadas pela administração suprapartidária, com forte identidade no projeto acadêmico da instituição e énfase na qualifica-ção da universidade, por meio de investimentos em pessoal, com
inúmeros programas que atendem desde a condusão de prime~
ros e segundo graus para servidores quanto a pós-gradução para
_ docentes e servidores; ênfase também na inserção social da uni·
versidade através -de programas de extensão, por projetas de
pesquisa que aproximam a universidade tanto dos setores produtivos como de associações não governamentais, sindicatos e órgãos públicos em todos -os níVeis; én!ase ainda na moaemízação
administrativa e da infra-estrutura da universidade, com significati·
vos progressos na área de informatização e relevantes ganhos de
produtividade na administração e produção acadêmica.
Os renores vêm-se preocupando com a imagem da instituição, destacando sua Walidade. maturidade. vínculo social e respon<Jabilidade pela missão que lhe foi delegada: não se trata, portanto, do velho chavão de coA siderar a UERJ uma instituição 'pobre ou coitadinha". mas. pelo contrário, uma universidade viva e
dinâmica que não pode interromper sua progressão acadêmica
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em função das dificuldades eventuais. A UERJ é estratégica para.
o Rio de Janeiro, caso o estado esteja interessado em manter sua
posição de vanguarda na área intelectual e na formulação de políticas nacionais. o tratamento que for dado à UERJ pelo governo
do Estado traduzirá a política deste governo para as áreas de
ciência, tecnologia, saúde, cultura e educação.
A UERJ é um patrimOnio da população do Rio de Janeiro e o
corpo técnico e acadêmico são o maior patrimOnio da instib.Jição.
Dentro de uma nova visão, a UERJ possui excelentes perspectivas para o seu desenvoMmento institucional, entre elas a renovação curricular visando adequação da graduação à dinêmica
de transformação contemporânea, com ênfase em novas profissões, demandas sociais localizadas e mercado de trabalho inovador; ampliação do programa de dedicação exdusiva dos docentes
que condiciona concessão de bolsas e projetas sujetlos a permanente avaliação académica interna e externa; interiorização de
suas atividades de acordo com as demandas regionais, iiiSa.iído
participar do desenvolvimento social, económico e cultural do Estado do Rio de Janeiro.
A UERJ possui, por fim, um projeto de Lei Orgânica que
garanta autonomia acadêmica, financeira e patrimonial da insftlu~
ção, induindo procedimentos de repasse automático de recursos
oriundos dos impostos estaduais, enquanto o exemplo bem sucedido das universidades estaduais paulistas, além de um sistema
de avaliação insftlucional que garanta acompanhamento dos processos administrativos e acadêmicos, transparência na aplicação
de recursos, avaliação e resultados e participação social na gestão da universidade.

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Raviano Melo, 3" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente.·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o nobre Senador Valmir Campelo.
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
.... '--··
O SR. VALMIR CAMPELO (PlB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s ·e
Srs. Senadores, é de se admirar que o homem com
a tecnologia capaz de levar até o Planeta Marte - as
primeiras expedições tripuladas deverão acontecer
nos primeiros anos da próxima década - não seja
capaz de retirar uma pessoa, com vida, de um buraco de poucos metros, a exemplo do que ocorreu em
Belém do Pará, onde um senhor de 60 anos de idade, há pouco tempo, foi surpreendido com um .desmoronamento de uma cacimba, quando lá no fundo
estava a fazer reparos.
O pobre senhor, preso entre os escombros,
morreu após esperar socorro por três dias. Apesar
dos esforços incontidos das equipes de resgate, o
socorro pretendido pela vítima e esperado pelos
seus familiares e por toda sociedade foi um insucesso, foi um fracasso.
Foi decepcionante perceber que nós;· já em
condições de viajar a outro Planeta, falhamos em

~ ~

_

um momento de tão pouca complexidade diante da
possibilidade de uma aventura espacial.
Constatar e admitir que, em plena era espacial. a
Humanidade, apesar de todos os avanços, continua
atrasada, rude e preconceituosa, também é decepcionante para mim. Decepcionante e constrangedor.
O Sociólogo José de Souza Martins, em recente entrevista Cõnceaiâájornal Correio Bnwliense afirmou que o desemprego e o subemprego
criam os escravos do final do século.
Imaginem o absurdo: escravidão na era espacial.
Souza Martins afirmou que o avanço do comér___ cio internacional não está libertando os trabalhadores das formas cruéis de exploração. Ao contrário,
pressionados pelas dificuldades crescentes para obter emprego e renda, pelo menos seis milhões de
pessoas - inclusive crianças - têm-se submetido à
escravidão no mundo inteiro.
Com elevada dose do pessimismo, o sociólogo
e professor da USP, discípulo de Fernando Henrique
Cardoso e de Rorestan Fernandes, crê que essa situação tende a piorar.
A escravidão existente por todos os ventos do
Planeta Terra situa-se num quadro cultural, social e
político.
Na Índia o sistema escravista é de natureza
cultural, corriqueiro e socialmente aceito. Souza
Martins, citando como exemplo, diz que, naquele
País, para pagar o dote ao noivo, rmlitas famílias se
endividam. E, para pagar as dívidas, são obrigadas
a ceder filhos aos credores. Estima-se que na Índia
há cerca de cinco milhões de escravos.
No Brasil, uma contagem indireta, baseada em
denúncias feitas por escravos fugidos das fazendas
em que há cativeiro, indica mais de 80 mil escravos
ao longo dos últimos 20 anos.
A ~téria cilada, revela também que pesquisadores ingleses·. êhegarain à conclusão de que a relação
entre a área desmaiada e o número de trabalhadores
indica a existência de 250 mil a 400 mil peões trabalhando e viVendo em condições de cativeiro na Ama. zõnia. Casos similares também são encontrados nas
demais regiões brasileiras; contudo, cerca de 75% dos
casos de escravidão ocorrem na Região Norte.
A Região em que ocorre o menor índice de cativeiro é a Nordeste, porém essa Região revela-se
como a líder no fornecimento de cativos. seauida
pelo Centro-Oeste. Ali foi verificada a ocorrência de
recrutamento de escravos até mesmo na periferia de
qoiânià.
_
A Organização Internacional do Trabalho estima que há seis milhões de escravos no mundo ri<>
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hoje, número considerado modesto e até mesmo
contestado pelos estudiosos da causa, pois, com
base em dados da Antislavery lnternational - entidade com mais de 150 anos, da qual o abolicionista
brasileiro Joaquim Nabuco foi membro -, considerase que somente no Brasil há cinco milhões de escravos. Na Mauritânia, Sudão, Índia e Paquistão a escravidão atinge centenas de milhares e até milhões
de pessoas.
No Brasil, especificamente, o cativeiro é assegurado por meios violentos. Registra a entrevista de
Souza Martins que em 30% das fazendas em que se
constatou escravidão os trabalhadores são surrados
ou submetidos a diferentes formas de tortura; em
20% dessas fazendas tem havido assassinato de
trabalhadores que tentaram fugir. Há quatro anos,
mais ou menos, a Polícia Federal encontrou no cocho dos porcos da Fazenda Jandaia (sul do Pará)
restos de peões mortos, esquartejados e servidos
como ração.
Souza Martins revelou também que a escravidão por dívidas é a principal nos dias atuais: os trabalhadores ganham menos do que a lei estabelece e
adquirem os produtos necessários para a sobrevivência junto aos patrões, a preços manipulados e
multiplicados. Endividam-se e jamais conseguem se
libertar.
É vergonhoso perceber que, nos anos próximos, o homem arredará os pés deste solo planetário, para conquistar novos horizontes na linha vertical das possibilidades, sem que tenha resolvido o
problema da miséria humana.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, por
permuta com o Senador Joel de Hollanda.
S. Ex" dispõe de 20 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, não tenho dúvida
e acho que ninguém ignora que o mais grave problema deste País é o fundiário. Entendo, também, que
há unanimidade nc sentido de que a existência de
uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna no Brasil passa, necessariamente, pela solução desse problema, que tem raízes no desemprego, na miséria, na fome, em suma, na desigualdade
social e na falta de uma justa distribuição de renda
em nosso País.

Um dos assuntos dominantes, atualmente, que
constitui preocupação de toda a sociedade brasileira, de todos os setores mais significativos, mais responsáveis, a partir do Governo Federal, é a tentativa
de se solucionar esse problema.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, diante
de todas as posições que são colocadas, assalta-me
uma grande preocupação.
Sei, por exemplo, que o Governo Federal desenvolve esforços, sim; há vontade política, sim.
Tanto há vontade política de solucionar o problema,
que o Governo, nos dois últimos anos - 1995 e 1996
-, conseguiu assentar 105 mil trabalhadores rurais.
Foram mais de cinco milhões de hectares de terra
desapropriados e alguma coisa nesses assentamentos foi feita, sim. Por exemplo: a cada assentado
corresponde um auxilio do Governo de cerca de
R$840,00, para aquisição de cesta-básica; de R$2
mil, para auxilio de construção da moradia nos assentamentos, em regime de mutirão, e de R$7,5 mil,
para que possa plantar. Além disso, há uma assistência técnica que se deseja prestar e a Embrapa
tem, dentro de suas atribuições, procurado dá-la
àqueles que são assentados.
Mas por que, então, não se resolve o problema? Penso que há uma questão não abordada, e
permito-me entrar nesse ponto que julgo fundamental: embora haja vontade e preocupação de todos os
setores da sociedade- daqueles que são proprietários rurais, daqueles que são trabalhadores rurais,
daqueles que não são trabalhadores rurais, mas que
querem terra, daqueles que estão desempregados
.na cidade, que foram arrebanhados para engrossar
as fileiras dos que pretendem terra-, parece-me que
a cada vez que são assentados trabalhadores criase uma expectativa de tal ordem que dobra o número de pretendentes, dobra o número de acampados,
o. número daquéles que querem solucionar os seus
problemas ocupando um pedaço de terra.
· Então, isso sugere o quê? Sugere que estamos
tratando o problema da refomía'agraria, mais especificamente o Governo, que tem vontade, sim,
como demonstram as visitas do Ministro Jungmann
ao Congresso NaCional. também nós, do Senado
da República, temos nos empenhado para resolver o
problema - digo nós, porque disso sou testemunha
partícipe e efetiva, como Relator que fui do_ projeto
de -lei- sariclOnadopelo Presidente da- República e
processo mais rápido de desaque estabeleceu
propriação, o chamado rito sumário, o qual fez um
pouco mais de justiça ao proprietário desapossado
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da terra e, além disso, agiliza a imi5são na posse,
para que o Governo possa assentar.
Também fui Relator do projeto que pede autoridade no campo, que tomou obrigatória a participação do Ministério Público, <;orno fiscal da lei e defensor da sociedade, em todas as questões que dizem
respeito à posse da terra, e participei, como todo o
Senado, da criação desse outro instrumento fantástico que é o Imposto Territorial Rural. Ele rep;esentou, em última análise, uma tentativa do Governo
de taxar com tributo pesado a terra improdutiva.
Então, todos esses mecanismos têm a participação do Governo e do Congresso. Estamos avançando, sim.
Ainda ontem, o Ministro da Reforma Agrária
esteve presente no Senado da República para buscar andamento em projetas de lei que estão tramitando na Casa. Um deles, por sinal, Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Senadores, que veio da Câmara e me incumbe relatar, entendi ser atentatório ao direito de
propriedade, porque tomou impossível, por parte do
Judiciário, a concessão de medidas liminares.
Eis que o projeto, tal como veio da Câmara, determina que o juiz só conceda liminar depois de ouvir
todas as partes e não apenas de citá-las. E sabemos
que ouvir cinqüenta, sessenta, cem pessoas num processo é praticamente impossível, o que toma obrigatório, portanto, o estudo e a apresentação de um substitutivo que virá à consideração desta Casa.
No clima que existe no Brasil, o que me ocorreu para isso foi a tentativa de modificação da lei adjetiva civil, na expressão "a vistoria judicial do juiz é
facultativa nos litígios da terra•.
Esse meu projeto toma obrigatória a presença do
juiz, porque entendo que a reforma agrária, no Brasil, é
de tão grande importância - e haverá de se realizar
dentro do espírito de ordem, dentro da ordem jurídica,
dentro da legalidade, sem violência, sem seqüestros,
sem cárcere privado, sem invasões. Entendo que a
melhor forma de fazer isso é levar a presença do Juiz
e do Ministério Público ao campo e, depois de analisar,
in loco, conceder ou não a liminar. Em concedendo,
acompanhar a remoção dos réus, na tentativa de evitar
derramamento de sangue.
Sr. Presidente, · Sr"s e Srs. Senadores, será
que é exagero do orador falar em derramamento de
sangue? O orador não está exagerando porque está
diante dos fatos que aconteceram ontem, anteontem
e que ainda estão vivos na memória de todos nós.
Sempre que há um litígio de terra, via de regra, ocorre violência, derramamento de sangue, chefes de família são ceifados, trabalhadores e proprietários
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morrem. É preciso que haja um clima diferente neste
Pafs, que é o clima que se busca, o climõ. do entendimento.
Ontem, o Ministro da Reforma Agrária esteve
no Senado pedindo a agilização de alguns processos. Diria que só com a participação da sociedade
vamos resolver essa questão. E o ponto que considero preocupante, para evitar essa ilusão de assentar-se 1O, 100, 200, 300 e colocar-se o dobro disso na
expectativa de receber terras, sem dúvida nenhuma, é primário na Administração Pública. Imediatamente, o Governo tem que fazer um planejamento à altura, uma reforma agrária com planejamento. Partindo daquilo que tenho ouvido de inúmeros
Senadores nos debates, ou seja de um cadastramenta, para saber realmente quem é o trabalhador
rural, para saber exatamente quais os que serão
assentados e, de forma transparente, dizer à Nação quantas famílias serão assentadas e em que
terras, porque cumpre que sejam assentadas nas
terras que estão ociosas, e no Brasil há muita terra ociosa. Cumpre preservar o sistema produtivo
do País, as terras que estão produzindo. Assim
como se dá financiamento para aqueles que são
assentados, é preciso que se reconheça o mesmo
direito e se faça justiça ao agricultor que está no
amaino da terra há 30 ou 40 anos e que está entregando a sua terra aos estabelecimentos de crédito, ao Banco do Brasil, sucumbindo ao peso de
terríveis e pesados juros que não pode pagar; ao
trabalhador que tem de 30 a 50 alqueires de chão
e não tem condições, não tem financiamento para
que ele possa adquirir o trato r para arar a terra.
Então, temos que ter esse planejamento, jogando de forma transparente, mas convocando para
isso todos os setores responsáveis da sociedade.
Não só o Poder Legislativo, mas também o Executivo e o Judiciário e outros segmentos da sociedade
como a Igreja, os traba!!ladores rurais, as federações dos proprietários e dos trabalhadores rurais e até
mesmo o Movimento dos Sem-Terra, que estão marchando em direção a Brasília. Se ela está sendo
realizada, por mais paradoxal que possa parecer, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no instante em
que se organiza uma manifestação como essa, de
forma pacífica e ordeira, como a televisão tem mostrado, lamentavelmente se ameaça a invasão de
prédios urbanos, como está ameaçado o prédio do
INCRA, em São Paulo. O País não pode conviver
com esse P.aradoxo. O País não pode conviver sob o
estigma do medo e do pânico. Muitos afirmam que é
no campo que as coisas podem explodir neste País.
Então, os homens que têm responsabilidade devem
se unir. Temos que nos unir e encontrarmos i media-
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tamente a solução no sentido de darmos terra a
quem precisa e darmos aquelas terras ociosas, entregando-as dentro de um planejamento adequado.
Temos que dizer, de forma clara e cristalina, quantas familias poderemos assentar, colocando um basta e não permitindo que se crie no Brasil e no mundo
uma expectativa de que não poderemos satisfazer a
todos por maior vontade política que tivermos.
O Sr. Mauro Miranda - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo, com muita
alegria, o aparte ao Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda- Senador Ramez Tebel, estou profundamente feliz e concordo plenamente com os termos do discurso de V. Ex". Vejo
que o Senado e o Congresso Nacional têm feito o
que o Ministro da Reforma Agrária tem pedido. Sabemos todos, há quase uma unanimidade nesta
Casa e no Congresso a favor da reforma agrária, o
que considero, hoje, como um dos pontos vitais deste País. V. Ex• manda convocar todas as partes, todas as entidades para essa discussão. Hoje quero
fazer um apelo especial, reforçando o discurso de V.
Ex". Nobre Senador, não fizeram a descentralização
da reforma agrária, não envolveram o Governador
de Estado, não fizeram uma câmara de discussão
em cada Estado e não fizeram, a meu ver, a principal participação de tudo, a municipalização através
do prefeito municipal. Compra-se a terra, leva-se os
assentados para um monte sem definição, sem colocar-se uma estrutura de divisão das terras com as
firmas de cadastramento e topografia - aliás, um
verdadeiro cartel que impede o rápido assentamento
-, com os prefeitos, de um lado, dando assistência
de saúde e educação a todos eles, sem condição de
participar. Peço a V. Ex" que faça constar também a
inclusão deste meu desabafo no sentido de convocar, imediatamente, para essa reforma agrária, prefeitos municipais e Governos Estaduais. É um negócio feito de Brasflia diretamente com a pessoa. O Ministro da Educação já fez isso - descentralizou e
municipalizou toda a área de educação e foi até a
escola. O que o Ministro da Reforma Agrária tem
que fazer, imediatamente, é descentralizar, outorgar
responsabilidade aos Governos Estaduais e aos prefeitos capazes de fazer uma negociação com as pessoas que moram nos municípios. Era esse o apelo e
essa inserção que gostaria de fazer no brilhante discurso que V. Ex" está fazendo hoje nesta CasaO SR. RAMEZ TEBET- Nobre Senador Mauro
Miranda, V. Ex•, em determinado momento, falou em
desabafo. Eu falo de uma intervenção de V. Ex", que
conhece bem o assunto, um homem do Centro-Oes-
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te e que está sugerindo, sintetizando, por assim dizer, o ponto culminante da minha fala de hoje. Precisamos dessa parceria. Cadastrar significa envolver o
município, significa envolver os Estados, significa
envolver toda a sociedade para que tenhamos, realmente, um planejamento efetivo de reforma agrária
para que se evite a ilusão. Esperança é forma de governar, ilusão não é própria de governos sérios. E
temos, no Brasil, um Governo sério, um Governo,
volto a afirmar, que assentou nos dois últimos anos,
1995 e 1996, 105 mil trabalhadores. O aparte de V.
Ex" me faz recordar também que o Governo Federal,
através do Presidente da República e do Ministro da
Reforma Agrária, está dizendo, por exemplo, que as
invasões no campo são de responsabilidade dos
Governos Estaduais. Coibir isso legalmente, sim,
mas sabemos em que situação se encontram os governos estaduais, eles precisam de socorro, é preciso ação, é preciso que o Governo Federal demonstre energia, demonstre ação, e, junto com os Governos Estaduais, junto com as prefeituras e junto com
toda a sociedade, procure efetivamente dar um trato
a esse assunto de tamanha magnitude, que é o problema agrário neste País, que se ressente de uma
política que fortaleça os homens que trabalham no
campo.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. RAMEZ TESET - Concedo o aparte a

v. Ex".

O Sr. Ney Suassuna - V. Ex" está abordando
um tema que··preocupa toda a Nação e está dando
uma solução que, acredito, seja a mais racional possível. V. Ex• afirma que 105 mil familias já foram assentadas. Quantas dessas famílias ainda estão nos
assentamentos? Essa flutuação do cidadão invadir
aqui, receber um lote e depois correr para pegar
mais um lote em outro lugar, criando essa massa
que está fazendo toda essa movimentação, só vai
deixar de existir quando realmente tivermos um cadastro eficiente. E para isso não temos que envolver
só os Estados, é preciso envolver também os Municípios. Tem que existir um cadastro eficiente para
não acontecer o que aconteceu ontem, Senador Ramez Tebet. Ao passar pela frente do Senado Federal, o meu motorista mostrou um aposentado do Se:
nado que, agora, é do Movimento dos Sem-terra. E
um cidadão aposentado do Senado, mas que está
também com um barraco nas proximidades daqui
como membro do Movimento dos Sem-terra. Isso
está acontecendo, são especuladores que estão ganhando algum dinheiro às custas da República e de
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toda essa preocupação nossa. Isso tem que parar.
bro de S. Ex" a reforma agrária; que se monte uma
equipe com a universidade para estudarmos as culComo aconteceu outro dia na Paraíba, onde encontramos o mesmo cidadão, que já invadiu no Paraná
turas perenes para os assentamentos. Não se faz
esse grupo, não se faz esse estudo e a coisa vai
e no Rio Grande do Sul,.sendo invasor agora na Pasendo "levada de barriga•. Parabenizo V. Ex" por leraíba. Isso não pode continuar acontecendo. Tem
que ter um fim.
vantar um assunto de tamanha magnitude, de tamanha importância, e quero mais uma vez ressaltar
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Senaque o Governo deve ao País o replanejamento da
dor Ramez Tebet, peço desculpas a V. Ex", mas sou
reforma agrária.
obrigado a interrompê-lo para prorrogar a Hora do
O SR. RAMEZ TEBET- É nessa direção mesExpediente por 15 minutos, para que V. Ex" possa
terminar o seu discurso, que ainda dispõe um pouco
mo, Senador Carlos Bezerra, que estamos condumais de 3 minutos, e para que outros dois Senadozindo a nossa fala. E vamos ·encerrá-la, não sem anres que estão inscritos para uma comunicação inates dizer que, quando V. Ex" me aparteava, ocorreume também que esse planejamento fosse feito de
diável possam fazer os seus pronunciamentos.
forma regional. O Brasil não é um país igual. A realiV. Ex" continua com a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET- Senador Ney Suassu--: dade de cada Unidade da Federação é diferente
uma da outra. Nós não temos, no Brasil, faz tempo na, agradeço o aparte de V. Ex". O cadastramento
e
tenho pedido isso ao Presidente Fernando Henritem também esta finalidade - e não é só esta: a de
que Cardoso, desta tribuna -, uma política de deseparar o joio do trigo, de fazer justiça, impedindo a
senvolvimento regional. Dentro dessa política de deação dos aventureiros, a ação daqueles que nunca
senvolvimento
regional, temos que incluir, com toda
trabalharam na terra, nunca viram um pedaço de
certeza,
o
problema
agrário, o problema fundiário e
chão, que, às vezes, levam vantagens sobre aqueo da agricultura.
les que têm as mãos e os pés calejados no trato da
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há uma
terra.
unanimidade
do Senado, há uma unanimidade de
O aparte de V. Ex" é esclarecedor. Eu o acolho
toda
·a
elite
pensante,
de todos aqueles que querem
e o incorporo ao meu pronunciamento.
vez
melhor,
no sentido de que este
um
Brasil
cada
O Sr. Carlos Bezerra - Permite-me V. Ex" um
assunto seja solucionado. Vamos partir para um plaaparte?
nejamento eficaz, para um planejamento que dê fruO SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte ao
tos e vamos dar solução nós mesmos para os nosSenador Carlos Bezerra, lembrando-lhe apenas de
sos problemas.
que a Mesa já me advertiu de que disponho de 3 miEra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
nutos para concluir o meu pronunciamento.
O
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
O Sr. Carlos Bezerra - Serei rápido, Senador.
-convOCá
-ossrs. -senaaoresquese enconrraiT1 em
Não poderia deixar de interferir para repetir o que já
seus gabinetes, ou em outras dependências desta
disse neste plenário sobre esse tema importantíssiCasa, para virem ao plenário, pois teremos votação
mo, que é a questão do replanejamento da reforma
-nominal.
agrária. O Governo está levando a reforma agrária
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano
na mesma metodologia de outros governos, com as
Melo,
que dispõe de 5 minutos.
mesmas falhas, os mesmos erros. Não parou para
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronunpensar, para replanejar. Recentemente, saiu uma
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
pesquisa do IBOPE- V. Ex" deve ter visto- sobre a
Srs. ··Senadores, deixo registrado nesta Casa que
situação dos assentamentos de reforma agrária em
acabo de cr<:1gar de Rio Branco, no Acre, e infeliztodo o País: a situação é a pior possível, o quadro é
mente tenho notícias bastante desagradáveis a reso mais tétrico possível. Acho que se fosse uma coisa
peito da nossa terra.
de banqueiros, da grande oligarquia nacional, estaEstamos com uma alagação que está próxima,
ria tudo bem planejado; mas como é coisa de trabafaltando apenas s<f Cêntimétros, da maior alagação
lhadores sem terra, a coisa vai sendo "levada de
que já houve em Rio Branco, em todos os tempos,
barriga". Este Governo realmente vem assentando,
no Estado do Acre.
em volume mais considerável, t. vem impulsionando
O rio Acre já atingiu a cota de 16 metros e 50
a reforma agrária, mas de forma errada, de forma
centímetros. A maior alagação, em 1988, chegou a
atabalhoada; mas não parou para pensar. Lá no
meu Estado, desde que o Governador a5sumJu, co17 metros e poucos centímetros a mais.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, que
dispõe de 5 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta deve ser
pelo menos a décima vez que ócupo · esta tribuna
para pedir priondade de estudos e o início de obras
-- da transposição das águas do rio São Francisco.
Falei há pouco com o Prefeito Mauri Sérgio, e Houve um aceno do Palácio do Planalto na
S. Exa disse-me que poderá decretar estado de calacontinuidade desses estudos, o que nos permitirá
midade pública, porque o rio já está atingindo a cota
dar continuidade a essa obra; obra essa que benefide 17 metros.
ciaria os Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte,
.
É grave a situação, o rio Acre chegou numa raPernambuco e Ceará.
pidez tão grande a essa cota de 17 metros que reSr. Presidente, sabemos que muitos desses
presou vários igarapés que nunca haviam tido um
Estados querem a água para irrigação e até para
grande transbordamento, como o caso do igarapé
consumo animal. No caso do meu Estado, insistimos
São Francisco, que corta a cidade, que desabrigou
na necessidade por uma razão simples: primeiro, as
cerca de 300 famílias.
previsões meteorológicas indicam que vamos entrar
Em Sena Madureira, o rio laca já chegou à
num cicio de seca,- e não adianta chorar quando já
cota de 17 metros e 68 centímetros- uma alagação
não tem solução. Temos que tomar uma atitude, tegrande. No último domingo, indusive, a Prefeita foi
mos que determinar agora, enquanto não estamos
fazer um sobrevõo para ver como se encontravam
sob a calamidade da seca. Com toda a certeza, se
os desabrigados, junto com os Deputados Márcio Binão fizermos essa transposição e se a água dessa
ttar e José Vieira, que têm base eleitoral nesse Mutransposição não correr pelo leito s_eco do rio Paraínicípio, e mais alguns oficiais do Corpo de Bombeiba, vamos ter problemas muito sérios no Cariri e no
ros, porém, infelizmente, o avião em que viajavam
Curimataú da Paraíba.
bateu numa torre da Teleacre e caiu dentro de um
Estamos alertando. Sr. Presidente, Srs. Senaigarapé chamado Cafezal. Na batida, o piloto do
dores, no sentido de que implementemos as ações
avião faleceu. OS outros ocupantes estão se recude forma aquehaja solução: que nós possamos ter
perando, já fora de perigo.
ág-ua não só para a irrigação, mas, no caso da Paraíba, para consumo animal e humano.
Contudo, alerto à Casa e ao Governo Federal,
principalmente à Defesa Civil, que o problema ê Sérlo,
Ouvimos, com alegria, esse aceno, esse alento
estamos precisando de ajuda. Os prefeitos municipais
partido do Planalto, mas esperamos que esse alento
e o Governo do Estado não têm condições de atender
se transforme em ação, em realidade.
a essa população. Até porque, as pessoas são retiraMuito obrigado~
das de suas casas, por fenômenos da natureza como
O
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conceo da alagação, empregadas ou desempregadas, o Godo
a
palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
verno, naturalmente, tem que ter uma atenção toda espara
uma
comunicação
inadiável, por 5 minutos.
pecial. Muitas vezes há famílias inteiras desempregaO
SR.
EDUARDO
SUPLICY (PT-SP. Para
das, e o governo tem que atender.
uma comunicação inadiável. Sem revisão do oraSei o que é isso, sei as dificuldades que acar.dor.) -:- sr.. E're~jd~11te, Sr"§ ~-Sr~. senadores, ontem,
retam uma alagação dessa proporção, porque, em
. a Rede Globo de Televisão informou a respeito de
1988, quando houve a grande inundação-no Acre,
pesquisa que a instituição realizou sobre o extraordieu era Governador do Estado e sofri muito com isso.
nário apoio que há hoje na opinião pública para a
Naquela época, tivemos a solidariedade do povo
realização da reforma agrária. Essa mesma pesquibrasileiro e dos órgãos governamentais. Apoio esse
sa mostrou que uma grande parcela da população
que as vítimas da inundação precisam novamente,
brasileira considera como lenta a ação do Governo
sob pena de aumentar, ainda mais, as süas dific-ul_c__om.:~li.s.ta_àrealização d_a r.ef.P!JIIª-aQrária. A mesma
dades.
pesquisa mostrou grande apoio ao Movimento dos
Muito obrigado.
Sem-Terra e aos movimentos que se levantam no
Nós já temos, segundo a Defesa Civil, 4 mil
pessoas atingidas, o que dá uma média de 20 mil
pessoas. Esse número de 20 mil pessoas, dito como
número absoluto, já é grande, mas se compararmos
ao percentual da população da nossa Capital, que é
de 200 mil pessoas, já teremos 10% da população
atingida por essa alagação. Destas, por volta de 6
mil estão desabrigadas.
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sentido de que se realize a reforma agrária de forma
pacífica.
Sr. Presidente, nesse último domingo, mais um
incidente ocorreu no Pontal do Paranapanema, e
dessa vez com oito férido~. Havíamos ainda alertado, na semana passada, que, se não houvesse uma
ação rápida por parte do Governo, o grau de tensão
naquela região poderia explodir.
Há cerca de dez dias, acompanhamos o Secretário de Justiça, Belisário dos Santos, em reunião
onde, primeiro, dialogou com cerca de 70 fazendeiros; em segundo lugar, com 18 Prefeitos da região
do Pontal do Paranapanema; e, em terceiro lugar,
no mesmo dia ainda e por algumas horas, com os
trabalhadores assentados e com a coordenação do
Movimento dos Sem-Terra.
O que pudemos constatar ali foi a necessidade
de ação urgente. O Secretário Belisário dos Santos
até informou que estava por enviar aos produtores,
aos trabalhadores, aos Prefeitos um decreto que
está por ser publicado pelo Governador Mário Covas, segundo o qual se poderia estabelecer acordos
entre os fazendeiros e o Governo do Estado, com o
objetivo de aumentar o estoque de terras disponíveis
para os assentamentos.
Na ocasião, estando presente o Superintendente do INCRA, Jonas Villas Boas, bem como o
Movimento dos Sem-Terra, os fazendeiros solicitaram que fosse feito um estudo comparativo indicando o grau de produtividade tanto das áreas das
fazendas quanto das áreas onde houve assentamentos, com o que concordou plenamente o Movimento dos Sem-Terra. Entretanto, o Superintendente do INCRA informou que não haveria agrônomo suficiente; que os poucos agrônomos existentes estavam trabalhando em outras áreas do Estado e que um concurso público para engenheiro
agrônomo, realizado recentemente pelo INCRA,
havia tido um número praticamente nulo de candidatos, uma vez que a remuneração estava em cerca de R$600,00 por mês.
Sr. Presidente, o Ministro Raul Jungmann,
diante dos graves fatos ocorridos e de o Presidente
Fernando Henrique ter dito que alguma coisa precisava ser feita, informou à opinião pública que seria
realizado um grande mutirão e que em 60 dias engenheiros agrônomos de todo o País estariam na área
do Pontal fazendo um exame do grau de produtividade para seleção das áreas onde poderá haver assentamentos.
Quero até perguntar ao Ministro Raul Jungmann se realmente vai haver a contratação desses

engenheiros agrônomos, porque na semana passada não existiam engenheiros em quantidade suficiente.
Sr. Presidente, ainda hoje, em reunião com os
11 Senadores do Bloco de Oposição, estivemos refletindo sobre isso ~~valíamos ser importante que o
Senado Federal dialogue com o Ministro Raul Jungmann, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, para que a reforma agrária e os assentamentos
sejam realizados numa velocidade muito maior do
que a que até agora vem sendo feita. É preciso que
o Ministro Raul Jungmann mude a sua atitude de
diariamente estar a dizer que não dialoga com o Movimento dos Sem-Terra.
Ainda ontem, a própria TV Globo informou que a
caminhada de 600 trabalhadores sem terra, que de diversos pontos do Brasil se dirigem a Brasma para aqui
chegarem dia 17 de abril, está tendo o apoio da opinião pública. Trata-se de uma manifestação pacífica,
ordeira, em que eles chamam a atenção da população
brasileira e das autoridades no sentido de que se realize a reforma agrária Ontem, o Ministro Raul Jungmann disse que não participaria de um programa de
entrevista na TV Bandeirantes caso ali participasse
também João Pedro Stédile, Coordenador Nacional do
Movimento dos Sem-Terra.
Ora, Sr. Presidente, é preciso que o Ministro
Raul Jungmann- não sei se está apenas seguinjo
orientação do Presidente - mude esse tipo de atitude. Para se resolver o problema agrário no País há
que se dialogar com todas as partes. Que dialoguem, sim, com os produtores, com os fazendeiros,
mas que dialoguem também com os trabalhadores.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que será lida pela Sr" 11 Secretária em exercício,
Senadora Emília Fernandes.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N24, DE 1997
(N2 1195, na Câmara dos Deputados)

Dá nova redação ao parágrafo 52 do
art. 14, do caput do art. 28, do inciso 11 do
art. 29, ao caput do art. n e ao art. 82 da
Constituição Federal.

--------

:A.l\!A!~

322

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

Fevereiro de 1997

DO SENADO FEDERAL

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1° O parárafo 5° do art 14, o caput do art.
28, o inciso 11 do art. 29, o caput do art. 77 e o art.
82 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 14...............................•.................

§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substttuído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente.
"Art 28. A eleição do Governador e do
Vire-Governador de Estado, para mandato de
quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo
de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo tumo, se houver, do ano anterior ao do término do mandato
de seus antecessores, e a posse ocorrerá em
1° de janeiro do ano subseqüente, observado,
quanto ao mais, o disposto no art 77.
"Art. 29.................................................
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras
do art. 77 no caso de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores.
"Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.
•Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em 1•
de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.·
Art 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
PROPOSTA ORIGINAL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituiçã?

Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art 12 o§ s• do art. 14 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ s• O Presidente da República, os
Govemado[es de Estado e do Distrito_ Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso do mandato poderão
ser reeleitos por um período imediatamente
subseqüente e concorrer no exercício do
cargo•.

Art. 22 Fica suprimida a expressão "vedada a
reeleição para o período subseqüente• constante do
art 82.
Justificação
O artigo 14 da Constituição Federal, em seu
parágrafo 5°, proíbe a reeleição do Presidente da
República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, dos Prefeitos, e de quem os houver
substituído seis meses antes do pleito.
Durante o período de revisão constitucional, recentemente concluído, cerca de oitenta proposições
apresentadas sugeriram a modificação desse dispositivo. É importante ressaltar que, destas, 40% visavam não apenas a possibilitar a reeleição para cargos executivos, como também entendiam ser inconsistente a manutenção, em tal caso, da exigência da
renúncia prévia, assim como da inelegibilidade dos
substitutos.
A exigência da renúncia prévia pode, com efeito, impedir a continuidade administrativa. A obrigatoriedade de renúncia do substituto implica, por outro
lado, a formação de uma segunda chapa para a reeleição, o que tumultua o processo de negociação intrapartidária para a escolha de candidatura.
Entendemosque o amadurecimento do processo democrático passa pelo instituto da reeleição, entendido este aqui como um fator importante d_a constituição de corpos administrativos estáveis. A população brasileira deve ser dada a opção de decidir
pela continuidade de uma administração bem sucedida, como já acontece na maioria dos países. Além
disso, cria-se, com isso, a efetiva possibilidade de se
levar a efeito o cumprimento de metas governamentais de médio prazo, o que se toma praticamente impossível no sistema atual.
Diante do exposto, e na certeza de contar com
o apoio dos nobres pares, apresentamos a presente
Proposta de Emenda à Constituição Federal, a qual
permite não só a reeleição, por um período subseqüente, dos titulares de cargos do Poder Executivo,

--------------------------------------------------------~------~~~~~~~~~-~~-~~
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como também lhes outorga o direito de concorrer no
exercício do cargo.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. Deputado Mendes Filho.

LEGISLAÇÃO CrfADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante:
1- plebiscito;
11 - referendo;
III- iniciativa popular.
§ 5 2 São inelegíveis para os mesmos cargos,
no período subseqüente, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal ,
os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Govemador de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no
dia 12 de janeiro do ano subseqüente, observado,
quanto ao mais, o disposto no art. 77.
Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvadas a
posse em virtude de concurso público e observado o
disposto no art. 38, I, IV e V.
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até
noventa dias antes do término do mandato dos que
devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no
caso de Mumcípios com mais de duzentos mil eleitores;
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamen-

te, noventa dias antes do término do mandato presidencial vigente.
Art. 82. O mandato do Presidente da República
é de quatro anos, vedada a reeleição para o período
subseqüente, e terá início em 12 de janeiro do ano
seguinte ao da sua eleição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita a disposições específicas
constantes do art. 354 e seguintes do Regimento lntemo.
Sendo assim, a matéria será publicada e oporti.Jnamenfe-despachada à Comissão competente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-- tuição que será lida pela Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Emília Fernandes.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°5, DE 1997
Dã nova redação ao§ 12 do art. 239
da Constituição Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimõnio do
Servidor Público- PASEP.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos do § 3 2 do art.
60 da Constituição Federal, a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Artigo único. O§ 12 do art. 239 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 239...............................................

§ 12 Dos recursos mencionados no caput deste artigo, pelo menos quarenta por
cento serão destinados a financiar programas
de desenvoMmento econôrnico, com critérios
de remuneração qi.Je lhes preservem o liálor,
sendo vinte e cinco por cento por intermédio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, dez por cento pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A e cinco por cento pelo
Banco da Amazõnia S.A
.................................................................. ...
Justificação
O constituinte de 1988 demonstrou, em vários
dispositivos, uma preocupação legítima com a questão dos desequilíbrios regionais no Brasil, instando
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para que fossem feitos esforços no sentido de reduzir as desigualdades existentes.
O art 43 da Carta Magna, por exemplo, determina que "Para efeitos administrativos, a União poderá
articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redu~o d~ desigualdades regionais". Já no capitulo
dediCado aos princípios gerais da atividade econômica, temos o art. 170 com a seguinte redação:
"Art. 170. A ordem económica, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
VIl - redução das desigualdades regionais e sociais;
Para aplicar os recursos destinados a determinada região, o constituinte priorizou explicitamente
instituições regionais, conforme evidenciado no §-22do art. 192, in verbis:
"Art. 192.

§ 2 2 Os recursos financeiros relativos a
programas e projetes de caráter regional de
respom;?bilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito
e por elas aplicados.

.

Como ;;-~~b~:·;~··;~-~-~-;;~--~ri~~d~;·d~~-~~tribuições para o PIS/Pasep têm assumido um lugar
de destaque no financiamento, especialmente de
longo prazo, de programas de desenvolvimento económico. Em 1994, por exemplo, do total de desembolsos feitos pelo Sistema BNDES com recursos ordinários, 35% foram desembolsos com recursos do
Fundo _?e Amparo ao Trabalhador- FAT, fundo para
onde sao canalizadas aquelas contribuições.
Asstm sendo, consideramos essencial que se
transforme esses recursos em um instrumento efetivo para redução das desigualdades regionais. Para
tanto, é preciso assegurar, de antemão, a alocação
de parte dos recursos nas regiões Norte e Nordeste.
Observe-se que, mesmo reconhecendo o trabal~o gue vem sendo realizado pelo BNDES, na
aphcaçao desses recursos, não podemos concordar
com o fato das regiões Norte e Nordeste terem recebido, respectivamente, apenas 3% e 12% dos desembolsos feitos por aquele banco, por exemplo, em
1~4. fazendo-se necessário uma maior atenção regtonal. Os recursos do FAT devem atender a objeti-

vos de desconcentração económica como instrumento de democratização das oportunidades.
A nossa proposta é, pois, que os 40% da arrecadação de contribuições para o PIS/Pasep atualmente destinados ao BNDES, sejam distribuídos entre esse banco, que ficaria em 25% da arrecadação,
o BNB, que passaria a administrar 10%, e o BASA,
que receberia os outros 5%. Isto significa que o
BNDES continuaria aplicando o equivalente a 62,5%
do total que lhe é destinado atualmente.
Diante da evidente superioridade do BASA e
do BNB para idef1tilicarem com maior precisão as
- - possibilidades de investimentos em suas respectivas
áreas de abrangência, estamos certos de que poderão alocar esses recursos com eficiência e eficácia
garantindo um excelel'lte _retomo, particularmente n~
que concerne à geração
emprego e renda, que
se constitui em um objetivo primordial do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
Sala das SesSões, 26 de fevereiro de 1997. Senador Waldeck Ornelas - Beni Veras - Joel de
Hollanda- Freitas Neto- Francisco Escórcio- Epitácio cafeteira - Josaphat Marinho -Jefferson Peres- Edison Lobão- Carlos Patrocínio - Nabor Júnior - Lucídio Portella - Jonas Pinheiro - L.evy
Dias - José Bianco - Antonio carlos Valadares Geraldo Melo- João Rocha- Coutinho Jorge - Roberto Freire- José Eduardo Outra - Ney Suassuna
- Bernardo ca)Jral - Sebastião Rocha- Élcio Álvares -lris Rezende- Marina Silva- Renan caJheiros
___-;: Jgsé Agripino- Gilberto Miranda

de

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
_ FEDERATIVA DO B8ASIL
Art. 239. A a1]"13cacjação decorronte das contribuições para o Programa de Integração Social criado pela
Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 1970, e
para o Programa de Formação do Património do Servidor Público, criado pela Lei Complementar n• 8, de 3
de dezembro de 1!:!70, passa, a partir da promulgação
desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3" deste artigo."
§ 12 Dos recljrsos mencionados no caput deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento
económico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e S()cial, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carbs Magalhães)
- A proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às dispOsições específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pela Sr" 1~ Secretária em exercício, Senadora Emília
Fernandes.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N 2 152, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2 2 , da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja encaminhado ao Exm 2 Sr. Ministro de
Estado da Fazenda o seguinte pedido de informações acerca das fraudes cambiais ocorridas nos anos
de 1988e 1989:
1. Quando, exatamente, o Bacen detectou a
fraude?
2. Alguma instituição financeira denunciou a
fraude? Em caso afirmativo, isto se deu antes ou depois de o Bacen havê-la confirmado?
3. No período em que ocorreu tal fraude, as
operações cambiais envolviam a participação de
agente do Banco Central antes da liberação do crédito de importação?
4. Em caso afirmativo, esclarecer, objetivamente, em que consistia essa atuação;
5. cabendo ao agente examinar previamente os
documentos que dão suporte a uma operação cambial
(inclusive com o poder de vetá-la se constatasse alguma irregularidade), porque a autarquia não impediu a
realização das operações, se agora entende ter havido
fraude? Isso significa dizer que os documentos exibidos não eram grosseiramente adulterados?
6. Nos contratos de câmbio, constava o vazamento pelo agente do Banco Central?
7. A falta de sincronia entre o Banco Central, a
Receita Federal e a Cacex, constatada pela Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito instalada em 23-11-89
com a finalidade de apurar a fuga de capital e a evasão de divisas do Brasil, no item "Conclusões e Recomendações", publicada no DCN de 15-12-90, e que facilitaria a circulação de guias de importação com o
mesmo número, não auxiliou sobremaneira a concretização dessas operações? Como funciona atualmente
essa estrutura de cruzamento de informações?

8. O sistema de controle entre Bacen/Cacex e
Receita Federal foi alterado conforme recomendou
aquela CPI?
9. As conclusões daquela CPI não indicam que
os bancos são vítimas dessa trama?
10. Se o Bacen acompanhou a CPI instalada
na época, por que somente agora deu seqüência
aos processos? Que interesse existem nisso?
11. Quantos fiscais o Banco Central possuía na
área de câmbio à época dos acontecimentos? Quantos destes estavam sediados ou aluavam na praça
do Rio de Janeiro?
12. O atual Diretor da Área de Câmbio instaurou sindicância para apurar os motivos que levaram
os fiscais a visar os contratos agora considerados irregulares? Houve punição de fiscais ou de algum
servidor do Bacen?
13. Como explicar a punição aos bancos se os
contratos de câmbio eram firmados em Corretoras
que tinham responsabilidade regulamentar de examinar os documentos e se estes também eram analisados previamente pelo fiscal do Bacen?
14. Como explicar o decurso do prazo havido
entre a denúncia da fraude e a decisão nos processos administrativos instaurados?
15. Informações de mercado dão conta de que
em anos anteriores já havia ocorrido fraude análoga
em Manaus e no triângulo mineiro. Essas informações são procedentes? Em caso afirmativo, que medidas efetivas (pede-se detalhar) foram adotadas, naquela época, pelo Bacen, para evitar ou impedir a
reiteração dessas fraudes em outras praças, como
delato ocorreu em Santos e Rio de Janeiro? Por
que tais medidas revelaram-se inócuas?
16. Quantª_s_~__quais empresas jmportadoras
partiCípariun dos contratos?
17. Foram analisados os respectivos contratos
sociais? Foi apurada alguma eventual ligação entre
os sócios dessas empresas e servidores do Banco
Central ou seus familiares?
18. Algum servidor ligado à área de câmbio do
Banco Central, atuante no Rio de Janeiro, pediu
exoneração do cargo naquele período?
Justificação
Não obstante seja dispensada a justificação
escrita de requerimento de informações, nos termos
do disposto no art. 238 do Regimento Interno do Senado Federal, o presente requerimento tem por objetivo a obtenção de informações que esclareçam, de
forma definitiva, os motivos pelos quais somente
muito recentemente o Bacen tenha dado prosseguimento ao processo de punição dos envolvidos nas
fraudes cambiais ocorridas nos anos de 1988 e
1989. o Bacen se intitula denunciador dessas fraudes, quando, na verdad~, os bancos é que as denunciaram.
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O Sr. Gustavo Franco, Díretor de Assumas Jnternacionais do Bacen, em matéria publicada no jornal O
Estado de S.Paulo, em 29-11-96, declarou qua:
a) o Banco Central multou cerca de 20 instituições financeiras, entre bancos e corretoras, por envolvimento em operações cambiais fraudulentas;
b) a fraude foi verificada pelo Banco Central;
c) estava convencido da culpa das instituições
acusadas;
d) a recusa na divulgação de nomes e valores
se deveu ao fato de o elevado valor das multas impostas "poder afetar a percepção do mercado quanto a essas instituições".
Na mesma matéria, foi atribuída a um técnico
do Banco Central o comentário de que ele (técnico
não identificado) estana convencido de que os bancos não se beneficiaram das fraudes, mas apenas
serviram de veículo. Contudo, "mesmo assim, foram
autuados em razão do pouco cuidado que revelaram
na condução das operações".
A análise do assunto exige o esclarecirnentQ O§
inúmeras questões, as quais procuramos sintetizar nos
quesitos aqui apresentados. Assim, evitar-se-á que o
próprio Ministro seja convocado para prestar, pessoalmente, as informações requeridas, conforme dispõe o
art. 50, caput, da Constituição · .·'o.ral, ou solíci~o · pela Comissão de Assuntos Ec::·
menta do Presidente do BACEN, -:.~.:
vo, de acordo com o disposto no art. 90 do r~eg1ment 0
Interno do Senado Federal.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997. Senador Roberto Requião, PMDB-PR.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2153, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50 da Constituição Federal. seja convocado o Exmo. Sr. Ministro do
Planejamento Dr. Antonio Kandir, para prestar informações a este Senado sobre o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, especial·
mente sobre:
1. Modelagem de venda da Companhia.
2. Cálculo do preço dos ativos operacionais da
empresa.
3. Metodologia de avaliação dos ativosreferentes às reservas minerais já em exploração, visando
a incluí-las no preço de venda da Vale.
4. Metodologia de a\laliação dos ativos referentes às reservas minerais Já descobertas, mas não totalmente dimensionadas._.
5. Explicações sobre o mecanismo de debêntures que o governo pretende em1tir.
6. Destinação dos recursos financeiros obtidos
com a privatização da Companhia.
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7. Permanência do Fundo de Desenvolvimento
e apoio aos municípios após a privatizaçao.
-Justificação

O processo de privatização da Companhia Vale
do Rio Doce têm sido, desde o seu início, objeto de
polêmica tanto no âmbito da sociedade quanto do setor !)<llítico. Isso decorre, não só da magnitude e área
deatuação da enlj:Jresa, como, principãiiTlente, da in·
suficiência de ínforfnações sobre o proceSso.
Recentemente,·a-põlêmíca·· aumerltoirãeViao-a
divulgação de um relatório deavaliação sobre as áreas
-minerais nci Pará;pertencentesao complexo mineral
de Carajás, denominadas Corpo Alemão, lgarapé Bahja, $atot)()~ Pojuca Lesle~-Águas-Ciaras·e serra LéSte:
Segundo dados divUlgados pela imprensa, a partir dás -riova5 aeseobertas minerais, Carajás passa a
representar um enorfné-e Insubstituível bem nacional,
constituindo-se em um novo Carajás, único no mundo
em termos de riqueza e CóncentraÇão. Apesar dos estudos nao estarem concluídos as amostras apontam
que as jazidas de ouro uttrapassam em muito tudo o
que já se conhece sob'e a ?.rea.
Diante desses novos fatos é preciso que se red;scuta novamente o processo de privatização da
. =· .-:n race ·:::: ;:;apei estratég1co que a empresa
~presenta para o desenvolvimento do País.
- - -Nãósetfaffirrlais-déaebater ideologicamente
o problema e sim situá-lo no âmbito das questões
~çonõmic;as,e sociais, que interessam ao País corno
um todo. o setor-minera[ é esfratégico-aõ aesenv61~
-Vimento de qualquer -paTs;espeeiãlrnéntEn:is reser:o
vas do Pará, que guardam espécies minerais ainda
:-3o dimensio,.,adas.
' Vale passa ~ ser um caso escc•:onciado das dema,,:; e:-npr~_?a~ t:s~a.~::..s_ J-·~ p~1va~JZ_ãwas ~u a privatizar. A transparência em todo o prOceSSO toma-se vital para que a sodedade sinta 'segurança nas decisões do Governo.
Assim, submetemos o presente requerimento à
apreciação desse Plenário, para que o próprio Minis-tiQ_QQF'Ianejamento venha ao Senado dirimir as dúvidas e prestar informações que sejam capazes de
subsidiar os debates nesta Casa.
_SªIa das Sessões, 26 de fevereiro de 1997.Senador Coutinho Jorge•
.6-SR. PRESIDENTE(AI'ltoniõ-CartosMãgãlhães)
--: Qs r~guerirnentcis lidos serão despachados à
MSlsa_oara decisão, nos termos do inciso III, ãrf. 216, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
pela Srª 1• Secretária em exercício, Senadora Emília
Fernandes.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N". 22, OE 1997
Estabelece t.m'la SJstemàtJca de
financramento da política nactonal
de desenvolvimento regional e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

•

Art 1° O Banco Naocnal de Desenvolvimento EconOmiC(l o SQCta! SNOES. em COI'IJI,Jrtlo com suas Empresas Controladas, Ã.Qência ~sp(,c;a1 d.i
FinanoamentO Industrial • FINAME - e BNDES Partiapaçóes S.A BNOESPAR,. concecerá pnondacte
promoção do desenvolvimento da

§20. Nos contratos de financ:amel'lto aos governos estaduais. constara
a prerrcgat1va do Sistema BNOES. a qualquer t~mpo, de poder ~nsfenr o
saldo remanescente destes contratos ao setor pnvado, com preferencta. em
igualdade de condições. ao grupo pnvado ~ntrc!ador do empreendimento.

o

Art so
financiamento da expansão e melhoria dos serviços públicos
de educação, saúde e saneamento. na Amazônt~ e no Nordeste. ccmo
previsto no 1nciso 111. do Art. Z'. sera .restnto âs 1n1ci~tivas ~s governos
estaduais e municipaiS finanCiadas p3fC1almente por agenctas Tntemat::~onars
de desenvOlVImento. até o limite da contrapartida requenda aos tomadores dos
respectivos emprésttmos externos.
- - - -- Parágrafo Único •

O financiamento aos governos estaduais e mun1cipais

- -8-qu& se retere o caput deste arugo obedecera

âs segumtes diretnzes:

a

AmazõnJa e c!!o Nordeste. nos termos da presente Lei.

1 ~o prazo serâ de tnnta anos.

§ 1° A regiao da Amazón1a compreende os Estados do Amapá,
Proazonas. Rora1ma. Acre. RondOnJa, Mato Grosso, Tocantins e Pará.
§ :20 A região Nordeste compreende os Estados do Marai'JhãO. Piauí,
Ceará. Rio Grande do Norte. ~araiba, Pemambuco, Alagoas, Serg1pe, e Ba."t1a.

e os municip1os Jncluidos na Area Mmetra de Atuação da

Su~=Jennlendéncia

do

OesenvolVl!)'lento do Nordeste· SUDENE.

Art :ZO O Sistema BNOES aplicará ;:~roporções crescentes do montante
total dos rli!cursos finance1ros sob sua adminiStração no apo1o
seguzntes
atiVIdades~;
- -- - --

as

1~finanCiamento as atividades produtivas;

ser.r~çcs

saneamento.

J ... em

o

---:AJ:t. eo P~er_E.xeCUtiV_O e_nc:amtnharã_ao SenadoF~eral. ate o di~ 30de março de cada anO-:- Um- retatõl1o -det21hadÕ _d"ãs at1vsdades do Ststema
BNDES no cumpnmento do disposto nesta Le1, informando, entre outrOs
1 • nonnas. diretnzes

públicos de educação. saúde e

Parágrafo Úntco ·As aplicaçOes do Sistema BNOES, na Amazóma
Nordeste. se exQandirão observando a segtnnte progressão:

111 • a diferença entre a Taxa de Juros de Longo Prazo. acresCida de
uma taxa de admU"'IStração a favor do Srstema BNDES de ate do1s déc1mos por
cento. a a taxa de três por cento a ser c:obtada aos governos estaduaiS e
mun 1opa1s. ser3 de responsabilidade do Tesour~ Naaonat. medtante dotação
é"~if1 ca no Orçamento da Un1ão. tal como estabeleCido no Art. 70 desta LCJ.

-aspectOs, Q~ ~-e9tJinteS'

11 ·implantação e modem1zação da infra-estrutura; e
III • expansilo e melhoria dos

11. os encargos finance1ros totars não excederão à taxa anual de trés
por cento: e

e no

1SC?8. aphcarã no min•mo a proporção de trinta por cento;

11· em 1999, aphcarâ no min.mo a proporção de trinta e cinco pof cento;

e
III • nos anos 2000 e segumtes. aplicará no mimmo a proporçao de
quarenta por cento.

e

11 • relacão completa das solicitações de empréstimos em tram1taçào,
indicando o eStâgTo em que se encontram. tocahzação. objetrvos e alcance
esperado, selar, geração de emprego esoerada. est1mat1vas de •ncbcadores de
desempenhO econômJcO e outras Informações relevantes:
111 • Ustagern das operações contratadas. c!assificactas de acor~o com
suas finalidades. acompantladas de um resumo das pnnc:1oa•s vanave1s e
cond1ções do apoio financeiro concedido:
IV ~.avaliação dos asoectos financetros da execução do ano antenor e

em plane1amento para o exercic:Jo v1gente. destacando a admm1s1raç:ão dos
subsidies do Tesouro Nac1onal:

Art. 3° O f1nanc1amento das ahv1daaes produtivas na Arnazõnia e no
Nordeste. como prevzsto no 1nc1so l do Art. 20. sera restnto as •n•oat•vas de
responsabilidade do setor pnvado. e serã realizado em condiÇões fáváreodaS,_
devendo os encargos financeiros totais rncldentes sobre os contratos deemprest1mos. serem rnfenores aos encargos financetros tota1s VIgentes para
operações conced1oas pelo Sistema BNOES a favor oe empreendimentos
s1milares nas dema1s reg1ões do Pa1s.
Parágrafo Úmco • No conceito de encargos financeiros utilizado no
caput deste art1go se Incluem todos os adictonars, a qualquer titulo. tanto no
âmbitO dO Sistema BNOES. como Internamente aos Agentes Financeiros.

Art 4° O financtamento da Implantação e mOdernização da infra.
estrutura. na Amazóma e no Nordeste. como previsto no inCiso 11 do Art. ~.
será restnto as in1CJat1vas do setor pnvado, sob concessão. autonzaçao ou
perm1ssão dO setor público. da acordo com a legislação do respectivo sator. e
será re311%ado em condições favorectdas, devendo ser obedecidas as
segutntes diretnzes:
! ~ prazo de atê tnnta anos para amortização, inclusive período de
caréncta de até Cinco anos. compatível com o prazo de exeeução das obras e

manuats operacionais Que onentaram estas

atividade:s. iric:tus.ve o creoenctamento de agénoas de desenvolvsmento para
des~olver projetes nos setores indicados no Art.5°;

e

v ~ estimativa

para o exercido f1nanc:e1ro segumte. da necessidade de
_ transferénc1as do Tesouro Nac1onal ao Sistema BNOES. para cobnr a
diferença entre a T.J.L.P e o custo dos financ:tamentos a que se refere o Art
5° desta Lei.

Art 7" No ProJeto de Lei de Dtretnzes Orçamentânas e no ProJeto de
lei Orçamentána Anual. o Poder Execuuvo tnduirâ. respectivamente. as
diretriZeS e a provisão de recursos para o paÇ~amento dos subsid1os prev1stos
nas operar;óes de finr-:!nCI:Imento a que se refere o Art 5~ desta Le1 .. em
dotaÇ-ao especifica a favor do S1stema BNOES. com a fmalldade espee1fica
para atender ao aqu1 estabeleCldO.

ao

Art.
As eventua1s frustrações no esforço Oe obtenção dos l!m11es
min1mos _e_stabeJeo_dc;,s_ n~ p~ragrafo Umco co Art 2., dE!Sta Le1. po~ e:arte oo
-- BNOES-e t="INAME. 1mpTci:rào. compUISoriãme~nte. -no -reCãsse. soe forma Cle
finanCiamento. dos recursos correspondentes ao diferencial entre o montame
legatmeme estabelectdo e o -volume de aplicações efettvamente rea11zaoas
aos Fundos Const1tuctcna1S de F1nanc1amento da Reg1ão None - FNO e oa
Ri!gião Nordeste __ - FNE. na forma prevista_ !10: !ncts~ IV do Art 6° Çla Le1 n°
7.827. de 27.09.1989. de acordo com as !"BgUintes diretnzes:

cem a capaCidade de pagamento do empreendimento: e
encargos finanee1rcs totars incidentes sobre os contratos de
emprést1mos 1gua1s ã Taxa de Juros de Longo Prazo. acresada de até dOIS por

conto.
§1° • QuandO se fazer necessário para viabilízar o desenvolvtmento de
um- emoreend1mento de Tntra-estMura. poderá ser finanCiada a ;::~arttclpação
soc1etána dos governos estaduaiS das umdades federauvas onde se localize o
empreendimento. tendo .como J1m1te.- a proporção do valor gtobal do
Investimento aue se.1a necessano para assegurar a viabilidade ftnancetra do
empreenchmento. oe acerco com as condições preVIstas nos mosos f e 11 do
caput deste antgo.

I • ao Fundo ConstituCional de Fmanoamento da Região Ncne - FNO
será deStinada a terça-oarte da refenda diferença e ao Fundo CcnstJtUCIOOal
de Financiamento da Região Nordeste - FNE seráo destinadas as restantes
-duas terças--partes:

11 - os recursos destinados ao FNO serão aohcados soo as mesmas
regras. programação e condições Vtgentes cara c refendo tunoo. soo a gestáo
do Banco da Amazôn1a S A • SASA.
_
111 :. os reeut"Sos dest1naoos ao FNE ser~o aohc:ados soo as mesmas
regras. prõQra_~ç~o_ e -~~-d~· ~ICJ_~~tªfp~ra -o reJeOdo-fuõdà. s~b a ge!jtãodo Banco do Nordeste do Brasil S.A - BNB:
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rv • os recursos de que trata o
prazo de dez anos: e

.Em 1990, i Amaztmia e o Nordeste abngavam 50% do
contingente ·brasilerro vrvendo em situação de pobreza. A evolução provãvel
para a economia brasileira acarretara uma elevação da concentração de
pobreza nestas regiões· no ano 2000. VIVenam na Amazônia e no Nordeste
65% dos pobres brasileiros, e em 2010, esta proporção subma para 66.4%.
Ou seja. cada vez mars havena uma ma1or coincidénc1a entre estas regiões e a
questão sacra! no Brasil. Paralelamente. nas regiões dinámrcas do Pais, a
incidência· da pobreza ba1xana de um patamar aluai de 20 a 25% para um
patamar de 7 a 100ÂI. em 2010.

ceput deste Anigo serão devolvidos no

V - .QS contratos de finanoamento decorrentes dos repasses de que
trata o caput deste Artrgo terão encargos finance1ros tgums à Taxa de Juros

de Longo Prazo. ou outro referenCial financetro quer eventualmenle vter
substitui-la7

Art. go AS eventuais frustraçl3~s no esforço de obtenção dos limites
mimmos estabeleCidos no Parágrafo Umcc do Art. ~ desta Let. por parto da

BNOESPAR. implicarão, compulsoriamente. na destinaç:ao dos recursos

São dados e projeçOes ofiaais. Para o Brasil como um todo se
eSperam melhorias QUanto à diminuição da incidência da pol:lreza. mas nas
regiões menos desenvolvrdas. esta melhona ocorrer.:! em ntmo Cem menor. O
que s.ign~a o fracasso da~ po!itrcas pübhcas. que senarn mars eficazes nas
regiões mà'1s di~rcaS. e-riieõos eficazes nas regiõ-es onde a- questão SÕCtal é
ma1s aguda.

correspondentes ao diferenctal entre o montante legalmente estacetecido e o
volume de paT1tcipações efetTVamente realizadas. à subsaiçao do caprtal
soctal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e do Banco da Arnazõma
S.A - BASA, sendo dots terços desta diferença destinados ao aumento do
capital soc•al do BNB e um terço destmado ao aumento do caprta! social do

BASA
Este fracasso das politicas públicas VJQentes é tambêm um
--mowo-de-·lrOsttaçao para os Séfladdtes representantes destas reljtões no
Senado Federal. Frustração pelo fracasso de tantas tentativas e de tantos
esforços para conscrenl!zar o Governo Federal e a Nação da inviabilidad& do
rumo para o qual as polit~r:as pUblicas VIgentes estão conduzmdo o Pais.
Fn..rstração pelo 1nsueesso na concepção de um novo paradrgma de
desenvolvimento, que onente a evolução do Brasil na du·eção de uma Nação
mais fraterna, rusta e una.

Art 100 Esta Leí entrara em vrgcrem primerro de jaOeiro de 1998.

Art. 11° Revog2m..ose as disposiÇÕes em contrãno.

JUSTIFICAÇÃO

O Presrden:e Femar1do Hennque Cardoso;· ao se deSpedir do

e;e:-

Senado Federal. ha dOIS ano~. mote-OU a pnricrpal pnoridcide-de- sUa -a-gã~Oãmudanças
"O pnme1ro ponto e a continUidade e o aprofuiidamei-no dO
processo de· estabrhzaçáo económrca_ não como um fim em sr mesmo mas
como uma condição cara o cresc1mento sustentado da econcmta e p~ra 0
resgate da divrda sooal •·
. As vit6nas )á alc::tnçadas penn1tem a alegna e o aplauso. mas
devem rguatmente eswnular o_ prossegurmento_ do processo de rnudança_s
lnStltUCionars VISando a realr:::açâo de ObjefiVcs n3cio0aiS rnadiàVeiS:--óãntré
os muttos e complexos desafros a serem enfrentados, na busca do
desenvolvm1ento sustentado da economra e do rescate da dív1da sooal
nenhum â t~o decrsrvo como a melhona da gestão pÚblica. em geral, e, e~
partrcular. a melhorra IOS!rtuctonal da formulação e admrnrstração da pelitrca
nacronal de desenvolvrmo:>nto regrona! Neste contexto. não basta aoerfe1çoar
os mecamsmos esoec1ficos oe rntervençãc regronal. daoo Que o fundamental é
conceber e rmplementar urr:a autént1ca oolitrca nacronal de desenvofvrmento
reg1onal, q,ue reflrta o c:onmrom1sso oermanente da União e da Sociedade
como um todo ·

é rnace1tave! que conunue a ser postergada a neceSsána
1nserção do desenvOI'Jlmento da Amaz6ma e do Nordeste na pauta de
pnondades e ações do Governo FederaL Este adramento corresponderá à
perda defrnrtrva da leçnl!m1t1aC1e das lideranças politrcas regronars, e para a
população nordestrna e amaz601da. sera. usando uma expressão do
Presrdente Jose Samey a morte da e$perança

é

urgenle comgrr essa srtuação. Essa urgência se toma ainda
mars angust1ante ouando as cersoectrvas que se delineram para o futuro. a
partir de estuo~s !ec...H::os abalizados. são de um progreSSIVO agravamênto da
srtuação de pobre:!a na Amazónra e no Nordeste. em termos relatiVOS ao Pais.
O ·Relato.rro sobre o Desenvolvtmento Humano no Bras11 • 1996·. de
responsab1h0aoe do PNUO e do IPEA, apresenta as reoercuss6es provãveus
sobre o desenvolvrmenlo numano da evolução projetada dos agregados
macroeconômJcos Com base em um exercioo de srmutações, e tomando a
tra)etóna mars provaver. o PNUD e o IPEA projetam uma agudeza dos
desequrlibnos rnt"'f·f""']tt')nars

PR"cJJEÇÓES 00 NUMERO DE POBRES E DA INCIDêNCIA CA POBREZA.
1990-2010
NUmero de Pobres
Incidência de Pobreza
(mllh6esJ
(%copulação}
1990
2000
2010
1990
2000
2010
Nane
2.:
,2.:)
2 i
27
18
,3
Nordeste
1E?
20.~
15.3
46
43
,za
Sudeste
1A C.
6g
52
.23 . __ L
10
L-. • 7.
Sul
43
3 ;2.2
2Q _
__1_5_
__.a_
Cemro-Oeste
25
2.0.
__j_.:
, . --25
!,•. __J_Q_
1_6_
BRASIL
41.9
r
35.8
26.2
~C
,
21
14
Fonte "Reratono soore o OesenVo~v~mé1to Humano no 8ras11_ 1996"
PNUO/IPEA
.
. . - • ·-------

-=

Perdem as regiões rnars pobres, ao ver aumentar sua
çontribuição a questão soçtal. Perde o Sena9o Federal, ao fracassar na
rm=ssao-'ae-.. elar~pelá-~pem-;anenefa-oa F"""edetaÇàõ~-- Perde-o tlraSit.- áó ver
crescer e se aprofundar d ·fo-sso entre seus filhos.

A rnictatrva do PrOJeto de Let agora apresentado a consrderação
::_cto_:_Senado Federai é uma resposta a este estado atual de rnamção em oue se
encontra a po!il!ca naciOnal de desenvolvimento regronal Em simese esta
inicratrva reflete o temor frente a uma prevtsrve! tendéncra de 1ntensrflcat;:ão
das desrgualdades rnter--regtonars no Brasil.
O desenvolvimento da Amaz6nra e o Nordeste exrgrra cond1ções
especiais para atrarr os rnvestrmentos pnvados. uma vez que avancem e se
- - consolidem os processos de reforma do Estado e de gtobahzação da e::onomaa
muncbal. Uma ctessas condições um VIgoroso programa govemamental de
formação e aperferçoamento de cap1tal humano. de modo que essas regtões
possam part1opar do tercerro CIClo de desenvolvimento. que tem base nas
recentes transformações na m:=ro-eletr6n1ca e no setor ele c:omunreações

e

Parte-se da constatação de ser indispensâvel colocar a questão
dos d~f!Cluilibnos tnter-reg1ona1s no centro das pnondades e das politicas ao
- Ststema BNDES. No passado. na condução do Plano de Metas do Governo
Juscelino. e na atualidade. ao condUZlr a Reforma do Estado. o Srstema
BNOES demonstrou sua caaacrdade mstituaonal de fazer frente aos grandes
desafios nactona1s. Adicionalmente. cabe reconhecer que o BNCES detém a
gestão do pnncrpal funding eXIstente no Pais.

A essência da proposta consrste em onentar pare a Arnazôma e o
Nordeste a força têcmca. 1nstrtuoonat e finance1ra do Sistema BNOES. de
forma articulada com uma estratég1a de fortaleeJmento dos InStrumentos
regronais <ie promoção do desenvo!lflmento. com destaque para as
Supenntendéncras e os Bancos regronms. os Fundos Const:tucronars de
Finanoamento e os Srstemas de tncentJvos Fiscais. De manerra ordenada e
progr-essiva. o Sistema SNOES aumentana a sua presença na Amazõma e no
Nonleste, .de mOdo que atê o ano 2000. fossem aplicados pelo menos
c;uarenla por cento dos recursos sob sua admrnrstraÇâo.
Essa proposta ê coerente com o disposto no· Art. 7° da Medida
PI"OVlsona na-1-:562:-- quee5fa5etece: ·AS-agéi'ftras -·n-nanc:elras ·tet:~er-a.T!( Ce
âmbito nacional. deverão programar suas aplicações de forma regronal!Zada,
confenndo pnondade aos 1nvestrmentos nas regu;~es Norte e Nordeste·
Essa exPansão de operações do S1stemá BNDES terra por
objeliYO
a) a promoç:io de atrvrdades d1retamente produtivas:
b) a
1mplantaçào e m0dem1z:ação de Infra-estrutura: e c) a expansão e melhona
dos seronços pUblrcos de educação. saU:de e saneamento.
A promoção de auvidades d1retamente produtivas sena realizada
; mediante o aparo aos empreendedOres pnvados. em condições favoreCidas.
--Cem destaQUe para a redução dos encargos frnance1ros. em comparação com
_---º .aQO.!O frr-ª-n_ce'I'ÇI a rnrcratrvas srm1l~s nas regtôes mats drnàmu:as do Pais
A drt_eren~a ~n_tr_e o ProgramO'! Nç:~.rce~t~ Com):letrtwo ~ o_ Programa
~a.Z0n13 .. iriie'g~aoa- Ja f.rTi'êxeCU~~~peiõ ~~Ots. a· ó'roPOS1.:i cie ·~!ficÇão
'-de atiVIdades proouuv3s ãOúr aoreserUàaa. terra como e1eri'lento central atem
das melhores condtções do custo do dmhe1ro e prazos mats lon;os. uma

e
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estratégra mars pro-auva oe rememo ou cromoção. do Sistema BNDES.Medrante a contratação de consorctos de__ emoresas de consut!ona. como o faz
na concuç:ão oo Programa Naoonal de DesestatJZação. as ooortunrdades de
neoocro senam rdenttflcadas e promovrdas. no Brasil e no Extenor. A
reSPonsabrhdade do BNDES serra semelhante aquela que desemoenhuu tão
bnlhantemente, pelo menos para as regrOes drretamente beneftCiadas. na
condução do Plano de Metas. em 1956/61
Não uma srmptes agéneia
frnaT'ICladora, mas um agente de desenvotvrmento, promotor e patrocrnador de

novos empreendrmentos.

A implantação e modemrzação de rnfra..estrutura se dana no
contexto da Reforma do Estado. servrndo de rnstrumento a privatização e à
retsrada do Govemo Federal da operação e manutenção da infra-estrutura
exrstente nas regrOes menos drnârrucas. Tena os rngredientes para tomar
atratrvas as ,oportunidades de negOco, mesmo sem a denstdade econàmtca
exiStente no Sudeste. Centro--Oeste e Sul do Pais A expansão da tntra~
estrutura Já se dana em contexto mocemo, com o setor público participando
su;::~letJvamenle, no llmLte necessâno a obtenção da vrabrlidade econàmrca do
empreendrmento.
Para ret1rar do Governo Federal a responsabilidade de operar os
serv1ç:os e a Infra-estrutura eXIstentes. asSJm eomo para viabilizar sua
e:<pansão sem a parttc:tpaçào drreta de entrdades federats, propõe-se a cnação
de urn mecamsmo de apoto aos empreendedores pnvados. que se somaria
aos tncentrvos aos governos estaduars, complementando o esquema ce
f1nanoamento de rnrcrattvas de expansao ou modemtZação na area de
hLdrovLas.: portos. malha ferrcvlé:lna. aeroponos, e1xos rodovrànos, geração,
transmrsso!o e drstnbutç~o de energia eletnca, e outros.
Um exemplo Ilustrativo: o Ststema BNOES. em
artrculação com os Governos dos Estados do Maranhão e
do Piaui, e· com as entidades federais atuantes nos setores
a segurr menoonados. estudana, medrante cpnsóroos de
empresas de consultona - tal como o faz na condução do
Plano Nactonal de Desestattzação - a viabilidade de
desenvolver a Htdrovta do Rio Pamaiba. Poderia inclUir
neste empreendimento a privatiZaÇão da operação e
funCJon3mento da Hrdroelétnca e Eclusa de Boa Esperança,
do Porto de Luis Corrêa e da ligação ferroviâria entre
Pamaiba e Teresma, o que dana maror escala
oportunrdadt:' oe negOcio No estabelecimento do esquema
de financramento, caso o empreendimento não venha a ser
atratrvo ao setor pnvado, oodena ser fixada uma
parttcrpação sooetãna dos Governos dos Estados do
Maranhão e do P1auí O S1stema BNOES finarlC/ana a estes
governos estaduats, a longo prazo e com encargos
ftnance1rcs rP.ctuztdcs. No Muro, quando o empreendrmento
v1cr a ser eventualmente tão rentâvel a ponto de 1nteressar
ao setor pnvado assumtr todo o controle do capital, os
saldos dos contratos de emoresttmos aos Govemos
Estaduats oocenam ser transfenaos a empresas pnvadas

a

O financramento da exoansão e melhona dos servr~os oúbhcos
básiCos de eoucacão_ sauoe e saneamento. na Arnazóma e no Nordeste. sena
restnto as rnrcratiVas oos Governos Estaduats e Murncrpats 'frnanttadas
parctalmente por agéncras rntemacronats de oesenvolvtmento" até o ltmrte da
cornraoartroa reouenda aos tomadores dOs resoect1vos emoréstrmos extemos
A JUSttftcaltva para a seleç:ão destes setores eonsrste no reconhectmento de
serem os ma1s oectSIVOS cara a formação e a melhona do cap1ta! humano. fator
decrs1vo para o desenvo!wnento nesta v1rada de milénro.

desenvotvrm~nto do cao1tal humano tenna foco e que seJa em comolementaçfic
âs tniciatrvas de agéooas de desenvolvrmento com tradição e boa caoactdade
operaaonal.

Os encarcos financetros reduztdos (3% anua1s) e o longo prazo
do financiamento (3Õ anos) sanam coerentes com ·a maturação dos
empreendtf!!entos ligados ao desenvolvtmento éo capttal humano.
~
comprometimento dos recursos do Tesouro Nactonat se restnngrna ao custe1o
da diferença entre a T JLP e a taxa de 3% a ser col:lf7:'da aos govemos
estaduais e mur:rctpats Anualmente. no Orçamento da Umão, medl3nte uma
dotação especifica. havena a ~reVtsáo deste ctJsto de eecução da politrca
nacronal de desenvolwnento regtonal.

uma dimensão operacrona1 contida na proposta se refere à
exigêi"ICia ao Poder Executrvo d_e envro anual ao_ Senado Federal de um
relatóno detalhado acerca
execilç:ão das atividades agora
anãhse. Esta
m1aattva atendena a do1s obJetrvos: oe um lado. possibititana ao Senado
Federal acompannar este COnJunto ae atrvtdades. tão Importantes para a
socrev!Yência da Federação. Canoa a esta Casa-uma m1ssão complementar ao
acompanhamento co eno1Yfd3i'nemo" cas Umdades da Feoeraç:ãc- e oor outro
lado, permrtrna acompanhar a questão oa mctusão no Orçamento oa t.:ntào oa
dotação esoeciftca de subsidto a ação do Ststema BNDES

era

em

Por últtmo. cat::e cnamar a atenção á prevtsão cte uma ação
altemat 1va. quando de uma eventual frustração do Ststema BNDES no alcance
dos limttes minrmos de ap!rcaç:ão oe recursos no Nordeste e na Amazônta
Como M a tradicão tamentélvel de lets que não -pegam· procura-se cnar um
mecanrsmo de éstlmu!o cámpulsono a temcesttva obedténcra ao prevtsto no
presente Projeto de ·Lei_ A diferença a menor entre o ilmtte de aolrcação e _a
efet1va aplicaçào. sena destinada ao fonarec1mer1to da ação do SASA e do
SNB, O'lando uma base ftnance1ra oue respatdana a reformulação e a
modem1zação Institucional destas agénc1as regtonaiS de oesenvotvtmento. O
BNDES e a FINAME fanam emorêsnmos compulsonos ao FNE e FNO,
enquanto a , BNDESPAR ap!tcana no aumento do capttal socral destas
agênCJas regronars de desenvo!vtmento.

'em adição à tradlç:âO das !e1s que não ·pegam~, hã que se levar
em consideração uma constrangedora experiência das regtões menos
desenvolvrdas com o PróPriO SNOES. Em 1956, por ocasião da renova!ào dos
mecan1smos fiscars que sUStentavam a açã:o do então BNOE. a Amazonra e o
No_rde_ste toram d!Jra1'1!ent~ preJudicados
Por iniciativa de panamentares da Amaz6ma. çlo Noroeste e co
Leste. toram tncluidos atguos d1sposmvos que tentavam fazer essas regtões
participar do novo cicto de desenvolvimento que se aproxrmava No entanto,
to1 vetado o _Artigo 11° 35 00 proJetei de 1e1 aprovado no Congresso Na_cronat.
que concedra rsenção dos 1mpostos -de renda e oe consumo pe!o prazo de dez
anos as indústnas que se instalassem nas regtóes Norte_ Nordeste e Leste
Na mesma hnha de concentração da atenção ao Sul e ao Sudeste ao final do
periodO de execução do Plano de Metas. se constatou que não for c:'mpndo o
disposto no Art1go n° 34 da Lei 2.973!56. que cetermrnava a aphcaçao de pelo
menos 25% de seus·recurso_s ria~ r_eg_!2~s menos oesenv.c!Vtdas.
As razões do veto ao Art 35, publicadas no Diâno do Congresso
Nacional de 1° de dezembro de 1955. págmas 3594 e ~95. foram d1versas.
mas caoe destacar as segurntes. em função do Claro vaés contra as regrões
menos desenvolvidas

.. 14. Pelo Projeto, a isençao é
beneficiando nao
somente
as
indUstrias novas ct'Je forem instaladn no
- Norte e rio Nordeste, mas também as que se
transferirem ou se ampliarem de outras
·regiões para aqueles Estados. Não .se tr.lta,
portanto, de fomentar o aparecimento de
_novas indústrias naquelas regiões."
ampla.

Quanto ao atretamento a aç:ão das agéncaas rmemaoona1s- de
desenvolvimento caoem duas obServaç:óes 1) o BNDES não tem expenêncra
na aree soctaL e Ja houve 1nsucesso no oaso;aclo na condução do_· Programa
FINSOCIAL: e ii) ao frnanoar a contraoartrda nacronal dos empréstimos
concedtdos per estas agénc1as mulhlateraJs. o BNOES estarra elevando, na
Amazõnra e no Norr1e'it~ a capacrdade de absorção destes recursos externos
e estana t1rando provetto do trabalho tecntco de preparação dos proJetes de
rnvestrmenlo e a posterror superv1sâo e acornpannamento dt.~_r_a_nte · sua
exectJçâo

~15.·
O ber.eficio almejado
para a area suCoesenvolvida do Pa1s,
-_:segundo o Projeto, podera concor;,er para o
empobrectmento de outras areas ...

A proposta de uttltzação acoctada aos pro]etos ftnanctados por
entidades mtemaoona1s como o BlO ou Banco Mundtal, s.ervrrra. tnc::tusLve,
para difrctJltar o uso rndevido dos recursos f1nancetros. o que. nesta
eventualidade. servma de forte argumento para d1m1nurr o ~u de pnondade
eonceotca as reg1óes menos desenvolvidas na utJltzaçãca da caoacadade
rnstttut:~onal e fLnancetra co Srstema BNDES O aporo ftnancerro lntemactonat
Cle natureza b1laterat e mUltas vezes oatrocrnaoo cor tradrng companres. maas
comprometidas com a exocrtaçáo de bens e servrços cue com o
desenvolvtmento nac1ona1 O mesmo nào oodena ser aftrmaCIO em·r.elac;:ào ao
KI\N alemão ou ao FICA. O rmoonante e aue a aç:ão do BNDES na área de

.. 18.
Enquanto não se
proce·ssa-- um estudo amadurecido do
problema; irrtpõe-se o veto pa~ial ao art. 35,
a fim de que os favores fiscars se limitem a
ensej":~ ·-atrativos à indu~~ali~a?ão de
m3téOas· nàtiVàS -tipicaS Oás- regiõeS Norte e
Nordeste do País, sem que a ·medida possa
causar -dlSfuTtiOS eCon61'níco5- em õtrtras
regiões;"

os projetes, e nós tivemos dificuldsdes
com tt Usiminu; lá também chegou o
momento em quo suportava o ónus

Ou seja. a AmazOnta e o Nordeste não podenam almeJar atratr as
tndUstnas modernas qt:e vteram a se tnstalar no Su! e no Sudeste, pots tenam
de se restnngtr ao processamento tnd.ustnal de suas maténas..pnmas nattvas.

sOzinho.

Essa era a vrsão de um modelo de desenvolvtmento "pastoral...tx..rcó!ico· - para
usar· uma expressão de Rómulo de Almetda - hOJe Claramente ultrapassada.
mas que dominava o pensamento dos formuladores de politicas daquela
epoca. Oesae ai consohdou--se o fosso que hoJe toma c;. Brasil um pais
fragmentado. cem car2cteristu:as tão dispares e tão ameaçadoras umdade
naaona!.

a

Quanto ao Artigo n° 34 da Lei 2.973/56, que determtnava a
pnondade para api!Caç.:ão no Nane. Nordeste. Leste e Espirita Santo da
parcela de.25% ~ r~os verificou-se. ao final do perípdo de exe~o.
que o BND,ES havta aollcado apenas,1.9% ryestas regiões. A explicação para
esta dlston;:ao estava prevtsta no Paragrafo Umco do Artigo 340:

"A prioridade

nao

definida no artigo .
cfispen~a. como condlçao de deferimento de
opera:c;Oes, a observância dos requisitos de
enquadramento, n!ntabilldade e quallficaç;lo
técntca definidos nas leis
(--)
e
regulamentos
e
ates
normativos
complementants
disciplinadores
das
operações
do
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento EconOmico...

Um 1e1tor desaviSado J)Odena perceber cautela ou prudênCia
nesta ress::~lva. No entanto. o BNOES foi at1vo na identificação e promoção
das oportumd3des de mvestunento des1gna0as c:cmo pnontánas peJo
Conselho de D~en-.'Oivtmento Quando necessáno, partlopou attvamente do
fananctamento de empr!!end1mentos. e a USJMINAS e a COSIPA são wemplos
sJgntficahvos da caoaodade promotora do BNOES, que agora se pretende
onentar para a questão das destgualdades IMer.ofegiCMals:
"O projeto da USIMINAS
teve como estimulo bâ'Jico o interesse
japonês na construção da siderúrvlca,
mas a associaçao dos capitais públicos
seguiu lógica sl!!melhante ao caso da
COSIP A. Devenam participar do projeto o
governo de Minas Gerais, a Cla. Vale do
Rio Doce, a Acnita, a CSN e a Unllo,
representada pelo BNOE.. Como no caso
da Cosipa, o BNDE deveria ter
partlcipaç:ll:o
acionúia,
oferacar
financiamentos em moeda nacio~ e O'S
avais .aos créditos externos...
'"O envolvimento do
BNDE com o projeto tinha uma mottvacao
polldea
bem
clara
oferecendo
a
Juscelino a possibilidade de compensar
a j3 antiga insatisfaçAo mineira com -a
instalação da CSN no Estado do Rio de
Janoirc. -· .. (grifo nosso)

"'O
comprometime'"to
do Banco com estas dois proJeto&
siderúrgicas,
pe~
sua
importtncia
econOmica e politica. aumentaria •nos

anos seguintes. com custos crncontes
•_Quanto i minha
posiçSo pessoa/, ô curioso como 11s
cois• aconteeem no Banco. No casO. d11

Plnl a lnstltulç.!o:

Ct:sipa,
o Banco fir:ou com
a
rnponsabllfdada
d•
flnanc/M
integralmente • obt'll. E111 uma ltpoca de
lntlaç•o multo b111b1, come nós temos
hoje, .ntto surgiram os prob'-mas
tnblllhlstas. O BNDE fomecia todos oa
rwcursos panr 1 Uslminn, quer dizer, o

••• Mas na Cosipa o probtemlf já

foi mais dramâtico, porque o Banco ficou
lnteir.7mente só; entcto, repito eu, o
orç-amento da execução da obrn om o

orçamento que o BNDE pudesse
suportar, ..." (citações de 'trechos das
páginas 121 e 123. do já referido
documento: "O BNDES e o Plano de
Metas", do próprio BNOES.)
Para os empreendimentos no Norte e no Nordeste. o Parágrafo
ún1co do Art. 34 determmava obediênCia aos requisitos técnrcos. mas o
BNCES. quando ac1cnado como ent1dade gestora da contrapartida nac1onal
aos recursos notte-amencanos. dentro do plano da Com1ssào M1sta BrasilEstados Unidos. não mediu esforços para cumpnr sua mtssão institUCional.
Independentemente daquelas dispoSIÇÕes restnt1vas.
"A funcão do Banco. segutndo as diretrius
estabeleeidõ'ls pela Comissão Mista ., neta
leais!acao que o cnou seria: .....dentro das
linhas da polltiea eeon6mica do govemo de
financiar o re;marelhamento dos servicos
bãsieos da eeenom'" nacional b!!m cOmo
promover a implantacao e a e:roando di!'
indUstrias essenciais para cuja realldado a
atlvidade privada 51!' tem mostrado incaPaz.
Trata-se de investimentos que txjaem
elevadas dm:es dl!l eaoltal de maturaeão tenta
e gul!l nao podem proporcionar netas
condlcões m~mas da economia nacional os
lucros a Q1..W esta o habituados os inV@stidores
parttcula~"S nM seus campos tradicionais de
ap!icacão•.. " !documento citado e §91

A capacidade institucional de BNOES se refletiu na cnação de
grupos de trabalho, mtemamente. e na promoção de Grupos Executivos nos
setores pnoritários, como o GEIA (Grupo Execut1vo da lndüstna
Automobilística), GEiCOM (Grupo Executtvo da Indústria da Construção
Naval). GEIMAPE {Grupo Executrvo das IndUstrias de Mecàn1ca Pesada}. e
murtos outros mecan1smos de coordenação e aglutinação de esforços. públicos
o pnvados. Ao BNOES é creditado o sucesso do Plano de Metas, com o
estabt!llaamento das condições essenaats ao postenor desenvolvrmento da

econorrua naoonal.

É esta capaodade institucional que agora se deseja mobilizar
para a superação, ou. pe!o menos. para a atenuação dos desequilibncs mter·
regionaiS O eontexto naCional e tntemaetona! é diferente. mas o SNDES
sabeni 01ar os me1os e os procedimentos para v1abihzar este obJetrvo naCJOnal
pennanente de untdade nacronal.
Na Amazónra e no Nordeste. amda hà necessidade de um
Estado forte. condutor do processo de desenvolvimento.
Não
necessanamente um Estado que faz drretamente as co1sas. mas que as
promove. Que envolve o setor pnvado. !dentrf1ca oportumdades. Viabiliza
metes. E, por ~ não. Investe dtretamente nos casos em que o setor pnvado
não o faça. E esta a missão do BNCES. A sua longa experiência como
ag6nc:ia de desenvotv1mento saberá adaptar-se a esta dupla mtssao
institUCional: no Brasil dmámrco do Sul, SUdeste e parte do Centro-Oeste. ser
um ponto de apo1o ao setor pnvado. enquanto na Amazónia e no Nordeste. ser
o fcco para a promoçao da superaçao dos pontos do ostnmgulamento assim
como para a cnaç:ão dos pontos de germinaçAo, come bn!hantemente o fez.
na gestão do Plano de Metas.

orçamttnto da Usimin11s e111 o oryanNIJto

Quando não for po:!!sivel vencer as difiOJidades ou os
impntVistos. H apiiCSria o disposto nos Art. SO e SO deste ProJeto de Lei. do tal
modO que a parcela de recursos destinados a Amazônia e ao Nord,ste
etettvomenta va para estas regiões.
Compu1sonamente, quando for
necessãrio. 'mas QUO nunca mats as lideranças Politicas destas regiOes
aceitem o papel subal1emo que lhes reservou o Plano de Metas.

quo o BNDE podia apronr, polflu• Mo
vinhll dinheiro de mais nenhum IUfltlr.

Sala das Sessões, LI. h de fevereiro de 1997

A~sar

da prvsença dos Esados do Sio
Prtulo e Min11s Gemis como sócios, .,..
nunca pediam dar sua conrrlbu/çjo, pelo
menos nas horas mais graves; o Banco

Unha responsabilidade integral por rodas

as despesas.

A escassez de rocur.os
financeiros na ôpoc:a se IIDiicava • todos

/lt:f/r-

Senador Beni Ven1s
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~

explicitação dos critérios c dos indicadores que

nortearam a definição da Região de Desenvolvimento c do programa a ser
LEI-00:'::!27 ~e 2709ES

-desenvolvido~

LEI W 7.827, CE 27 DE SETEMBRO DE 1989
R.~afftW!r• o ;;m. 159, mctllo /, 6/t-• c. da
Consmwe.lo ~~1. miUmJ• o Fumio Con•rnuaonal fie
~ne,.~mo fto Nan.. FNO o Fundo Con•rm.r~l t~•
fm.rncram-mo do Ncmten• • FNE • o FvrrGo
Clmnnu.:rorrti rt. Fl,.,.nc,_ do Cenlt'O-Oesr.- FCO. •

m~

estudo de viabilidade do programa, a partir dos

objetivos e metas estabelecidos:

o. ourn• _,.~ •.

..................................................................
Art. 6" CombhrPm l<ll'lfM dP '"'~'"'~'~ dcn Fundooç Constrtt~Cronar.;; d~ Fm~noamenw do Nort,_.

Noraesre e Centro-Oeste

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

IV

w

definição da estratCgia de desenvolvimento do

programa, das atribuições dos agentes.. dos mstrwnentos de atuação e dos
pnl20S .

!V • conmil~IICOf'oc; dO;llr~,.,. fro:~~nc:~me/llos e recursos de oL:tra"S ongens. conc~ldqs_ por
enllr!;o.aes de ou~:to cuellco ou Pnv:lrll'l na~on ... rs ou esrrangerras

Art. J• O Poder Execuuvo regulamentará esta Let no prnzo

de cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação .

Art. 4° Esta Let entra em vigor na data de sua publicação.

(A Com1ssão de Assuntos Econõmicos _ Decisão Terminativa)

Art. S"

Revogam~se

as disposiçõeS: em contrano.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 23, DE 1997-COMPLEMENTAR
JUSTIFICAÇÃO

&[<U/am~ma o mcr:w I, do § / .. do
an. 43 da ConstltulÇào Federal.

A opornm.idade de apresentação desta Lei Complementar.
relativa à questão regional, associa-se â relevância do tema reg:IOnal no

O Congresso Nacional decreta:

presente momento de mudanças emutwais na economia brasileira

Art. 1• A União promovera a articulação de ações de âmbito

A discussão do papel da política regional nesse contexto

federal, estadual e nnmicipal cm Regiões de Desenvolvimento, visando à

envolve a consideraçao das novas questões. decisivas para os rumos do

consecução de objetivos especificas que resultem na redução de

desenvolvimento das regiões menos dcsenvolvídas e a necessidade de

desigualdades regia~.

prover instrumentos que levem em conta as presentes condições para sua
inserção tanto

Parcigrafo únrca. Para efeito desta

na economia nacional, como no cenário intemaciODal

Lei. as Regiões de
O

Desenvolvimento ser.lo constituídas de Estados.. ou porções territoriais
destes, que apresentem as segwntes caracteristicas:

espacial

reordenamento

do

desenvolvimento,

conseqüência do atua1 paradigma econõmico, que insere rapidamente o País
no mercado mtmdial globalizado e privilegia os parâmetros de eficiência e

I - condições geooconómicas e sociais semelhantes. de modo
a permitir sua integração em programas de a~o comuns;

competitividade,

traz

notórias

repercussões

para

a

politica

de

desenvolvimento regi~ principalmente .no que tange à estrategia de
localiz2ção dos investimentos. Nesse contexto, cm que concomitante ao

II - indicadores de situação econõmica e social que os
gradue em posição de inferioridade com relação as mêdias nacionais.

e~orço

de reestruturação indusarial, verifica-se wna enom1e competição pela

atração de capitais, é imprescindivel considerar. em paralelo à tradicional
postura da ação compensatória para as regiões menos desenvolvidas~ a

Art. 2" A ação articulada da União, Estados c Municipios
nas Regiões de Dcsenvolvunento sera consubstanciada em programas

formulação de uma estratCgta VJgorosa de crescimento, associada

as

potencialidades e necessidades IOC31s.

regionais, de cunho setorial ou multi~setorial, que atendam aos seguintes
Cumpre ressaltar. corroborando a relevância do tema, as

requisitos:

frcqüentes referências a questão regional na Constituição de 1988. Jâ
I ~ collSOilância com as dirctrizcs e objetivos regionalizados,
estabelecidos no Plano Pluriaoual (

1

vigor,

JG.

110

an.

m. a redução das desig:ualdades regionais encontra-se entre os objetivos

fimdamCIJtais da República. e, da mesma fonna • no art. 170, VIl, consta
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ptj

-.

ord·~m

corno um àos pnnciptos da

financetra e económica da República.

Ambos evocam a preocupação com a matêna., que se caracteriza

-

$

-r

jjf'f'

razões, ao correto equilibno encre o objenvo compensatório e o de
crescunento.

pnnctpalmente na dcdlcação da Seção IV do Capítulo \!II • Da
Regiões. Entre as diversas menções a planos

A Lei Complementar ora proposta fornece um arcabouço

regtoc.ats, citam-se a atribuição de competência à União para elaboração e

adequado à formulação de programas regtonrus, com a necessária

Admmistração Públ.Jca -

as

execução de planos naciollals e regionais de desenvolvimento económico e

flexibilidade. propiciando tambêm o dinamlsmo que as atuais condições

soc1al (art. 21, IX), mcluidos tambêm como matéria de oompetência do

requerem. pelo que contamos com o apoio dos ilustres parlamentares à sua

Congresso Nacional e das Comissões, (art. 48, IV e art. 58, § 2, VI), os

aprovação.

quais deverão ser elaborados em consonância com o Plano Orçamentirio

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997.

Plurianual, regionalizado (art 165, § 1° e 4°),e possam obter incentivos
fi.nancelfoS voltados para o desenvoivunento regional (art. 151, I, art. 159, L

ano 163, VIl)
O capur do art 43 estabelece. de forma generica., que a
Uruão poder.i amcular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e

soctal visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades

LEGISLAÇÃO CITADA

regtonais. No mesmo arngo são enwnerados os tipos de incentivos qur/

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

poderão ser uuhzados_para tal propostto. detxando para a lei complementar

a fixação dos cntC:nos para a defiruç:ão de reg~ões em desenvolvimento

O proJeto de let complementar ora proposto leva em
D.cREGJó~

cons1deração os ~.mportantes aspectos actma mencioaados com respeito ao
momento atual da econonua nactonal, conferindo um novo espaço para a
amculação das aç:ões govemamentats ao nivel regxonal. Nesse sentido, deixa
em

aberto o contamo especifico dos

espaços regionais

a

serem

Art. 43. Para efeitos admimsttauvos. a Uruão podera articular sua ação em um

mesmo complexo gcoeconõmico e soc1al. visando a seu desenvolvtmemo e a
redução das desigualdades regiOtl3lS
§ I" Lei complementar dlspora sobre:
t-ac;. condições para 1ategraçào de regsões em desc:nvolvuuento:

estabelecidos, o que ser3 determinado pela homogeneidade das condições
geoeconõiii.lcas predom.mantes e o potencial de aglutinação em tomo das
metas de desenvoivtmento

a serem atingidas. Como condicionante,

(A

prescrevem·se apenas a existência de indicadores que caracterizem sua

Comissão de Assuntos Económicos.)

poSição de infenoridade em relação às medias nactonais, pré-requisito para

que venham a obter tratamento diferenciado e compensatório, e,

naruralmente, a demonstração da viabilidade do programa a ser

"Projeto de Lei do Senado n° 24, de 1997.

desenvolvido e de sua connibuiç:ão para a redução da desigualdades
regionais.
Proibe a nomeação de pare::.t::s pr~ cargos em
comtssào e d<! ourras proVIàênctas

Desse modo, afigura-se a possibilidade de abertura de vârias
frentes articuladas de ações programã.ticas em setores de conhecida
carêncta, e reconhecido potencial nas regiões menos desenvolvidas do 'País,

O Congresso Nacional decreta·

que serão des1~ para efeito desta Lei, Reg~ões em Desenvolvimento:

Ar...

Entre es..."<<S :âreas destacam·se a de infra-estrutura. turismo e serviços.

tremamento especializado e modernização industrial.

!~.E vedacio ame..nbro

de ?ocie:- e ::!OS de:na:s

ocupailtes de cargo. emprego ou função pUblica de quaiquer cios Poderes.
nomear ou requisttar cõn;uge. companheiro ou parente. consangumeo ou

Para tal concepção recorremos a exemplos bem sucedidos de
pi3JleJamento regmnal. altamente em voga na Uruão Européia corrib um

afim. atê o terceiro grau

CI\11.

para cargos ·ou

~mpregos

::m :OmiSsão.

b~rr.

como mantê-los nesses cargos ou empregos sob sua che:il :medlata

todo. na Chma e na Corê.la do Sul. e. especialmente. no modelo utilizado na
Püt. 2" Esta LI!: emn em

reuruficação da Alemanha Oriental. onde a politica regional determinou
areas especificas de aruaçâo, cujo êxno tem s1do atribuido, entre outras

publicação

VlgO~ n~

data de se<:

----------------------------------------
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Jl'STIF!( ·.\Ç,~O

A.I.IInl

:o

cit:t.tJm IKI l'l't't!m~·

L••t ( 'c.mpft!m~·m,l:

, · ~ ••

J.:
r.k mam J,• !9<;3 l,mt! Ut.<:pri< .wmn· ,, •tr:::u:r::i~::u .:'
arrrhmt,.i'n.•,, <: tJ l'.lla/11/tJ dn ,\.fmt,\ti!rt() j',,!J/i~..,, du Um<io

Estamos reapresem:l.ndo

est~

~ue

Pro_;e>..:..

.:n

pClr

de Consurutção. Jusnç:a e Ctdad:uua _desta Casa e por c:l:l apro-.·aJ(I T ~.:ndt.,
stcio aprovado no Plenano do Senado em 12. de novembrv J.e !995, sendt•

.:~; .1 ...

.~1'\w•~ ,~, ·''"'"''''"
\'l:ti<Jt:m """'lt'r "'" '"11 CIJt:'f'D UI/Ctl:r.:::: ;'"
''IJn/l<lrn,u. ~f111/IIC<' VJJIIpa!lfiC"IJ m• i"'"""'''

<!te''.,.."'""

?uhilr.r. "ii { m"'' tr
tlJI"l,!V ull ll<t!<ol" <I<'

nossa 1mc1anva fm :iUJ,:endo. em 12 de Junno de 1995. no se1o d.a Com 1ssài'

UI<'

"->!:I!UII#IJ(lrUU

l 1mu:r; um.:•. hm·u..l IJI.IOI/.1/0 !W i.~1 • ·,.mm,•m.:ma'
n" -;. <k 10 :.1..· ~~·1-.:r,•u·r. J.: Jl)<)3 ·,/.,·1 Uf"Kun;,,. .i<J .-1o.i\"t.~<.Jc..;
{jcrui J11 { ."m.:im

remendo 3 Cãmar.:l dos Deputados em OS de dezembro de t995. onde ft, 1
.ln

remendo J. Com1ssão de Trabalho. de Admmtstra;ãv e Sen.JÇO Púbilco

o/u i

I 399/95 e n°

Espectai de Reforma

aprovado Por um

A.d.n:nmsm~.m.:<L

lam~nta\'d

Comtssào

Havendo o pzr::cer rerOnnu.iJ.ci.c :; 1do
n:~!StraOo

eqUI\OCo ficuu

Comtssào a aprovação do pnme1ro parecer.

e:n

i!J.

contranc Tendo

ú

:!

d.iique!.:::.
:nmena.

apesar das tentanvas de correçâo. stdo definmvamente arqu 1vadc
Acomec: ql!e no final do ar.:o ::!e

dos Deputados e o Sen.1do F:der:tl

aprovara~r.

(<lfl/1/f(<'lllll.UUif'ilflfl<'/1'"

Omr.; norrtw

111:

1i!wm:tm

!99~ .

.;;. Cãma:z.
~-:.-:

mensc:;:::c pres!d.encral

5;.;4:.

remuneração e da outras or0'\1dêncJ:ls··. cr:msrOrtT'.ancio-a :la Lei !1'< '.? ...J2L ae.

.\dmi.~It:rit; Puhll~or•.

dl,lpt).:,\.

que trata o an 9" .

d~

:IS

CÓllJU!c!e. companhe:ro ou

nomeaç:.:io ou

funç:õe.$ comissionaàas de
parem~:

ate o !erceuo grau.

mciustve. dos respectivos membros ou JUizes vmcuiados. saho a de ser.-:dor
ocupan1e de cargo oe prov1memo efetl\'O das carrerr~s .rucilc:z.!'la:>. c.::..~:>c ::::
que a vedaç:tio ~ refenda a nomeação 0!.1 destg:naç:1o p:ar-2 s-:r'. ::- :~:..~~~~ ~·.::
magistrado detennmame da mcompattbtlidade ··
penamo. a aprovação.

cvm

12 J,•

IUJ\

urmv., Jo

-s. J.: !9'i}

I~'

u't: um m.:.vmo ( 'vkf!)a..·(,

Ar: '~ .\"ri<• pu<kruatc~ t:.SSU/fa

,/,, Tru.,mul

.•f Juw,u

"''
Fttd~ral

n.: m~.wu;

i11nt1:1

in.•eNI'IC11'1lUU<It'~> cunr~!l<'• "'' ~r<'flt<'l

<'m /rtlll!!_~eru o~ tnlut<'l'lll /IIC/u.•l>'f

P'" ntinrUtuf<.o

011:" rcrt<.'m•

Ja na dtJ~..-ada J1.1 \l!'i.'oi!nta. ao orf!Wlt::r.rr a. .lu.'il·~·a

do! Pnm..:rra_ln.rtrii!L'ltJ. o t ·olt~x.~a .\t.Jt..iiUJ:J! Jdendu,,
t:n~milm~·mo fLet n~. 5. O10. de JO J.: maw é: !966J

. o m.:.,·mn

~:

::.·

•·cduutJ

H>?

p.or.a "" m.;uia;r-:.. ;;:.

n"'I/C~I<iC :_"!'_J_U,'J:l! <JI; _d<' _:JDI'f_fl!f til<' :~_J!!.(Ill _C_IJfi~WII/.~ln<'rl

~;..

dr. JuJ; Fetiu:ll r'!<Jt"/1
::ii:i;iiU .iUu:tt«t'i:i· <'III tfll<' .~~n·tr
ltlrm

Ctlf'Ct• <iriS .<<"1'\'ICfl.>

ti<IJ:/1111~.~

,:,

Esra dara. portauto. a ..·.·m.nciJ~t·su Jo <'llft:l/{.itmemo
Jo ( 'cn[!rr!'>.m ~·acmnai da m~ce.ssuilllk de ~-ed~r; J..,
uomr!ar,:ürl tiii pá·mcnl!m:ru J,• par.:m.:.~ .:m r.:lat,:ão lllr.:ra t'Om
as awond.nlc.\ pubht·w, A.\'.~tm lef.!'l-~lcm para o Poui.·r

Jmlu,:.uiruJ. Mtm:ut:rro Ptihlu:n ~.: tiJwu:w,:ltJ-t i.:ral Ju !.Jwiw

.. Par.:,.:-•::;•. pm.~. Jiiiw mt·nerén,·ra q1:..: ~.!.\(./ nu.:sma
\'#!dação núo t::Xt,\ta para O,\ Podere.\ Execultl'fJ I.' L!!g_J.~iam·o . ..-1,

a:. me:oma.,

I! O:J. mt.'OIIvt'llll!lll.:.~

1amh.:m. ,,.

11iw forem macore.\

Para maJor clareza transcrev~mc~ :a se:g:utr. :a
tmcmlmen:~

\t:U urt -::.

J~.:

.\a:.:mnai Jo

tOC<'I

urg:ênc1a poss1vei. d: norma que abranJa os poderes Execu'::t\'0 .: L.::f":;Jam:··~

JUSUfic:lção ao Pro_1ero

f,;;i

Amerwrm.·m~·- ourro l.!mwma k;:d. .J i.1.:: n' ~- 1"-'
i-I d.: mumr J.: f<)')J. 'fUt: lraul..ta or.r.:um:.a:..io ,/IIJ/1..'/ana J,
D1.~trr;o fi:Jr!ral
~· do,
T.:rraorm.1. pt <.~.:rnotulrm•,; u
pr,·m·upw;:iu) dm /,•[:~.~la:Jnn·.r <:om :1 qm:Sliio Jo pan•mo:.·.:.:u ''"

Clramsuiltt:las são

Impõe·se.

110

.~

·or;:wm.d

J~·

.lrr

desJg:naç:ão. para cargos em comtssâo e par:a

a L.:: n"

cmuiot:rt.-.2YJ W.t/.<:1 '·"mpi.:m.:mar 11"

24 de dezembro de 1996 Essa le1 em seu arug:o 10. determin3. "::.o :âmbno
:l

r.:~:~·nb.:,

!IJ93. a t·námr.uiú -.:~·1

tt:xl!rCKU) J~: ~:a~/I'( pnbhctJ.\. d~:nrrrJ

.. Cria as carretras cios ser.1dores do Pcder Juâtctãrio. :i:xa os ..~or:s de

Ca _1unsdição de cada Tribunai ou Juizc e vedada

mulr.Jrc.• <I!! '"""'-'·' ,,., <tm//a./1 ..

"'"m """"

f:m /iiiirif'~tÚ "" ·ciilitf<'~Ú{ ·iii,; "-~'lllf!Uo !!I'UU ,,(III .l'll.tl :llt"''

I 86 95. no Si:ilildoj havta. mtctalmer.te reo:!:nê.c par!":::mesmo~

.t"'

UU\ ltl<"lllflrll.• CJC/i'''·' ,:,'Moi :
~,~._;.,
"'~ •<III thC/IU 1111<'</iU/U f'Ot'Wif<' ,0!1,\UII({U"I<'<• 1111 U{ll"

III<).,

lltlll'tr<'r

u:~

Ocorre que naquela Comtssâo o ?ro.1eto

contrano reformulado. depots pelo enc3It1mhamemo do

.'1

.~10111 til! IIUIU!t::Q C,\fH:"U/ <1U <"III trHIItS.\iit> <Ü.I. .~(J\""tU~/0-tU."II

apresentado que tomo:.. 0 ;~<> lS6.·9:

E.1u Pn~ri!W fnt .:lahorudn JXIi" rl!t:r11111!1Wi.:n;., .!1.:
Cmmssão de! t 'nm·mtm,:iw, Ju.sttça e Cüia:.im.t.:.- c.''" lU ~m.w
aaotalldo U>mu pra:r.t: u md1rsiúJ dt! dtspo.nu;·u .,-..~~~~''.:"J.' ,,

w:daçào de IIUm.:açào Út! parmtes para t'Orf!o.~ 'l!:n l:om:s:;à.-: 1/::J.•
propa.llf.'ÜI!:J. dt.~cxmti/J .\uhr.: a crsup:it• .: CJrg:llt!.:.:ICJo !i:.: v.~f!:Jr"K.
pubi"YU. Por OC."a.)tào dtJ apret·la,·üo tio PLC 1.·' .~_,:o:
t.:namio, IUJ R~ Ref!tiio Ju Ju.ut~a dt• Trabulho. t!m ho;t.:m. 'IL·

Esradn do Para. 110 tímhti<J de, ,\-Jmutl!rw PuhJ,CA, ,/t, ';whuiiu.
d,· :!" ( 'atef!orw. carf!uS ttm cams.!Uão ", SU!{t:!l .pt:.: sQ\_,,.
1!/aht,rmla ·ttmu 11mmu y:.:rai qu.: ft::ca:.·.n: I!:J.ta pro;!m,~ ,o,.;

dn:huo d.: tnJn, ''·~ pndere.1· pubht·o~..DOt.S DS!.7m .wn:; :ic.â!..•
rraram,·mu ISOJlimUco par.:J us tkmur., Crf!ÜU.\ piihlttt•.• ~I.J:u-~ .:
que.wào. a mmna ,fUf!csulo .fot ..-u:cua por wc~ão fkt~:
Comt."-'>l.io. que tamt.~·m di!/~~Oll-mt: .:z mlS.fâr. dt! e!ahnrcrr ,.
pro;eto ~:amempiando a mml!rta. a t.pt~' proc::rer .f:z::.:r. lia .r~:.r;,t:.t
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i"·l.:ftt h-mim.sr qui! o (.'01/Jlfi!S.\O .\~t.')li.JI :.:m-.,,•
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puoltt.·o. mclu.m'lt memhrtJ dr! Puder, dt: mamer :>ob :J.tt:J ,·ne;iu
1mcd1ata_. .:m caT8tJ ou fimçãn de t.·mrfiam,:C. ''Oti)U!{e
::ompmm<•tro tJtr parc:me ar~: n s~;:undo grau ctvri.

..-! autot'ldade ptthbca dl!l't: pnx.·.:d.:r Je mmu!tru
a tlvmcar;ão mt mamtt.:m:üo J.: part:ll!t:.~. mh :J.rtiJ
d:.:!la 1meúsara. e ttma ~tlrat.úv .fnh pi!!mO.IIt:llfr! .~11~/t.t •
lmpt:.t.v.!l.I!. t:

Jl!mo.:; q11e r~:,·mthttct:r

Emhtmr n.~ Cary!!J~ ::m comlx.o;àfl v:;um dt: "in'Tt:
110mtta1,:ào <! e:xnw:raçãtJ ... a,· P""·\·,çoa~ l!.'i.L'Oi111da.~ o1,•1·-:m -~ ,;,.
COI~1iw1~·a do mt~:resst: poim,o. 11àc. conimu.ür ~tJm <.1 4l»l1w;Jc"
familiar. ht:m t·omlJ til! tou"u.\ :'·' r::qmM:tl.\ m:Jr.~c.:ll.~:w., ... 1 r~·
tt:XI!rcrcw de tin11,ÜI1 puhiu::1. Tonw•.\e d:ill'/1. :J.,.,,,. t.Juw~:

matu.:r a tmpan:w.iulade

110 sei.:~·i:Jo .: lfttxar ct:

.>::r nu.w

cmtde.~cud.:me
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Ca.be res.saflar qw: o~ car~~. t!mpn';!Os ~ funçãl!,,
5egrmdo a CcmstJwtt,.iia. "lt."io a=.:!.r.itl'l!:.• ao•

hra'o'lil!lrlJ:~ H'!l! pr1!~11CfuJm os rcqut.\"]:OS rs:tJb~·!c;·s:.:;.,ç .:m

k·;

- t.:rz. 37. /).Pode. portamo. '' Jet eszah.:ieL't:r r'!,\ITJfr';,t\ l''!Jm:J ~.,:::

aqm propo.wa. Alilli. l'tmas q:tl! '"<Jrla.' fel., la n .fr:r:r<tnr ~<'"l
t.'(Jtlfi!SlaçàO.

lmpend.:. anula ..wir.:mar urt~· apre:;.: me prttpt.J.•'IF.it•
d<: iet nrdmarra.: Dlt:lwm.:m(: t·omDCiJwi t.•om as l"tuuia.t l!!t•
complememares tpt~ rratam do me:J.·,;,o as.Sim:o

Porec.:-nos, {XJ/s. Qpm'tmrtJ e n.:~e.\'.'oDflo t,m.: u
medtda ftl atiozada :;ara aiJ(ltmtn ar<!(:.~ "" rawn•,, ~c;.:.:
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t:'\11!1/Jwu a Tn.:J1JI 11.1 i•ocll:r~.s. rc::do pda 'f1"7: ::cnr..ti:w.\ ..:;,m ..
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Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997"

Senador Robeno Freue

A Comissão de

Conswuição, Justiça e Cidadania
Decisão Termmauva

Art. 6°. Os recursos serão aplicados :~tr.tves de financiamento
individuõll p.,ra trnhalhndorc;s_ ntrais sem remt!i. podendo ser financiado ate
100°0 ccem por cento) do valor do módulo máxtmo de 30 hectares ou 50%
tcinquenta por cento) do valor do prOJeto coleuvo de crédito fundi:irio, quando
reah7.:tdo por entidades lig:1d:ts ao setor rural.

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEl DO SENADO
DE N' 25, DE 1997-COMPLEMENTAR
Cria o Fundo de Terras e dá ourras provldénctas

An 1°- Fíca cnado o Fundo de Terr.ls e Reforma Acrâria, com as

finnhdndcs de desenvolve; proçr.nnas de :1ssenr:-~memo mral e d~ promover o
reordennmemo funda~mo.

conSJ~'Tiados

Art. ::~ - O Ftmdo d~ Terrns ser.l consntuido com reCUJ'SOS
no Orçamento da Um5o. de recursos provementes do pagamento

dos nssenmdos finnncJados oelo fundo. alem de outros que poderão ser obtidos

JUnto aos governos estadu~11s e mumc1pa1s. 011 provemenres de convêmos a

serem celebrados com assocmç-ões ou

or~flos

I_· aprova_r_E_I?r:t>JIOS~_ ~r:_çmr;~t_:!_n~ ftnun_l_çiQ F_undP de Te_rras;
o plano de aplicação anual e as metas a serem
atingicla5 no exercíciO seguinte~
III • aprovar as propostas individuais e colenvas de concessão de
fin:mci«mento com recursos do Fundo de Terras encammlmdos pelos Comitês
Municipais e devidnmeme aprectados. com parecer tecmco e de viabilidade,
pel41 Secretaria E:'(ecuriva do Fundo de Terr.Js;
IV • ter ncesso permanente ao desenvolvimento do fundo junto á
_Secretnri:l E:...~u,~iva~ _pa!'_3 -~ame__ ~e_:~et~ -ª~Q~!_QS_T~CIJlCQS. financetros
conr:ibC:is;V • deliberar sobre o montante de recursos desunados aos
finnncinmentos pnra a aquisiç5o coletiva de terr.Js e sobre a concessão de
finand::~.mentos suplementares pnra mvesrimento. de acordo com o previsto no
presente Re~:-rulamento.
VI • deliber.lr sobre o a·umento dos prnzos de carência e reembolso
dos fin:mci:unentos concedidos. nos casos de fntstraç:lo comprovada de safra: e
VTT • aprov.tr o projeto de Regimento Interno que regular.! o
- -- funcion.,mento, as 01ções e os procedimentos do Comitê.

n - aprovar

de classe hgados ao seror rural.

Para~'r.lfo

Umco - O Govemo F~deral. medmme decreto poderá,
colocar :1 d15poszç-;'io do Funcio de Tems unove1s mr~us do seu património que
não renlmm tl!lhz;~ç;lo e.ns terrns devoiums d!spomvets
Art. 3o- Todo o p:unmõrno cme v1er a constmtir o Flmdo de Terras
ser.l u:;ado somente n::\s ações meremes a compra e venda de terras~ programas
de as5entnmento e reordenamento fundiáno. tõlntO p::~ra aqueles patrocinados
pelo Governo Feder.ll quamo para os que possam vtr a ser patrocinados por
ourras entidndes.

§ ) 0 , P<lm o fin:mciólmemo coleuvo podera ser aplicado, no
m..1ximo, 40°ú (qunrenta por centoJ da domção anual do Fundo de Terras.

§ 2°. Quando se -ir.:tt<lr -de finanCianienio de terras nua~ o muruario
poder<i. obter até 25% {vmte e cinco por cenro) do valor pago por hectare como
credito suplementar p:1ra investimentos bãsicos.

Art: 7°, O Fundo de Terras financinril a compra de imóveis que,
preferencíalmenre sejam dOtados de infra--estrutura, sendo que o pagamento
ter.i prn7o de am(lni7aç-ão em -180 (cento e oitent<li meses (15 anos) e carência
de 36 (rrintn e seis) meses _(_0) anos). sem j}tros e sera quitado em 12 (doze)
parcelas anuais e sucesswas.
§ 1°. O dêbito ser:i corri!,.rido na proporção da vanação do preço da
prociuçfto agricola e a critêrio do muruãrio, o pag-smento devera ser feito em
moeda corrente ou em produtos a&-"licolas. tendo como base a conversão
estipul:tda a pnnir do preço mimmo, fixado pelo Governo Federal. de um
produto referênci:t na epoca do conttato

§ 2°. Os prnzos previstos neste :1r1igo poderão sofrer alter.:~ções, a
crit.!-no do Comitê. sempre _CJue houver frusn:ação de safra devidamente
comprovad<!i.

Art. 8". Ê vedndo o financiamento:
-I· de mais de 01 (um) módulo para cada mutuârio;

PariiJ:.'1õ1fo Umco As terras adquindas pelo Fundo de Terras não se
mcorporam ao p:1mmõmo d<1 Umão

II • pnrn ·mutu;jrio que jâ tenha sidó beneficiado pelo Fundo,
mesmo que seu débito e5teja liquidado.

Art. 4" O Fundo de Terras sera oper:lctonahzado e coordenado
por um Com1tê. dde fa7en_do pnne repre:;enmmes do Governo Federa! e das
enndnoes de classe represem:mv:t<i rin ::~gncuhura e dn pecuâria.

decreto~

Art. 9°. Fic<l o Poder execmivo autorizado a regulamentar. por
n presenfe lei. no prazo de 90 {noventa) dias.

Art.
~

lo O Com1té c:ontnra com uma Secret<lrm

Exectm\'a~

órgão de
apom recmco. ao qu<li compenra a an:lhse tecmca dos proJetas a serem
fin:mCH'l(IO$ pelo Fundo de Terr:ts. oem como a lisc.1liz.1ç..'lo de sua e:...ecuçãc.

to~.

Art. II".

Esta Le1 entta em Vlg:or na data de sua. aplicação
Fic<~m

revogados as dispos1ç6es em contrario.
_JVSTIFICAÇÃO

~

J 0 • A í!estào rinancetra éo Fundo'de Terras ser.i. feita arraves do
Banco do Brnstl SIA: de acerco com as normas elaborndas pelo Comitê.
~ 3o E vedad:l a utthzacão aos recursos fin:mcetros do Fundo de
Tems pnrn pagnmcnto di! despesas com pessoal e enc~rg:os socúits, a-qU:aíQuer
titulo

Art. 5" Compete no Com nê do Funao de Terms

o presente Projeto de Lei atende a reivindicaçao muito amiga das
ennd.1des de classe representativas da ag:nculmra Nacional~ a reorgamz.ação
fundiâria.
-n--Fl)'NDO-----oE----n::RRAS pretende ser msm1memo de CrCdito
Fundiârio de c:aráter _roti\tiva. _de _fonna a ~~!tr a aut?""sustemação _e
-~philç:'io :to Jonit)-dõ

tempo:- -
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 23, DE !997

a) Crêciito Fundiúrio com recursos orçamenrãrios. destínado a
de terrns.
b) Crédito destinado a financü1r tems com a infra·esrrurura.

Da o nom~ de "Sala ~nado r ~ iscomk
de C/Jinf" a sala dt! remuões da
í vmu:>iio tk Assumo:. Econômu:os.

O FUNDO DE TERRAS tem como objetivo facilitar a aquisição
de rerrns e a 1mplant~ção da necessilna infra·esmmtra para que os beneficiãnos
possam constmur uma unidade af!ricola familiar.
Al~m dos financi<tmentos. o FUNDO DE TERRAS objenva
ordennr uma aç5o conJUnta das insmuições vinculad<~s ao MinistCrio da
Refonna A~ria. visando :i assistência retnica. prestação de serv1ços e apoio à
comercinlinção aos produtores ntrais beneficiados com o fimmc1amcnto.

O SENADO FEOERAL resolve:

Art. 1° A sala de reuniões d2 Comissão de Assuntos
Econõmicos paSsa a -dcnótnil'lã!-~Se ..Sala Senador V1sconde de Cainl'·.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Serfto consíder.tdos beneficiários do FUNDO DE TERRAS todos
os possenos, arrendatanos pnrcetros e filhos de produrores, que tenham no
mtmmo cmco anos de e"<periêncin nas hdes da agropecuária.

Art. 3° Revogam·se as disposições em contrario

Prcferencialmenle s;jo atendidos os proponentes que não tenham
ttdo posse de terrns desuna das a agncultura.

JUSTIFICAÇÃO

P<1ra efeHo cte eqmvalêncJa. o FUf'-.;1)0 DE TERRAS levara em
consJdemç<io 05 prnoutos D:f.!l"'CO!<'IS. que têm preços mumnos estabelecidoS pe-io
Governo Fedem\

A denommação proposta. ma1s que consttrutr·se em merecida
homenagem a Josê da Suva Lisboa, o V1sconde de Catru. estabelece wna
evidente hannonia enue os principias de globalização da economia. conforme
tendência prevalente no mundo arual. com a htstónca inictattva de abemua dos
ponos braslieitos ae na quase auzentos anos.

O mcennvo sero. a garantta dada 20 produtor mral. em
comprometer detennmaàa quantidade de produto para pa~memo do
finnncmmento obudo_ A quanndade de produto sera calculada utilizando-se
como p:Jr.imerro o preço mnumo do produto na data de contratação do
!ÍI.ancmmento- Nesm data. o valor sero. dividido pelo preço mimrno do
produto. obtendo-se a quantidade de produto comprometida. Não serão
cobr.~do5 Juro<> 1105 finnncmmentos conrratados.

Agr:m~.

O FUNDO DE TERRAS. vmcula-se no Mmrsterio da Refonna
composto por um Co:mire-como orgão de delibernçtio final

O pre:<iente proJeto de lei e apresent<Jdo como ::drem::mva restada e
aprovada aos processos :mmlmeme utJbzados pnra solução dos problemas
fundmnos e exemplo e o ê'CJtO de pro~'Tama sum!ar em Samn Caranna.

E ass1m qL:e. d<Jd:l o- momento cnuco pelo qual passamos.
solícmunos :1 Ctimnra que tome a: J!llc~rmva e aprove est<:~ proposta leg~slanva

Sala das Sessões. 26 de fevereiro de 1997

"':".

'\

.

De fato, a edição da memorável carta·rêgia.. de 28 de janeiro de
1808. por D. João \11, precursora do moderno processo de mtegração
comercial~ contou não apenas com a influência pessoal de Cairo junto ao
mOoarca, mas piii\Cipalineiite -gánhou siatUs-teõiíco-nas-Observações Sobre ocomércio franco no Brasz/, de sua autoria, que confcnram mequivoca
consistência ã medida.
Como secretário da Mesa de inspeçào de Salvador. na Bahia,
sua teii3 natal, teve oporrumdade de mteu-ar-se das questões que mterfenam no
_ processo exponador brasileiro. predommanremente de narureza agricola.
Passou. ass1m. a mreressar-se pela teona econôtruca. o que lhe
deu enseJO a publicar obras p1one1ras. ta1s como os Prmcipms de economia
poli.Ju.:a, responsávets por sua ascensão a pnmetra catedra de econorma
msotuida no Brasil. 16 anos ames de a França havê-la criado como diSCiplina
oficial, e_ 28_ anos antes do_ .surgtmento da cadeira de Economia Polirica da
Universidade de Coimbra.
Publicou. dentre outros trabalhos. os Estudos do bem comun. e
econom1a poliuca, Reflexões sobre o comen·ro dos seguros, Observações
sobre a prosperrdade do estado pelos l1heraJ.<: prmcip1os da nnva legrslação
do Brasil e um Ensaro. relanvo a imponãncía do SIStema bancaria na
economia.
Como pobtico. f01 representante da Bahia. na Assemb!Cra
Constiruime de 1823. e Senador. de 1&26 a 1935, pelo Panido Restaurador
Caramuru
Por seu paoneirismo, por sua acutdade de visão como politico e
estrategista econõmico, por seu nactonabsmo e por seu megável esointo
=públiCó:-nadã ma1s enãlteceaor para-o--SenadCll=ederaTQUe pres13r-nietal
homenagem. buscando vmcular o seu nome ao da comissão permanente
responsãvel por decidir acerca das questões fimdamenrais para o
desenvolvimento brasilezro

(
'

Senn~~:'Mil"
A Comissão de As.\'Uillos J::conómicos

Sala das .::;essões. 26 de fevereiro de 1997

O SR. PRESIDE:\TE !Amónio Carlos MaaalhàeSI
pro,1etos serão publicados e remetidos as Comissões conip-etentes

Sobre a mesa. ProJetO de Resolução que serâ. lido pela
Secretana em exerctcio. Senadora Emilia Fernandes.
E lido o segumte

Os

sr·

-~~-'-1-r''-\....JJ.u,c~
é'nador LÚCIO ALCÃNT ARA

1~

I

rA Com1ssão Diretora)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os projetes serão publicados e remetidos às Co-missões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pela Sra. 1• Secretária em exercício, Senadora
Emília Fernandes.
É lido o seguinte:
OFÍCIO N2 19/97-BLOCO
Brasília-DF, 26 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 65, § 6°, do Regimento lntemo do Senado Federal, a Bancada do Bloco Parlamentar de Oposição decidiu indicar como seu Líder
o Senador José Eduardo Outra.
Senador José Eduardo Outra, PT/SE - Senador Lauro Campos, PT/DF - Senadora Marina Silva, PT/AC- Senador Sebastião Rocha, PDT/APSenador Antonio Carlos Valadares, PSBISE - Senador Roberto Freire, PPSIPE - Senador Eduado
Suplicy, PT/SP - Senadora Benedita da Silva,
PTIRJ - Senadora Júnia Marise, PDTIMG - Senador Abclias Nascimento, PDT/RJ- Senador Ademir Andrade, PSBIPA.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 expediente lido vai à publicação.
Em sessão anterior foi lido o Requerimento n•
139, de 1997, do Senador Antonio Carlos Valadares,
solicitando, nos termos do art. 71, inciso Vil, da
Constituição Federal, esclarecimentos ao Tribunal
de Contas da União relacionados à última auditoria
sobre os contratos da empresa fornecedora do Projeto Sivam.
A Presidência esclarece ao Plenário que os
avulsos referentes à matéria se encontram à disposição dos Srs. Senadores nas suas bancadas.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sendo, assim, será cumprida a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil
o Ofício n2 397/97, na origem, de 25 do corrente, encaminhando, nos termos da Resolução n2 69, de
1995, do Senado Federal, parecer daquele Órgão
relativo à solicitação do Governo do Esta.dO da Bahia
para contratação de operação de crédito externo, no
valor de doze milhões e quinhentos mil marcos alemães, cujos recursos serão destinados a financiar a
execução do Programa de Saneamento Básico e Ir-

rigação do Oeste da Bahia na sub-região de Santa
Mana da Vítória-e nas regiões do niirâeste, lrecê e
Piemonte da Diamantina.
A matéria, anexada ao processado da Mensagem n2 53, de 1997, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 91, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 2 2 , da Constituição, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 91,
de 1996 (n° 173/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDES, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusfvamente educativos, na Cidade
de Salvador, Estado da Bahia.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Concedo a palavra ao Sr. Waldeck Omelas
para proferir parecer.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA, para
emitir parecer)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
I - Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial n• 562,
de 1993, o Senhor Presidente da República submete
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado c.om o.§ 1° de arL2Z.3_dii CQ.nstitui-::.
ção Federal, ato, constanted_a Portaria n• 460, de 28
de abril de 1993, que autoriza o Governo do Estado
da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia- IDERB, pelo pra.zo...de J O_(dez). anQ_s, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,_com fins exclusivamente educativos, na Cidade
_de_Salvador, Estado da Bahia.
Nos termos do § 42 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, a outorga
será concedida mediante autorização do Senhor
Presidente da Repubfíca e formalizada sob a forma

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

337

Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, de
ªcordQ comg_art. 281!, inciso IV, do Regimento Interno,
a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável de dois quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrõnico.
Emvotação. ·
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-_Çonçeçio_ a palavra a V. Ex• para encaminhar.
O SR. VALMIR CAMPELO IPTB-DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a l..iderança do _PTB encaminha favoravelmente à
matéria.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi11 - Voto do Relator
dente, peço a palavra para encaminhar.
Regulado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outuO SR. PRESIDENTE (Antonio_Carlos Magalhães)
bro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n•
-Concedo a palavra a V. Exª para encaminhar.
91.837, de 25 de outubro de 1985, o processo de autoO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-PTrização, pelo Poder EXeCutivo, pa.ra. execução de serviSE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
ço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumpriPresidente, a Uderança do Bloco de Oposição recomente de exigências distintas daquelas observadas
_ menda abstenção. __
__ _
nos casos de concessões ou permissôe§ para exploraO SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
ção de canais comerciais de rádio e televisão. A legispeço a palavra pela ordem.
lação citada, em seu art. 13, estabelece que a outorga
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
para exploração deste tipo de serviço não depende de
-Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO-PPS-PE.
edital. Também não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal n•
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden39 que 'dispõe sobre formalidades e critérios para a
te, apenas para esclarecer que, como estou me inteapreciação dos atos de outorga e renovação de congrande ao Bloco deOposição agora, votarei abstencessão, permissão para o serviço de raãiOdifusão soção em todos os outros casos de renovação. Mas,
nora de sons e imagens•.
neste caso específico, já votavéi_ favoravelmente, por
Devido à sua especificidade, os canais de raser urna concessão para entidade educativa.
Faço_e_ste_ esciare.cimento_ porque, neste caso,
diodifusão educativa são reservadas àexplo_raçá9 _______
da União, Estados e Municípios, Universidades e
excepcionalmente, sairá um voto diferente do Bloco,
Fundações constituídas no Brasil, com finalidade
mas me integrarei no voto de abstenção nos demais
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
casos.
n• 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemenO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
tou e modificou a Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações).
Todos os Srs. Senadores já votaram?
Tendo em vista, ainda, a natureza do serviço a
Nobre Senador Sérgio Machado, V. Exª já voser prestado, a autorização recebeu parecer favoráteu? (Pausa)
vel da Fundação Roquette Pinto, órgão do Ministério
Nobre Senador Carlos Patrocínio, V. Ex• já veteu? (Pausa)
da Educação e do Desporto, responsável pelo julgamente sobre a conveniência da execução de serviço
Nobre Senador Gilberto Miranda, V. Ex• já vede radiodifusão educativa.
tou? (Pausa)
Diante da regularidade dos procedimento e do
Está encerrada a votação.
cumprimento_ da legislação pertinente, opinamos
VOTAM 'SIM' OS SRS SENADORES·
pela aprovaçao do ato de outorga em exame, na for·
·
ma do Projeto de Decreto Legislativo.
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - CarO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é favorável.
los Patrocínio- Casildo Maldaner- Cou1inho JorgeCompletada a instrução da matéria, passa-se à
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes sua apreciação.
Epitácio Cafeteira:.:. E:speiidião Alnin- Raviano MeloEm discussão. (Pausa.)
Francelina Pereira -Francisco Escórcio- Freitas Neto

de convênio, após a aprovaça.o do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3° do art._ 223 da
Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruido e em
conformidade com a legislação pertinente.
O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo Heslander, e
aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comissão de ConstituiÇão e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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- Geraldo Melo - Gerson Camata -:- Gilberto Miranda
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - lris Rezende - Jefferson Péres - João
França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Agripino - José Bianco - José Fogaça - José Roberto Arruda - Júnia Marise - Leomar
Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Porteila - Lúcio
Alcântara """ Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Roberto
Freire - Roberto Requião - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir Gampelo - Waldeck Omelas.

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Benedita da Silva -José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Vamos passar à apuração.
Votaram SIM 52 Srs. Senadores.
Houve 5 abstenções.
Total de votos: 57.
A matéria foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência pede aos Srs. Senadores para que
permaneçam em Plenário a fim de participar das futuras votações, que serão todas nominais.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
quero apenas registrar a minha abstenção, porque
deixei de aciona( o painel no momento devido.
Sr. Presidente, quero também pedir um esclarecimento. A letra que está no painel registra a abstenção ou a presença?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-V. Ex• votou "sim" sem querer. Fez muito bem.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Não, Sr. Presidente. Retifico o meu voto para "abstenção".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães)
- O Senador Eduardo Suplicy retifica o voto para
"abstenção", o que não é permitido depois do resultado, mesmo que haja erro.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, para
compensar eu queria que V. Ex" consignasse o meu
voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata vai registrar o voto de V. Ex".
O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, o
painel não registrou a minha presença. Eu voto "sim"
também.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará a posição de V. Ex".
O SR. GILVAM BORGES- Sr. Presidente, eu
gostaria de registrar o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará o voto do Senador Gilvam Borges,
bem como os dos Senadores Lúdio Coelho e Onofre
Quinan.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
voto "sim.•
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará os votos dos Srs. Senadores Joel
de Hollanda, Carlos Wilson, José lgnácio Ferreira e
Ronaldo Cunha Lima. A votação está encerrada,
mas a Ata registrará a intenção de V. Ex"s.
Aprovado o projeto, a matéria vai a Comissão
Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final
· que· será lido pela Sr" 1• Secretária em exercício,
Senadora Emília Fernandes.

É lido o seguinte:
PARECER N2 69, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 91 de 1996 (n2 173, de 1995,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 91 , de 1996 (n°
173, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova
-o-ato que autoriza o Estado da Bahia a executar, por
intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da
Bahia- IRDES, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de fevereiro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Flaviano Melo, Relator, Geraldo Melo- Lúdio Coelho- Joel de Hollanda. ··
ANEXO AO PARECER N° 69, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova o ato que autoriza o Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão
Educativa da Bahia - IRDES, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 460, de 28 de abril de 1993, que autoriza o
Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDES,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 94, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
art 64, § 22, da Constituição, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n° 94,
de 1996 (n° 255/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Gaúcha SA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Concedo a palavra à Sra. Emflia Fernandes,
para proferir o parecer em substituição à Comissão
de Educação.
A SRA. EMÍUA FERNANDES (PlB - RS, para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 94, de 1996 (n° 255, de
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Gaúcha S. A., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda

média na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 854,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de outubro de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o §
12 do art, 223 da Constituição Federal.
É a·seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Gaúcha SA:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• lone Pacheco Sirostski
• Jayme Sirotski
• Otto Nilo Aseloff
• Outros Sócios

115.348.245
92.736.298
18.084.495
500.962

Total de cotas

226.670.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de -ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Luiz Moreira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão,- permissão- ou ·autorização -pa.rccque se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
• Comunicações, e quE;! devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n° 94, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39/92, ficando caracterizado que "" empresa Rádio Gaúcha S.A. atendeu a todos
·3qulsitos_técnicos e legais para habilitar-se à renovação
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário
áã Cârr...~ra dos Deputados.
-
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo
com o art. 288 do Regimento, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável de dois quintos dos Srs. Senadores.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS SENADORES:
Ademir Andrade - Beni Veras - Bernardo Cabral - Caries Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio
Alvares - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira Esperidíão Amim - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- Iris Rezende - João França - João Rocha - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Fogaça - José lgnácio Ferreira - Júlio Campos Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Flamez Tebet- Regina Assumpção- Roberto Requião
-Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sebastião
Rocha - Sérgio Machado - Valmir Campelo - Waldeck Omelas.
VOTA "NÃO" A SR~. SENADORA:
Marina Silva
ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo Suplicy- Francisco Escórcio
-Jefferson Péres -José Eduardo Outra- Júnia Marise- Lauro Campos- Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores e Senadoras já votaram?
Vou encerrar a votação e posteriormente proclamar o resultado.
Votaram Sim 55 Srs. Senadores e Não 1.
Houve 1O abstenções.
Total de votos: 66.
A matéria foi aprovada.

O projeto vai à Comissão Diretora para reda- Ção final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final que será lido pela Sr" 1ª Secretária em exercício, Senadora Emília Fernandes.
É lido o seguinte
PARECER N270, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 94, de 1996 (n2 255, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n° 94, de 1996 (n2
255, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Gaúcha
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de fevereiro ae-1997.-~-Geraldo Melo, Presidente- Raviano
Melo, Relator- Lúdio Coelho- Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER N2 70, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1997
Aprova o ato que renova a conces- são da Rádio Gaúcha S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln2 , de 13 de outubro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Gaúcha S.A. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 20 Este deccreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESipEN:J!: {Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
-de-urgência, passa•se à imediata apreciação da redaçãofinal.
-Em discussão a reaação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
-discussão.

°
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Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 100, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 2º, da Constituição, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)·
Projeto de Decreto legislativo nº 100,
de 1996 (nº 272/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal de lndaiatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de lndaiatuba,
Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Osmar
Dias, para proferir o parecer em substituição à Comissão de Educação.
O SR. OSMAR DIAS (PSDBIPR, para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
1 - Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto legislativo nº 100, de 1996 (nº 272, de
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Jornal de lndaiatuba
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade lndaiatuba, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 660,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 15 de agosto de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §
12 do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Jornal de lndaiatuba ltda
Nome do Sócio Cotlsta
Aldo José Fantelli
Antônio Maria Virginelli Prado
Antônio Regill2klo Geiss
José de Arimatéia Virginelli Prado
José Costa de Mesquita
Mario Paulo Filho
Total de Cotas

-.--Cotas deJ>artlclpação

64.000
32.000
64.000
32.000
64.000
64.000

320000

-o presente projetofoi examin-a:do pela Gomis=
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado José Janene, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
2 - Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL nº 100, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Jornal de lndaiatuba ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto legislativo,
originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é favorável.
Completada a instituição da matéria, passa-se
à sua apreciação.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo com o art. 288, do Regimento Interno, a matéria
depende, para sua aprovação, do voto favorável de
dois quintos dos Srs. Senadores.
Passe-se à votação.

~-co~§.~:~nador~~~:POc!Eti!l~'i<.?~t ~~~saJ
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESI[)J:NTE (Antôrilo Carlos Magalhães)
- Srs. Senadores, houve um Senador que certamen- te votou antecipadamente e prejudicou a votação
pelo painel eletrônico.

------------------------------------~-------------------
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Peço aos Srs. Senadores que renovem a votação e aguardem que-a Mesa dê o comando para o
encerramento da votação. (Pausa.)
A Presidência pede aos Srs. Senadores que
verifiquem se a tecla do painel de algum de V. Exªs
está travada, obstruindo o funcionamento do computador. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio ..:. Carlos Wilson - Casildo
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison lobão - Élcio
Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilhenne
Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena- lris
Rezende - João França - João Rocha - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Fogaça - José lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda - Júlio Campos - Leomar Quintanilha - Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan
Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado- Teotónio Vilela Filho - Valmir CampeloWaldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" O SR. SENADOR:
Francisco Escórcio.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin Jefferson Péres - José Eduardo Outra - Júnia Marise - Lauro Campos - Marina Silva- Pedro Simon Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Vamos proceder à apuração.
Votaram SIM 57 Srs. Senadores e NÃO 1 Sr.
Senador.
Houve 12 abstenções.
Total de votos: 70
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Sr. Presidente, meu nome não consta da relação dos votantes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata consignará a posição de V. Exª. É a favor,
contra ou pela abstenção?
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO -A favor, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que será lido pela Sr" 1ª Secretária em exercício,
Senadora Emília Fernandes.

É lida a seguinte:
PARECER N° 71, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
legislativo no 100, de 1996 (no 272, de
1996, na Cãrnara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 100, de 1996
(n° 272, de 1996, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal de lndaiatuba Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de fevereiro de 1997.- Geraldo Melo, Presidente- Flaviano
Melo, Relator- Lu di o Coelho- Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER N° 71, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova o-a~o que renova a concessão da Rádio Jornal de lndaiatuba Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n 2 , de 15 de agosto de 1994, que renova, por
dez anos, a partir de 26 de setembro de 1990, a
-concessão outorgada à R&.dio Jornal de lndaiatuba
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade,
-SerViÇo de radióâifusãosonorci efn onda média na ci~aa:de1lêlnCláiátuba, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
-na data de sua publicação.

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

343

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 1997

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, pela ordem, o Senador Artur da
Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª
que registre o meu voto 'sim'. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2102, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 22 , da Constituição, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n2 102,
de 1996 (n 2 257/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Osmar
Dias, para proferir o parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR, para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2 102, de 1996 (n" 257, de
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-

nora em onda média na cidade Ourinhos, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n9 28, de
1995, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
27 de dezembro de 1994, que renova concessão
para exploração de~-Cariai de- radiodifusão sonora,
nos termos-do a:rt. 49~incísóXII, combinado córn o§
12 do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda:
Nome do Sócio Coti!;ta Cotas de Participação
Alfredo Carlos Braga Sampaio
1.049
Cícero Braga Sampaio
1.048
Aldo Matachana Tomé
135
Rubens Bartolocci da_ Silva
68
Total de Cotas
2.300
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputdos, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Hélio Rosas, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congress·o-Naeional, dos ates que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
crietérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministro das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido a análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL ng 102, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda. atendeu a todos
os requisitos técnico!; e legais para habilitar-se à renovação_ da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo,
originário da Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores já podem votar. (Pausa)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares Artur da Távola- Beni Veras- Bernardo CabralCarlos Patrocínio - Cartas Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Élcio Alvares
- Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Femandv
Bezerra - Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende
-João França- João Rocha- Joel de HolfanaaJonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino
- José Alves - José Bianco - José Fogaça - José
lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda -Júlio Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Regina Assumpção - Renan
Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sérgio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin Jefferson Péres - José Eduardo Dutra - Júnia Malise- Marina Silva- Pedro Simon- Ramez TebetRoberto Freire- Sebastião Rocha-.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Encerrada a votação.
Votaram Sim 56 Srs. Senadores; não houve
voto contrário.
Houve 13 abstenções.
Total de votos: 69.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo redação. final, que será lido pela sr- 1~ Secretária em exercício, Senadora Emília Fernandes.
É lida a seguinte

PARECER N2 72, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
f'l~Jl~ãoJinaL do f'rj)jeto de Oeçreto
Legislativo n• 102, de 1996 (n2 257, de
1996, na Câmara dos Deputados).

-A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 102, de 1996,
(n2 257, de 1996, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
Sala de Reunião da Comissão, 26 de fevereiro
de 1997. - Geraldo Melo, Presidente - Aaviano
Melo, Relator- Lúdio Coelho- Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER N2 72, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2 , de 27 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 26 de janeiro de 1988, a
concessão da Rádio Sentinela de Ourinhos Lida.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo.
Art. 2 2 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re. .·dação final. (Pausa)
Em discussão a redação final. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria val'à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Hem5:
REQUERIMENTO N2 144, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n2 144, de 1997, do Senador José
Eduardo Outra e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 336, •c•,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n 2 104, de 1996, de autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe
sobre a fiscalização e o controle dos ates do
Poder Executivo relativos à privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, e dá outras
providências.
Votação do requerimento em turno único.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon para
encaminhar a votação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encar,,inhar a votação.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, creio que é tranqüila a votação nesse
-nomento. Trata-se do requerimento do Senador lí,,,, do PT, que pede urgência para o projeto da Se.~_"3:·30ra Júnia Marise.
Sr. P~esidente, estamos discutindo se- vêm ou
•Jão i:. Cc.s.'?, as normas que precederão a privatizac;Z.o da ··.'2i<? co Rio Doce. A imprensa está noticiando que, p,'"Q'.;avelmente até o final deste mês, sairá o
<;atrai.
Estamos pedindo urgência para a votação do.;rojero da Senadora, que peoé quevenha para esta
:::asa antes de ser publicado, para aprovarmos ou
'S!e;tmrr:os cs seus termos- não está em discussão
!'.e ,;e ~ :=, f::.vor Oü cor.tra a privatização, mas apenas
C:.:'; V·ê:Jha ;:;ara esta Casa os termos do edital.
Ora, Sr. Presidente, o Senado, se quiser, que
rejeite! Sou radicalmente contra a privatização da
Vale da maneira como está sendo feita. A meu ver,
é um absurdo, uma irrespórisabilfdade que a privatização seja feita como qualquer outra estatal. A Vale
é um patrimônio nosso e sou a favor das privatizações; sou a favor de se privatizar as empresas- que a
compõem: as minas de ouro, as minas de áçõ;- ae
minério, etc. Mas a proprietária do subsolo, os seus
alvarás, os seus cientislas, sou contra essa pnvattzação.

A Senadora quer que venha para a Casa o texto
do edital. Se não aprovarmos o projeto rapidamente,
na quinta ou na sexta-feira, estaremos matando a
questão. Quem votar contra essa urgência não quer
nem que o Senado se pronuncie. Pode-se ser a favor
da privatização, pode-se rejeitar o projeto da Senadora, mas não se pode tirar o direito de votá-lo.
Então, Sr. Presidente, o que estamos discutindo, no momento, é simplesmente conceder ou não
urgência ao projeto da Senadora Júnia Marise, ou
seja, se virá ou não para esta Casa, com antecedência, o edital da Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, participei, na Folha de S. Paulo, de um debate onde estava o Presidente do
BNDES. Perguntado por pesso~s ali presentes o
que ele pensava das novas descobertas de minas,
das novas avaliaçõesque se faziam, disse que deveria ser feito um novo estudo, um estudo completamente novo sobre o valor da Vale. De repente, a imprensa está publicando que o edital sairá até o final
da semana.
O apelo que faço à Casa - apenas isso, Sr.
Presidente - é para que se dê urgência ao requerimento da Senadora J_únia Marise.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar, como autor
do requerimento.
--- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra, para encaminhar, como autor do requerimento, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-PTSE. Para encaminhar votªção. Sem revisão do orador)
-::.Sr: Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, volta à discussão a questão das prerrogativas do Senado no que
diz respeito à privatização da Companhia Vale do Rio
Doce. O projeto de minha autoria que restabelecia ao
Congresso Nacional a-prerrogativa de retirar a Vale do
Programa de Privatização foi rejeitado no final do ano
passado, por quatro votos, nesta Casa.
De lá para cá, aconteceram episódios importantes para os quais esta Casa não pode fechar os
olhos. O Senado também não pode fazer como a
avestruz: enfiar a cabeça na areia. De lá para cá,
.. pore>cémpló;-s!irgluanollda
descobérta de uma
mina de classe mundial, com um potencial semelhante ao daquelas minas da Africa do Sul, uma
mina de ouro na Amazônia; de lá para cá, surgiram
outras propostas de projeto de privatização. Refiro~ me á-pulvenzação, à privatização em bloco e outras.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sr. Presidente, perdoe-me, mas acho que deveria haver um
pouco de silêncio na Casa, porque a matéria é importante, e não estou conseguindo ouvir o orador.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Espero que
eu não esteja incomodando os Srs. Senadores que
estão conversando.
Neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, surpreende-me inclusive que lideranças de alguns partidos estejam dispostas a encaminhar contra o pedido de urgência para esse projeto. Não vamos votar aqui o mérito do projeto da Senadora Júnia Marise; não vamos votar aqui se devemos ou
não privatizar a Companhia Vale do Rio Doce; vamos simplesmente votar um pedido de urgência
para que um projeto possa ser votado na semana
que vem, portanto, ainda em tempo hábil para que
ele tenha eficácia.
E o que pretende o projeto? Simplesmente estabelece que o edital de privatização da Companhia
Vale do Rio Doce seja submetido ao Senado da República. Já tivemos oportunidade de assistir a vários
Srs. Senadores fazerem uso da tribuna para demonstrar suas preocupações em relação ao processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Pergunto: será que os discursos que ouvimos nesta
Casa, d•. Senadores do PFL, de Senadores do
PSDB, ae Senadores do PMDB, do PTB, foram feitos só para inglês ver? Será que foram feitos só para
sair na Voz do Brasil, para que seus Estados vejam
que fulano de tal está preocupado com a venda da
Vale? Será que, na hora de transformar essa preocupação em ação concreta, votando o projeto que
permite a discussão nesta Casa de questão tão importante, votam contrariamente ou se ausentam do
plenário?
Em final de 1995, quando estava em votação o
projeto de minha autoria, foi retirado o pedido de urgência por um acordo feito no plenário. Na ocasião,
a liderança do Governo comprometeu-se a trazer
aqui o então Ministro do Planejamento, José Serra,
para que, na condição de Ministro, viesse explicar
ao Plenário a intenção do Governo em relação à
Vale do Rio Doce. Nada aconteceu. O Ministro José
Serra deixou de ser Ministro, foi substituído pelo Ministro Antônio Kandir. Quando o projeto voltou à
pauta, a Liderança do Governo acenou com a vinda
do Presidente do BNDES, Mendonça de Barros,
para debater na Comissão de Infra-Estrutura, o que
também não aconteceu.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
que quero saber é se o Senado da República quer
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ou não que o edital da venda da Vale do Rio Doce
seja submetido a este Plenário.
O Senador Coutinho Jorge, do PSDB, apresentou ontem um -requEú1mento mediante o qual solicita
a convocação do Ministro Antônio Kandir para vir a
esta Casa prestaresclarecJI1fêi1Tos~ao Plenário sobre
a privatização da Vale do Rio Doce. Entendemos
que essas duas iniciativas se completam, que essas
duas iniciativas convergem. Vamos aprovar o projeto
da Senadora Júnia Marise, estabelecendo que o edital deve ser submetido ao crivo do Senado. Vamos
aprovar o requerimento do Senador Coutinho Jorge,
convocando o Ministro Antônio Kandir para prestar
ao Senado esclarecimentos sobre o assunto.
Não vamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em nome de sabe-se lá que interesses, nos abster
de tomar um posicionamento sobre essa questão.
Se os Srs. Senadores são contrários ao projeto da
Senadora Júnia Marise, que pelo menos lhe dêem
urgência. Na semana que vem poderão votar contrariamente ao projeto, caso não concordem com ele.
O que não podemos é deixar que esse projeto fique
para as calendas. Caso contrário, ao chegar abril,
maio ou junho, _com a Vale já privatizada, o projeto
da Senadora Júnia Marise será arquivado por haver
perdido o seu objetivo.
O Senado está convocado a votar, da mesma
forma que, no fim do ano passado, votou o meu projeto. Perdemos por quatro votos, o que é clara demonstração de que essa não é uma questão do PT,
da Esquerda ou da Oposição. A Oposição tem aqui
onze Senadores, tem aqui onze votos. Mas no caso
da Vale do Rio Doce, perdemos por quatro votos.
Se o Plenário ao Senado quer reafirmar sua intenção de ignorar os atos do Governo em relação à
Vale, que o faça, que deixe o edital ser publicado
como pretende o Executivo. Mas que aprove o requerimento da urgência e, depois, se for caso, que
vote contrariamente ao projeto. Mas não podemos
correr o risco sob pena até de colocar o Senado da
República em posição ruim junto à opinião pública.
Deixar que um projeto da importância desse, da Senadora Júnia Marise, seja arquivado pelo fato de,
quando vier ao Plenário, a Vale já estar privatizada
seria um absurdo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
nome do bom-senso, em nome da imagem que esta
Casa deve demonstrar à opinião pública, apelo a todos os Srs. Senadores, a todas as lideranças desta
Casa no sentido de -que aprovem o requerimento de
urgência. Aí, sim, nã semana que vem, debateremos
o mérito da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, pelo Bloco, por cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco-PDT-MG. Para
discutir a matéria. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, como autora do projeto
de resolução que contou com o apoiamento de vários Srs. Senadores, uso a tribuna para manifestarme sobre o tema.
Peço a atenção de todos os Srs. Senadores.
Em primeiro lugar, não estamos discutindo o
mérito da privatização da Companhia Vale do Rio
Doce. O projeto não estabelece o divisor de águas
entre os que defendem, ou até dos que apóiam a
alienação da Companhia Vale do Rio Doce, entre os
que discutem e entre os que são absolutamente
contrários a essa questão. Não se está discutindo
isso. Hoje, estamos falando sobre a oportunidade de
o Senado Federal aprovar a urgência de um projeto
já aprovado pela Comissão que o examinou. O Relator, Senador Roberto Requião, ofereceu parecer favorável ao projeto, cujos prazos estão absolutamente concluídos na sua tramitação regimental pela Comissão.
O que estamos desejando - e é esse o requerimento do Senador José Eduardo Outra, apoiado por
vários Srs. Senadores de todos os partidos nesta
Casa - é que o Senado Federal possa apreciar e
discutir, aí sim, esse projeto de resolução, que não
retira do Governo Federal as prerrogativas para o
processo de alienação da Companhia Vale do Rio
Doce, mas apenas submete o seu edital à apreciação do Senado Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma
prerrogativa nossa, concedida pelo povo que nos
elegeu, que nos trouxe a esta Casa para defender
os interesses do nosso País e da sociedade. Também exercemos o papel de fiscalizadores dos atos
do Executivo, em assuntos de natureza tão expreSsi-va como este da alienação da Companhia Vale do
Rio Doce e de suas subsidiárias; apreciarmos, Sr.
Presidente, examinarmos o projeto, examinarmos o
edital, termos conhecimento de todos os procedimentos, de todas as práticas utilizadas pelo BNDES
para cálculo dos valores e para formulação do edital
de alienação da Companhia Vale do Rio Doce.
Eu perguntaria, Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores: quem de nós, neste momento, abriria
mão desta prerrogativa de examinar os documentos,
os dados, as informações que darão origem à elaboração do edital de alienação da Companhia Vale do
Rio Doce?
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No nosso projeto, tivemos o cuidado de estabelecer prazos, para que o Senado Federal possa
oferecer, no período de 30 dias, depois do resultado
final da análise do edital, a sua posição com relação
aos dados incluídos no edital de privatização da
Vale. Poderemos concordar ou discordar, pode o
Plenário do Senado, posteriormente a isso, pela sua
maioria, manifestar ao Governo que está tudo bem.
Como poderá também o Plenário do Senado apontar
os erros,-as falhas, as incorreçõés que forem atribuídas ao edital elaoorado pelo BNDES.
Tenho certeza, Sr. Presidente~ de que o própno
Presidente FemandQ Henrique Cardoso, o próprio
Governo tem interesse em que a esta questão seja
- -daaa amafor transparência. E não- será -agora, por
uma iniciativa do Senado Federal, que o Presidente
vai criar obstáculos ao Senado, a todos os 81 Senadores desta Casa, para que eles possam, exercendo
suas atribuições legais e constitucionais, interpretando o sentimento da Nação, ter a oportunidade de
examinar detidamente todos os dados e todas as informações do edital de alienação da Companhia
Vale do Rio Doce.
Concluindo, Sr. Presidente, não estou entrando
no mérito da privatização da Companhia Vale do Rio
Doce, pois não é isso que está em discussão. O que
esTá em discussão, unica e exclusivamente, é o requerimento de urgência para que o projeto de resolução possa ser discutido na semana que vem. Aí,
sim, Sr. Presidente, poderão ser oferecidas discordâncias. Mas, que permitam - é este o apelo que fazemos às lideranças do Governo, a todos os Senadores - que o Plenário do Senado Federal discuta
com a urgência necessária. Quantos e quantos requerimentos de urgência foram apoiados por nós,
Sr.. Presidente? Quantas urgências já aprovamos
para rolagem de dívidas? Por que não a urgência a
este projeto de resolução, para que possamos apre- -ciâc.fo na próxima semana?
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Com a palavra, pelo PPB, o Senador Epltácio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Como Líder, para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui representamos os
nossos Estados. É verdade que a Vale do Rio Doce
não tem vivência em· todos os Estados da Federação. Para muitos Senadores, vender ou não vender
a Vale não tem a menor importância; para muitos
Senadores, o assuntonuriea foi objeto desuas preocupações.
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Eu não vou falar contra a venda da Vale do Rio
Doce. Todo mundo sabe que sou contra. Em primeiro lugar, porque não há o que fazer com o dinheiro;
segundo, porque a Vale do Rio Doce não é deficitária; terceiro, porque a Vale do Rio Doce é um orgulho nacional.
O que se discute hoje, Sr. Presidente, é a urgência para um projeto que permitirá nos reafirmarmos como Poder ou, se preferirmos, vamos fazer
como aqueles macaquinhos que nada vêem, nada
ouvem e nada falam. Isto não é possível. Honestamente, não entendo. Estou na vida pública desde
1963, ou seja, há 34 anos, e jamais vi, no Congresso, mesmo no período da revolução, no período militar, este desejo, este pedido do Governo: vote para
não ver, vote para não vir, vote para não discutir.
Fico pensando, Sr. Presidente, nos anões do
Orçamento, que eram, na realidade, anões de falcatruas, eram pequenininhos, pois o que eles desviaram de recursos, diante do quadro atual, transformou-os em simples trombadinhas.
Depois disso, houve o problema dos bancos e,
agora, o dos preçatórios. No momento, vamos entregar a Vale do R.o Doce para mãos alienígenas. Será
que, no futuro, vamos ter uma CPI para saber quem
participou da entrega do património nacional a troco
de nada? Essa a pergunta.
Voto "sim", a favor da urgência, Sr. Presidente.
Não se está discutindo, conforme disse a Senadora
Júnia Marise, a venda da Companhia Vale do Rio
Doce. O que se está discutindo é se somos ou não
competentes para saber o que está acontecendo, se
somos ou não poder neste País, no momento em
que se vai jogar pela janela um património nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Hugo Napoleão, pelo

PFL
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, ao encaminhar a
votação do Requerimento n2 144/97, do nobre Líder
Senador José Eduardo Outra, de urgência para o
Projeto de Resolução n2 104, de autoria da Senadora Júnia Marise, devo dar dois esclarecimentos, que
gostaria de levar como sugestão à Bancada do Partido da Frente Liberal.
O primeiro que me salta aos olhos é que me
parece de todo inconstitucional, tendo em vista a ingerência que está, não o Congresso, mas precipua-
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mente o -Senado Fe<feral, .a aâotar- com- relação ao
Executivo, estabelecendo que ele deva enviar, 30
dias antes da publicação no Diário Oficial do edital
de privatização, as normas que pretende adotar,
para esta Casa.
Mas quero fixar-me, em segundo lugar, no aspecto de mérito. É que amanhã, na reunião da Co. missão de Serviços de Infra-Estrutura, presidida pelo
nosso Colega, Senador José Agripino Maia, o Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, e o Presidente
do BNDES, Mendonça de Barros, irão levar àquela
Comissão uma proposta de regras para a fixação do
edital de privatização, baseado nas mesmas regras
e sugestões que a Comissão, por intermédio da presidência do mesmo Senador José Agripino, houve
por bem apresentar ao Ministério do Planejamento e
ao BNDES. O processo está em curso. O Senado já
propôs as sugestões, que já estão chegando amanhã para o nosso amadurecimento. Então, é intempestiva a proposta nesse sentido. Se queremos discutir, vamos discutir, e não criar regras antecipadas,
quando o Senado já as apresentou, pela Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura, ao próprio Governo.
O assunto é relevante. Não estamos apresentando, quanto ao mérito, nenhum tipo de definição,
mas entendo que, com relação a esse requerimento,
é de meu dever sugerir aos meus Companheiros a
sua rejeição.
O SR NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Infelizmente, pelo PMDB já falou o Senador Pedro
Simon.
O SR. NEY SUASSUNA - Mas a Vice-Liderança, Sr. Presidente, ainda não tinha falado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O art. 343 não contempla essa oportunidade de
o Plenário ouvir o brilhante pronunciamento de V.
Ex".
Em votação.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar, em nome do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encaminhar.) - Sr. Presidente, aproveito este encaminhamento para, a pedido do Senador Elcio Alvares, falar
em nome do Governo e do meu Partido.
Nosso voto, Sr. Presidente, é contrário por uma
questão de princípio. Não se trata da questão do
memo-. Não femosauvida de que aqUeles que estão .
apoianâo a·m·gência para esse projeto de resolução

Fevereiro de 1997

.Al>IAIS 00 SENADO EEDERAL

têm uma posição contrária à privatização da Vale do
Rio Doce, da mesma maneira que o Governo, o meu
Partido e diversos outros Partidos e Líderes são a
favor da sua privatização. Todavia, o que está em
discussão aqui hoje não é isso, mas sim a urgência
para um projeto de resolução que, na verdade, tem
fundamentos inconstitucionais. Essa é a questão essencial. Se aprovássemos o processo para votação,
inclusive com urgência, do projeto de resolução, na
verdade estaríamos incorrendo em uma violação ao
princípio da separação de poderes da -Cóhs1ituiÇão.
Esta autoriza decretos legislativos para quando o
Executivo exorbite na regulamentação dos dispositi~
vos legais existentes. Mas na questão da Vale, não
há qualquer exorbitância. O projeto de resolução, inclusive, é mais precário que o do decreto legislativo.
O Governo está atuando dentro da lei. O edital de licitação será feito de acordo com o marco legal existente. Não tem sentido que o Senado Federal ou o
próprio Congresso interfiram em um ato do Execu!i-vo, que não está exorbitando de suas atribuições.
Seria atribuir ao Senado um papel de cc-participante
das decisões do Conselho Nacional de Deseitatização. Isso violenta o princípio da não soberania de
nenhuma entidade dentro do regime democrático?
Temos uma separação de poderes muito clara nesse sentido.
Portanto, o projeto exorbita com toda clareza e,
nesse sentido, abriria um caminho infinito para que,
na prática, o próprio Poder Legislativo assumisse
funções do Poder Executivo. Se vamos ratificar ou
não um edital publicado sob a decisão do Conselho
Nacional de Desestatização, estaremos cc-participando da própria gestão do Programa de Desestatização, autorizada por lei e por este Congresso para
ser realizada pelo Executivo. A Constituição não especifica, entre as atribuições do Congresso, esta de
cc-administrar o processo de privatização. Essa é
uma questão fundamental.
Recordo-me de que, talvez, ainda no Governo
Samey, o Senado Federal fez um projeto de decreto
legislativo e reintroduziu uma empresa que o Governo pretendia privatizar dentro da esfera pública.
Esse decreto legislativo foi inconstitucional porque o
Governo não havia exorbitado das suas atribuições
naquele momento. Não podemos penetrar por esse
caminho perigoso.
Portanto, Sr. Presidente, o que está em discussão aqui não é a questão da Vale, mas a observância das normas constitucionais. Não podemos afrontar a Constituição votando esse projeto de resolução
do Senado Federal, pois estaríamos criando um ins-
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trumento fictício pa~ interferir numa 9SJcisã_o do Executivo. A única possibilidade de modificar uma decisão do Executivo, do ponto de vista formal, seria
modificar a lei, mas a lei continua vigente.
Sr. Presidente, outro aspecto da qL'' ·tão é o
político.
Governo-está aberto à diSCUSSé1c or condições que têm cercado a privatização de /ale
do Rio Doce e tem respostas para muitas das inquietações aqui apresentadas a respeito da natureza do controle, a respeito da possibilidade - que não
se materializará - de atuais compradores ou compeJid0re_$_ _virerruu:ontrolar a_e_mpres_a__e_aJe_speito de
nova$_ cl_E:)SCOQerta_§ ºª_re§_ervaliJ!IiDe@is. Há, indusive, a proposta de o BNDES participar, num outro
tipo de empresa, da gestão futura dessas novas reservas.
_Grande parte das inquietações que vêm sendo
exibidas por críticos da privatização da Vale do Rio
_QocetêmsLdo le\t'a{l_as em conta dentro do_Gpvemo,
do Conselho Nacional de Desestatização e do
BNDES como elementos fundamentais para a fixação dessa estratégia.
Amanhã, na Comissão de Infra-Estrutura, teremos oportunidade de receber tanto o Ministro do Planejamento, que é o Presidente do CND, quanto o Presidente do BNDES, braço executivo da privatização.
Sr. Presidente, muitas dessas inquietações eu
mesmo as tinha quando estava à frente do Ministério, como hoje as têm o Ministro Antônio Kandir e o
Presidente Luiz Carlos Mendonça de Barros, no sentido de cercar o processo de privatização da Vale do
Rio Doce de medidas e de cautelas, de forma a obedecer ao interesse nacional e ao nosso processo de
desenvolvimento. O Governo está aberto para isso.
Mais do que isto: para o Governo, é interessante
que haja essa discussão e essa participação.
Por último, com relação à discussão, que talvez seja a mais essencial, de se o Governo deveria
ou não exercer atividade de mineração, há, sem dúvida perspectivas divergentes. Não há porque, no
mundo de hoje, o Governo, com tantas atribuições a
serem executadas no plano da educação, da saúde,
da própria infra-estrutura para o desenvolvimento,
debruçar-se sobre aexploração de atividades minerais. Argumenta-se que é uma questão de lucratividade, que a Cia. Vale do Rio Doce é lucrativa e não
dá prejuízo. Em princípio, privatizar uma empresa
que não dá prejuízo é até melhor do que privatizar
uma empresa que dá prejuízo. O problema não vai
por aí. O critério de priva.tização _não é o de dar ou
não prejuízo, mas o de se é ou nãO fundamental que
o Estado se ocupe de determinada atividade. E te-
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mos que atrair capitais, de fora e de dentro; para as
atividades onde o Governo está hoje, a fim de que
este possa utilizar os seus recursos em outras finalidades fundamentais, inclusive de natureza tributária,
tendo em vista que, certamente, com a privatização
da Cia. Vale do Rio Doce, o Governo vai arrecadar
muito mais do que recebe hoje sob a fonna de dividendos. •
Além disso, o Governo tem que economizar a
sua capacidade administrativa, já escassa, concentrando-a nas áreas fundamentais. Todavia, essa é
uma discussão de outro teor. O que está em questão hoje, aqui, é se o Senado Federal vai apressar a
votação de um Projeto de Resolução que é, Sr. Presidente, não tenho dúvida, inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, como Líder do Governo, o Senador
Elcio Alvares, o que permitirá a alguém que use da
palavra como Líder da Oposição.
O SR. ELCIO ALVARES (PFUES. Como Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes Colegas, como Líder do Governo, encampo
integralmente as razões expendidas aqui pelos eminentes Lideres que determinam as nonnas e o comportamento dos Partidos que dão sustentação ao
Governo.
Portanto, dentro dessa linha de raciocínio, principalmente agora, com a manifestação do Senador
José Serra, somos inteiramente contrários à urgência, colocando-se a Liderança do Governo pela rejeição do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" poderá falar outra vez como Líder da Oposição.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Como Líder. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, quero apenas registrar que o Senador José Serra fez
uma análise do mérito do projeto, argüindo a inconstitucionalidade.
Esse projeto estava na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já há algum tempo, entrou
na pauta em uma das últimas reuniões dessa Comissão na Sessão Legislativa passada, tem parecer
favorável do Senador Roberto Requião, mas não foi
votado na referida Comissão, porque o Senador Elcio Alvares, Líder do Governo, pediu vista. Se o projeto tivesse sido votado na Comissão naquela oca-
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sião, poderia ser submetido ao Plenário sem a necessidade do requerimento de urgência.
Como foi pedido vista, e como entendemos
que o prazo para o Senado apreciar, aprovando ou
rejeitando, se entender que os argumentos colocados pelo Senador José Serra são procedentes, esse
prazo está esgotando. Daí, a oportunidade do requerimllntO --de-o1"!1ência, que, esclarecemos, é o que
está em votação. O que está em votação não é o
-projeto, é o requerimento de urgência para que o
mérito do projeto possa ser analisado na próxima
semana, e, se maioria entender que ele é inconstitucional, rejeita-se, mas não vamos engavetá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram- permaffêCér sentados, e os que não o
aprovam queiram se levantar. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de votação com o apoiamento das Sras Senadoras Benedita da Silva, Júnia Marise e dos Srs. Senadores Roberto Freira e Ademir
Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares
para a verificação de quorum solicitada pelo nobre
Senador José Edualdo Outra. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
- - (Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares - Benedita da Silva - Carlos
Patrocínio - Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Francisco Escõrcio -Jefferson -Péres- Josaphat Marinho - José
Alves - Jose- Eduardo Outra - Júnia Marise - Lauro
Campos - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Pedro
Simon - Roberto Freire - Roberto Requião - Renaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Artur da Tavóla - Ben! Veras - Bernardo Cabral - Cario~ Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldi:mef - Élcio Alvares - Esperidião Amin - Fernando
-Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Humberto Lucena lris Rezende - João França - João Rocha - Jonas
Pinheiro - José Agripino - José Bianco - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda José Serra - Júlio Campos - Leomar Quntanilha c
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Lucídio Portella - Marluce Pinto - Mauro Miranda Nabor Júnior- Ney Suassuna - Osmar Dias - Regina Assumpção - Renan Calheiros- Romeu TumaSérgio Machado - Teotônio Vilela Rlho - Valmir
Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votam Sim 23 Srs. Senadores; Não 43.
Não houve abstenções.
Total de votos: 66.
O requerimento foi rejeitado.
A matéria volta à sua tramitação normal.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem a palavra V. Exi'
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, comunico a V. Exª que estou encaminhando à Mesa
declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Será publicada na forma do Regimento.

É a seguinte a declaração de voto encaminhada.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que votei em favor do requerimento de
urgência, porque a Resolução a que se refere tem
regulamento expresso no art. 49, inciso X, da Constituição.
·
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997.Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Existem ainda votações nominais. Daí por que solicito a gentileza de os Srs. Senadores permanecerem no plenário.
Item 6:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n2
79, de 1995, de autoria do SenadorWaldeck
Omelas, que dispõe sobre a distribuição dos
recursos do salário-Educação e dá outras
providências, tendo
Parecer sob nº 4, de 1997, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
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
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidas as seguintes
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EMÉNÕA Nº 1-PLEN
Acrescente-se ao art. 2 2 o seguinte parágrafo 22:
§ 22 Os recursos a que se refere o caput poderão ser aplicados, até o limite de cinco por cento, em
programas educacionais desenvolvidos em cooperação com os Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e cujo objetivo seja estimular a freqüência à escola de crianças e adolescentes em situação de risco social.
Justificação
A inserção de programas visando estimular a
permanência na escola de crianças e adolescentes
em situação de risco social vem aos poucos sendo
adotada em diversas localidades, assegurando ao
grupo familiar o atendimento das necessidades básicas de seus membros e a melhoria de seu nível de
vida e auto-estima, além de representar medida democratizadora do acesso à escola.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997.Senador Ramez Tebet
EMENDA Nº 2-PLEN
Inclua-se onde couber.
"Nos Municípios onde existir Conselho
Municipal de Educação, em funcionamento,
com representação do Poder Público, dos
profissionais de educação e da sociedade
civil, será ele o responsável pelas atribuições previstas no caput deste artigo. •
Justificação
Muitos Municípios, hoje, incentivados pelas
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, já organizaram seus respectivos Conselhos Municipais de
Educação, que são cc-responsáveis pela política de
educação do Município. Nada mais justo, por isso
mesmo, que as atribuições previstas no artigo 42 , sejam realizadas por estes organismos, sob pena de
criarmos Conselhos com funções equivalentes e
fragmentarmos a atuação da comunidade; o que levaria a um desincentivo para a participação popular
tão desejada.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997... Senador Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão o substitutivo e as duas emendas,
em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo qyem peça a palavra, encerro a
discussão.
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A matéria volta à Comissão de Educação e à
Comissão de Assuntos Ec:Onômicos, para exame
das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-As matérias constantes dos Itens 7 a 10 da Ordem
do Dia da presente sessão, nos termos do parágrafo
único do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

origem), pela qual o Senhor Presidente da República
----submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador
do Brasil junto à República Italiana, exercer a de
Embaixador do Brasil junto à República da Albânia.

(A sessão transforma-se em secreta às
16h5Bmin e volta a ser pública às
17h12min.)

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem nº 51, de 1997 (nº 36/97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Se~nhor Edgard 'felies Ribeíro, Ministro de -Segunda
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na Nova Zelândia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está reaberta a sessão pública.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

São os seguintes os itens apreciados na parte
secreta da sessão:

-?MENSAGEM Nº 244, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno· único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem nº 244, de 1996 (nº 1.172/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer a de Embaixador do Brasil
junto à República Democrática do Laos.

-aMENSAGEM Nº 249, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 249, de 1996 (nº 1.260/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor João Carlos de Souza-Gomes, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa Rica.

-9MENSAGEM Nº 47, 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 nº 47, de 1997 (nº 1.450/96, na

-10MENSAGEM Nº 51, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 154, 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-Deputado Gileno De Carli, de Pernambuco.
a) inserção etn ata de um voto de profundo pesar,
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado de Pernambuco.
____Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1997.Humberto Lucena - Ronaldo Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento depende de votação do Plenário,
em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que desejarem.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, faleceu há poucos dias, em Pernambuco, aos
89 anos de idade bem vividos, o ex-Deputado Federal pernambucano Gileno De Carli.
Gileno de Carli, agrônomo, dedicou-se às suas
atividades profissíonais e, posteriormente, tomou-se

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

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

agricultor e pecuarista, voltando-se para o cultivo da
cana-de-açúcar no município de Carpina, então Floresta dos Leões, em Pernambuco.
Com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, aquele ilustre pernambucano, ainda no verdor
dos anos, foi funcionário daquela autarquia, que veio
a presidir, conhecedor dos problemas do açúcar e
do álcool nacionalmente, no Governo do ex-Presidente Getúlio Vargas, quando foi nomeado para ali
em dezembro de 1951.
Durante sua gestão à frente do IAA, Gileno "De
Carii estabeleceu o Plano Nacional da Aguardente,
que transformou parte da produção em álcool anidro
combustível; criou ambulatórios em zonas canavieiras de maior densidade populacional; adotou medidas unificadoras dos preços do açúcar produzido
nas diversas regiões; criou um tipo popular- de açúcar para venda direta ao consumidor; e promoveu,
no Rio de Janeiro, o I Congresso Aguardenteiro Nacional.
Gileno De Carii, homem público de reconhecida idoneidade e competência, foi, inclusive, meU colega na Câmara dos Deputados nos idos da legislatura de 59 a 62, nos quadros do ex-Partido Social
Democrata.
Posteriormente, já no final de seu mandato, dedicou-se, com todo empenho, aos estudos relacionados à organização da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste- a Sudene -. ao lado do então economista Celso Furtado, seu grande idealizador e criador.
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, não
posso deixar, neste instante, de lembrar uma passagem da vida pública de Gileno De Carli, a quem V.
Ex", Sr. Presidente, conheceu de perto, uma vez que
foi também seu colega na Câmara dos Deputados. Quando aquele ilustre pernambucano teve a oportunidade de sugerir a criação dos incentivos fiscais da
Sudene, ele, que era de origem italiana, foi buscar
justamente nc- modelo de desenvolvimento do sul da
Itália os incentivos fiscais, para que pudéssemos,
através dele, p• Jporcionar o desenvolvimento regional do Nordeste, particularmente no que tange à indústria e à agro-indústria, já que, então, havíamos
perdido o direito ao incentivo cambial, que foi a grande alavanca do desenvolvimento do Centro-Sul no
Governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas
que fora extinto pelo ex-Presidente Jânio Quadros
na célebre Instrução n2 204 da Sumoc.
Neste instante, ao fazermos uma homenagem
à memória Gileno de Carti, não podemos deixar de
saudar essa sua grande realização: a criação dos in-
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centivos fiscais, que ainda hoje existem e são responsáveis pelo desenvolvimento regional não só do
Nordeste, mas da Amazônia e de vários setores da
economia tirasliefra como à-pesca, turismo etc.
Com essas palavras, quero extemar a minha
saudade de Gileno de Carli e, sobretudo,_ a minha
-ad-miraÇão por aquele que, p-osteriormente,- foi meu
adversário, mas a quem sempre respeitei, por sua
inteligência, seu talênto, sua cultura e seu espírito
público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa se associa às manifestações de pesar
pelo falecimento do Deputado Gileno de Carii e a todas as homenagens que serão tributadas no Congresso Nacional.
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernanaes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, no início deste mês, período em
que o Congresso Nacional estava em recesso, mais
precisamente no dia 11 de fevereiro de 1997, as
atenções do mundo, da imprensa do povo brasileiro voltaram-se para a libertação da brasileira Lamia
Marouf Hassan, presa em Israel, juntamente com
outras 32 prisioneiras palestinas.
Acontecimentos como esse, que queremos
saudar -com alegria e emoção, sem dúvida nos remetem a algumas reflexões:
Há onze anos,- a brasileira Lamia, que não
completara ainda 20 anos, desembarcou em Israel
para casar. O seu passaporte foi utilizado para alugar um carro com placa de turista, que seria usado
por seu marido e um amigo para o seqüestro, seguido de morte, de um soldado israelense na Cisjordânia ocupada.
Lamia Marouf terminou presa e viveu, desde
então, afastada do marido, também preso, e da filha,
que morou e mora atualmente com os avós e tios
em São Paulo.
A decisão recentemente tomada pelo Governo
de Israel faz parte do acordo de paz, assinado em
setembro de 1993, na Casa Branca, nos Estados
Unidos, entre- ãrabes e israelenses,-que deffnia um
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plano ·de libertação de todos os prisioneiros, iniciando pelas detentas mulheres.
,
A libertação estava prevista para ocorrer anteriormente, mas, diante da negativa do Governo de
Israel de libertar determinadas prisioneiras acusadas
de "crimes de sangue", as demais, incluindo Lamia
Marouf, recusaram o indulto em solidariedade às excluídas.
O Governo brasileiro, que teve papel importante no desfecho desse acontecimento, divulgou nota
à imprensa com o seguinte teor:
'Foi hoje, 11 de fevereiro de 1997,
confirmada pela Embaixada do Brasil a libertação da cidadã brasileira Lamia Marouf
Hassan. O Governo brasileiro, que se empenhou na libertação da Sra. Marouf, agradece
os esforços de todos aqueles que, no Brasil
e no exterior, contribuíram para esse desfecho, e reconhece a importância do gesto do
Governo de Israel. •
Nesse sentido, é importante também registrar
que, assim como o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada Brasileira em Israel, o Congresso
Nacional teve papel importante neste episódio, a
exemplo das primeiras gestões desenvolvidas pelo
então Senador Leite Chaves, ainda em meados da
década passada, e das iniciativas mais recentes de
vários Senadores e Deputados.
A luta pela libertação de Lamia Marouf também
é fruto da decisiva mobilização das organizações femininas, em todas as instâncias- sejam políticas ou
não governamentais - e de vários países, do que
são exemplos a Confederação das Mulheres do Brasil, a Bancada Feminina do Congresso Nacional brasileiro e ainda diversas instituições civis de mulheres
israelenses.
Em agosto do ano passado, na condição de integrante da Bancada Feminina e de titular da Comissão Parlamentar Brasil-Israel, apelamos desta tribuna pelo cumprimento do Acordo de Paz existente,
por entendermos fundamentai a viabilização mais rapidamente do processo de paz na região - um desejo de todos os povos do mundo.
Também no ano passado, encaminhamos à
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal ofício solicitando a manifestação formal da Comissão em favor da agilização
do processo de libertação de Lamia Marouf.
E, ainda, como mais uma forma de contribuição, no mesmo período, juntamente com a Bancada
Feminina no Congresso Nacional, participamos de
audiências com o Ministro das Relações Exteriores

do Brasil, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, e com o
Embaixador de Israel no Brasil, laacov Keinan.
Naquele momento, advertíamos que, além dos
contornos políticos, a libertação de Lamia também
deveria ser vista como um gesto de humanidade, de
consideração com seus familiares, especialmente
com sua filha - Patrícia Marouf - hoje com 11 anos
de idade, e afastada do convívio com a mãe desde
os 9 meses de vida.
Afirmando que tudo que fez estava dentro de
um contexto político, e que não se tratava de uma
prisioneira comum, Lamia desembarcou no Brasil
dois dias depois de sua libertação e deportação e foi
recebida com lágrimas, abraços e muita emoção,
afirmando sua vontade de ser 'uma militante da
paz'.
Durante o tempo em que esteve presa, além
de exercer um papel de liderança junto às demais
companheiras, profundamente marcado pelo espírito
de solidariedade, Lamia fortaleceu-se como cidadã e
capacitou-se para a vida em liberdade.
Buscando aproveitar seu tempo da melhor maneira possível, em atividades produtivas do ponto de
vista manual e intelectual, e também com um bom
ritmo de leitura, ela aprofundou seus conhecimentos
políticos e aprendeu várias línguas (como o inglês,
árabe e hebraico), que domina com fluência, além
de especializar-se em microcomputadores.
Avaliando a sua própria história, Lamia Marouf
declarou que 'hoje não teria mais sentido agir daquela forma•, ao mesmo tempo em que reafirmou
suas convicções, dizendo que 'não se sentia totalmente livre", e que só se sentiria realizada •quando
todos os palestinos forem soltos".
A libertação de Lamia Marouf é uma vitória de
todos ~que lutam pela paz no Oriente Médio, mas,
acima de tudo, é uma vitória do diálogo, da democracia e da busca de soluções negociadas para sepultar décadas de ódio.
É fundamental que, a partir da libertação de
prisioneiras, novos passos sejam dados no sentido
de.'a·Jançar no cumprimento do Acordo de Paz, firmado em 1993, qu~ prevê ainda a libertação de todos os presos políticos envolvidos nos conflitos da
região.
Concluo, portanto, Sr. Presidente, desejando
felicidades para Lamia Marouf neste novo momento
de sua vida, reafirmando ainda a crença nas autori. dades palestinas e israelenses no encaminhamento
das negociações em curso, esperando que, o mais
breve possível, se concretizem os sonhos de paz e
de convivência fraterna, fundamental não apenas
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para aqueles dois povos, mas como desejo de toda· a Humanidade.
É o registro que gostaríamos de fazer neste
momento.
tyluito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra a Senadora Marina Silva. V. E~
dispõe de cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (BLOCO/PT- AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar uma preocupação que hoje é de todas as pessoas do meu Estado.
Vêm ocorrendo enchentes em vários municípios, principalmente no Município de Rio Branco,
onde está sediada a capital do Estado do Acre, e no
Município de Sena Madureira, que já conta com quase metade da sua área urbana alagada, gerando sérios problemas na área de saúde, que já vinham
ocorrendo em função de moléstias, até desconhecidas, que neste período são agravadas. Essas cidades têm muitas dificuldades na área de saneamento
básico e de ações de saúde com maior estrutura.
O Município de Rio Branco tem dezenas de famílias desabrigadas. Algumas delas estão no Parque de Exposição; outras, na casa de parentes; àlgumas, em escolas e até mesmo em barracas que
estão sendo montadas pela Defesa Civil. Há uma
grande dificuldade no que se refere à alimentação
dessas pessoas em função de que a maioria delas é
muito pobre e mora na periferia, tendo a sua atividade produtiva baseada em atividades informais. Portanto, estando alagados os bairros onde desenvolvem essas atividades, fica impraticável a forma
como retiram o alimento das suas famílias, o que
leva o governo e a prefeitura a terem que se preocupar em dar cestas básicas para a alimentação -aes~
sas famílias.
Outra preocupação relaciona-se com o término
da enchente, quando essas pessoas tiverem que
voltar para as suas casas. Sabemos que é exalamente nesse momento que ocorre um surto de leptospirose, porque as casas ficam todas contaminadas; também as famílias que abastecem as suas ca"
sas com água de poço têm esses poços contaminados. Neste sentido, é fundamental uma ação em termos de política de saúde preventiva já no momento
em que as famílias estão se preparando para o retomo às suas casas, principalmente no que se retere
aos cuidados com a higiene.
Com essa preocupação, portanto, entrei em
contato com a Dr" Anna Maria Peliano, Secretária
Executiva do Programa Comunidade Solidária, a fim

de envidar esforçosjunto à Defesa Civil, por inter- médio de seu representante, o Sr. Sanguineti Ferreira, no sentido de atender as demandas, que hoje -são muito grandes devido ao grande número de desabrigados e da possibilidade de que este número
venha a crescer ainda mais, já que o rio continua a
encher, principalmente em Rio Branco e Sena Madureira. ·.
Estamos pedindo audiência à Fundação Nacional de Saúde para que nos dê um aperte em termos
de socorros a serem levados a essas comunidades,
principalmente no que se retere ao tratamento de algumas doenças, o que é da sua competência, e na
pulverização das casas para evitar determinadas
epidemias propícias no período pós-alagação.
Sr. Presidente, esse o registro que desejaria
fazer, dizendo que já contei com a prontificação da
Dr" Anna Maria Peliano em nos ajudar junto à Defesa Civil. Estamos aguardando que essa audiência
seja marcada e que Fundação Nacional de Saúde
nos receba, para que possamos montar uma verdadeira operação SOS Acre junto às famílias que estão desabrigadas e ao poder público, que se encontra impotente face ao volume muito grande de necessidades por que passam essas famílias.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
- O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra, para uma comunicaÇão.
O SR. PRESIDENTE-(Antonio Carlos Magalhães)
-·V; Ex" tem a palavra, para uma comunicação, por
cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, a Senadora Emilia Fernandes leu
hoje o documento assinado pelos onze Senadores
integrantes do Bloco formado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo· Partido Democrático Trabalhista,
pelo Partido Socialista Brasileiro e Partido Progressista Social, em que indicamos como Líder do PT e
conseqüentemente do Bloco o Senador José Eduarâo Outra.
Gostaria de aqui informar que foi uma decisão
consensual do Partido dos Trabalhadores e assim
taiT16émconsensualrrierite! acafaâa- por todos os- ·membros do Bloco, reconhecendo todos o trabalho
do Senador José Eduardo Outra, que, inclusive, foi
uma das pessoas mais empenhadas na formação
deste Bloco, que contou com a articulação de 11
Srs. Senadores.
Todos reconhecemos que S. E~ tem se desempenhado muito bem como Líder do PT. Sr. Pre·
sidente, apesar de avaliarmos-- ser- interessante a
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manutenção, dentre nós do Partido dos Trabalhadores, do princípio do rodízio dos Líderes, tanto na Câmara como no Senado, e esse princípio foi uma das
ponderações entre nós, consideramos que, neste
caso, houve uma nova situação com a formação do ·
Bloco, e, assim, entendemos que poderíamos e deveríamos confirmar o nome do Senador José Eduardo Outra com respaldo dos 11 Srs. Senadores como
nosso Líder neste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Algum orador deseja usar da palavra?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Peço perdão Senador José Fogaça, mas o Senador Jonas Pinheiro está inscrito.
Se V. Exª quiser, poderá ceder a· palavra: a.o
Senador José Fogaça. Caso contrário, V. Ex" pode
falar porque está inscrito em primeiro lugar.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, após ter sido aprovado na Câmara dos
Deputados, está tramitando no Senado Federal o
PLC n~ 94, de 1996, que trata da Lei de Proteção de
Cultivares.
Esse projeto foi distribuído à Comissão de As~
suntos Econômicos e à Comissão de Educação.
Na condição de Relator, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, tivemos a oportunidade de analisar, de forma detalhada, o texto do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, todos os
depoimentos das audiências públicas realizadas naquela Casa, bem como os diversos documentos disponíveis sobre a matéria.
Tivemos também o especial interesse e cuidado de ouvir diversos especialistas das diferentes correntes, e deles recebemos importantes esclarecimentos, ponderações e sugestões.
Dessa maneira, sentimo-nos à vontade para
tratar e relatar essa polêmica e complexa matéria e
estamos apresentando o nosso parecer favorável à
aprovação da Lei de Proteção de Cultivares, com a
inclusão de dez emendas de Relator.
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Sr. Presidente~-nossa posição é a de que, em
que pese as preocupações e as implicações apontadas por aqueles que argumentam contra a adoção
de uma legislação que proteja as cultivares, o Brasil
não pode deixar de avançar neste campo e deve ter
uma legislação própria para reger essa complexa
matéria.
Nossa posição se fortalece quando levamos
em consideração a crescente abertura da economia
brasileira, com o aceleramento das relações de troca
e as exigências impostas aos diversos setores produtivos do País para suportar a crescente competição a que estarão, cada vez mais, sujeitos.
E:. neste particular, o setor agropecuário brasileiro, pelas peculiaridades que não nos compete
aprofundar no momento, vem enfrentando sérias dificuldades como decorrência das suas limitações
para conviver com uma economia mais aberta e
concorrencial e, entre outros fatores, para aumentar
os seus níveis de produtividade física e lucrativida_de.
Assim, acreditamos que as argumentações alinhavadas pelos que defendem a implementação de
uma Lei de Proteção de Cultivares no País encontram maior eco pelas contribuições positivas que
·essa lei poderá levar ao setor produtivo-agropecuá-

río.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossa
expéctativa é de que a adoção da Lei de Proteção
de Cultivares provocará um incremento nos níveis
de investimentos, principalmente do setor privado,
tendo, como conseqüência, o desenvolvimento de
!)ovas. cultivares mais adaptadas às exigências do
· momento atual.
Acreditamos que aumentarão as possibilidades
de instalação de novas empresas privadas de pesquisas e novos investimentos, o que provocará a
elevação da concorrência no setor, o aumento do
número de empregos e, o que é sumamente importante, o aumento da disponibilidade de novas cultivares melhoradas para os agricultores.
· Ê importante também ressaltar os reflexos favoráveis que a Lei de Proteção de Cultivares poderá
provocar nas entidades públicas de pesquisa, notadamente as do "Sistema Embrapa". com os ingressos de recursos decorrentes do exercício dos direitos sobre as cultivares que desenvolvem e o aceleramento do processo de parceria com o setor privado mediante novos arranjos no campo comercial.
Isto porque a existência da Lei de Proteção de
Cultivares no Brasil permitirá que as diversas cultivares desenvolvidas, muita~ delas pelo 'Sistema Em-
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brapa", com recursos públicos, possam ser reconhecidas e remuneradas no País e no exterior, onde
atualmente isso não é possível pela inexistência de
acordos internacionais que resguardem o princípio
da reciprocidade.
Outro aspecto positivo, Sr. Presidente, é que
ampliará as possibilidades de intercâmbio tecnológico
entre os países, dando, com a proteção, maior credibilidade mútua, pelas restrições à pirataria e ao uso inadequado de materiais genéticos intercambiados.
Dentro da ética internacional, entendemos também que a adoção desta legislação de proteção de
cultivares possibilita que o Brasil aumente a sua inserção no campo internacional, avançando mais um
passo em direção à modernização das suas estruturas produtivas e ao aprimoramento das suas regulamentações.
Neste particular, o Brasil estará dando cumprimento aos acordos internacionais firmados e viabilizando as condições para que possa aderir à Convenção de 1978 da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais- UPOV, e, assim, se integrar automaticamente a um sistema internacional
do qual participam grande parte dos paises com
quem mantém relações comerciais, inclusive, com
os parceiros do Mercosul.
Temos ainda a comentar que a Lei de Proteção
de Cultivares, que complementa a Lei de Propriedade Industrial, recentemente aprovada, impossibilita
que possam vir a ser adotadas práticas de patenteamento nesse campo com prejuízos para o setor
agropecuário.
Quanto à argumentação de que a adoção da
Lei de Proteção de Cultivares no País poderá provocar um aumento no preço das sementes, consideramos que, num primeiro momento, o argumento po·
derá ser válido e, portanto, preocupante, sobretudo
para os pequenos produtores rurais.
Entretanto, constatamos que, se isso ocorrer,
não deverá comprometer o setor produtivo, pois. os
percentuais de gastos com sementes e materiais
propagativos não são expressivos em relação aos
custos totais de produção, situados geralmente .em
níveis não superiores a três por cento.
Entretanto, temos a expectativa de que, num
segundo momento, esse aumento poderá ser compensado pelos incrementos de produtividade e lucratividade que os novos cultivares bnçados poderão
provocar, até mesmo como condição para que eles
tenham maior aceitação dos agricultores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, por intermédio das emendas apresentadas em nosso pa-

-

recer, estamos propondo modificações ao texto com
o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos do processo de proteção de cultivares. No entanto, tivemos o
especial cuidado de apresentar duas importantes
sà.lvágüardasein lavór do pequeno produtor n.iral,
do meio ambiente e da saúde da população.
O Sr. Ney Suassuna -V. Ex' concede-me um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço com atenção
o aparte do nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr- Ney Suassuna - Senador Jonas Pinheiro, eu gostaria que_e_ste plenário estivesse cheio e
que toda a República estivesse ouvindo o discurso
de V. Ex~. E por quê? Depois da Lei de Patentes e
da Propriedade Industrial, essa é a-lei mais importante que está sendo apreciada por esta Casa. É de
uma importância incalculável. Cultivares vai representar para o País toda a possibilidade de termos de
pagar patentes ou não para qualquer melhoria dos
produtos agrícolas. Cultivares é uma lei que pode
drenar dos nossos cofres milhões, bilhões de reais.
V. Ex' está abordando um tema que merece de todós nós a máxima. atenção e que cuidemos para que
todas as salvaguardas possam existir, até mesmo
porque já perdemos um grande espaço na Lei anterior, qual seja, a da Propriedade Industrial. Parabenizo V. Ex'.
O SR. JONAS PINHEIRO - Incorporo, com
muita satisfação, ao meu humilde pronunciamento o
aparte de v. Ex', Senador da República que mais
desenvolveu um trabalho esclarecedor para todos
-!los que participamos da Comissão de Assuntos
Económicos e deste -Plenário quando do debate sobre a Lei de Patentes e da Propriedade Intelectual.
Com certeza, -V. E~ poderá contribuir e muito
para a elaboração dessa lei de cultivares que estamos agora a discljtir na Comissão de Assuntos Económicos e na Comissão de EducaçãO,CIJjaRela,t()ra
é a Senadora Marina Silva e que,- PoSteriormente,
virá para o plenário, onde debateremos o projeto já
aprovado pela Câmara dos Deputados.
Retomando ao meu discurso, estamos propondo duas salvaguardas em favor do pequeno produtor
rural, do meio ambiente e da saúde da população.
A primeira, estabelece que não serão feridos
os direitos de própneâade do cultivar protegido, do
pequeno produtor rural que multiplica sementes para
doação, venda ou troca exclusivamente para outros
pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de apoio aos pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações nãogovernamentais autorizados pelo Poder Público.
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Essa exceção se insere no rol de medicas preconizadas pela sociedade e consideradas de interesse nacional para melhor apoiar os pequenos produtores rurais, dando-lhes condições para que possam tecnificar-se, sobretudo, aumentar a produtividade física e a lucratividade de suas explorações e,
conseqüentemente, terem melhor renda e melhores
condições de vida no campo.
A segunda, visa a extinção do direito de proteção ao cultivar que tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente e à saúde humana.
Entendemos como relevante essa salvaguarda,
pois é direito e obrigação de todo Estado soberano
dispor de medidas que resguardem o meio ambiente
do seu País contra impactos desfavoráveis e nocivos, bem como a saúde da população.
Além dessas inclusões, estamos propondo dispositivo com o objetivo de assegurar o tratamento
isonõmico aos cultivares brasileiros para que tenham na Lei de Proteção de Cultivares os mesmos
direitos concedidos aos cultivares estrangeiros.
Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ao prestarmos conta a esta Casa do nosso trabalho,
gostaríamos de apelar aos nossos Pares para que
analisassem a matéria de modo a que possamos, no
menor espaço de tempo, aprovar este Projeto no Senado Federal e dotar o Brasil de uma Lei de Proteção
de Cultivares essencial para a agricultura brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr.- Jonas Pinheiro, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)
'
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça, por
permuta de tenipo com o Senador Ney·Suassuna.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão dó orador.) - Obrigado; Sr. Presidente. Obrigado Senador Ney Suassuna.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, trago,
nesta sessão, para debate da Casa e dos Colegas
Senadores, um tema que emerge com a CPI dos Títulos· Públicos emitidos para pagamento de precatários. Embora ·não vá entrar no cem e da ·questão,
porque o tema já está sendo contundentemente tratado pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito
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-'- é lá o fórum legítimo e élrlequado para o debate
dessa matéria -, há uma questão que paralelamente
surgiu e que parece ser merecedora de uma análise
e de uma consideração.
Aqui, tenho um recorte da Gazeta Mercantil,
de segunda-feira, em que um dos mais lúcidos e inteligentes Senadores desta Casa, possivelmente um
dos mais cultos e dos mais preparados, um economista extremamente qualificado, o Senador José
~serra;-emite opinião sobre o assunto.
É o seguinte o trecho da matéria:
"-A utilização da IBF Factoring como
"laranja" de outras instituições financeiras levou José Serra a sugerir que as empresas
de factoring passem a ser fiscalizadas pelo
Banco Central." Diz José Serra: "Do jeito
que estão hoje, elas burlam os controles de
crédito. Não se trata de acabar com elas,
mas de colocá-las dentro das normas que
regem o mercado financeiro. •
-chamou-me a atenção essa declaração de um
Senador da estatura e da importância do Senador
José Serra, que atualmente é membro da Comissão
Parlamentar de Inquérito e já exerceu o cargo de Ministro do Planejamento e Secretário do Planejamento de·São Paulo. É uma figura realmente de grande
destaque no País. Mas aqui estamos verificando que
até entre as pessoas mais lúcidas, mais bem informadas - e há poucas pessoas tão bem informadas
no País como o Senador José Serra -, até entre elas
há, muitas vezes, um erro de interpretação, urn engano, um equívoco ou uma desinformação a respeito do que é de fato o factoring.
A empresa desse cidadão qué se apresentou
na· Comissão Parlamentar de ·inquérito, intitulada
IBF; na·verdade, não é uma empresa· de factoring,
não exerce o factoring, e se trata de uma burla da
-lei, de um engodo, de uma· mentira, de uma contrafação, de uma verdadeira falsificação ideológica.
Uma empresa como essa ganha uma notoriedade
nacional; ganha destaque no noticiário, e, de repente, um dos mais brilhantes homens públicos, o Senador José Serra, generaliza o fato para quase todas
as empresas de factoring.
Fico a me perguntar se um homem da largueza
de visão, da capacidade, do conhecimento do Senador
José Serra comete esse equívoco, fico a pensar quantos brasileiros não estarão fazendo o mesmo, quantos
homens ligados à atividade política, à atividade económica, ao setor produtivo do País não estão tendo esse
mesmo erro de enfoque ou de interpretação.
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· É muito importante fazer esse registro. Quero
ressaltar, mais uma vez, que só estou usando o
exemplo do Senador José Serra pela sua importância, ou seja, pela importância de sua pessoa, pelo
seu nome, pela sua grandeza, pela sua enorme dimensão política porque, na verdade, factoring não
é empresa de mercado financeiro, empresa de factoring não pode atuar no mercado financeiro, não
pode captar recursos no mercado financeiro, não
pode realizar operações nesse sentido.
Há dois anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
apresentei à Casa um projeto de lei exatamente com
o objetivo de regulamentar as atividades de factoring no País, definindo claramente quando uma empresa pode assim se intitular, se denominar e exercer os níveis de competência que abrangem, de fato
e de direito, as atividades de factoring no País.
Não hesito em dizer que, se o nosso projeto de
lei já tivesse sido transformado em norma legal, vigente, essa IBF, essa instituição laranja, descoberta
e revelada pela CPI dos Títulos Públicos para pagamento de precatórios, simplesmente não existiria,
estaria varrida do mapa, fulminada pela força sanitária da lei.
É importante ressaltar que esse é um setor
onde, facilmente, a picaretagem campeia, porque
há, ao lado daquelas empresas sérias, daquelas empresas inteiramente estruturadas para a atividade
específica e legalmente considerada, justamente
porque é algo muito recente no Brasil - essas em~
presas têm uma existência legal muito recente, ha
muito pouco tempo, há muito poucos anos que o
factoring entrou em atividade no Brasil, como este é
um nome um pouco indefinido na cabeça das pessoas '=' "orno tecnicamente há muita desinformação
a respeito do que seja factoring, há um bando de
picaretas, há um sem núm~ro de praticantes de falcatruas, de agiotas, de compradores de cheque, de
praticantes de uma agiotagem financeira deslavada,
que acham interessante colocar o nome na placa de
factoring para poder ganhar uma certa respeitabilidade de agente do mercado financeiro. Esse é o
fato. Mas factoring não é isso, não pode ser isso, e
é crime agir no mercado financeiro como empresa
de factoring. Esse cidadão jamais poderia registrar
a sua empresa se o nosso projeto de lei estivesse vigorando.
O projeto de lei diz:
Factoring é uma atividade voltada
para o fomento mercantil, para a assistência
técnica, contábil e financeira de pequl;lnas e
médias empresas, mediante contrato de, no

mínimo, um ano, e tão-somente utilizando
recursos próprios.

o empresário ou agente de factoring não
pode captar recursos do mercado financeiro. Isso
não é apenas uma deformação conceituai do que
seja factoring. Isso é crime, é prática contrária à Lei
Penal.
Quero ler aqui uma nota da Federação Brasileira de Factoring, instituição que representa os profissionais sérios do setor, com o seguinte teor:
'a} a IBF Factoring Fomento Comercial
não é filiada ao sistema Febrafac!Anfac e
nunca fez operações que legalmente possam ser consideradas de factoring;
b) o seu objeto social, que contraria o
disposto na Circular-BC-1.359/88, no art. 28,
§ 1e, alínea c- 4, da Lei 8.981/95, e na R_esolução ne 2.144/95 do Conselho Monetáno,
não define a atividade econômica da empresa como factoring;
c) factoring é uma atividade regida
pelas normas do instituto do direito mercantil,' - portanto, completamente alheia ao
mercado financeiro- 'que existe para oferecer serviços sobretudo às pequenas e médias empresas que normalmente têm dificuldades de identificar e dimensionar as suas
deficiências em itens fundamentais, como
por exemplo: conhecimento do mercado de
seus produtos, organização contábil-fiscal,
negociação com fornecedores e orçamentação de custos, bem como gestão de caixa,
de estoques, de contas a receber e a pagar.
Como conseqüência desses serviços, a empresa de factoring adquire os direitos resultantes das vendas mercantis por elas efetuadas.
Alertamos, outrossim, que é proibido
às empresas de factoring - sociedades
mercantis - praticar operações que, por lei,
são reservadas às instituições financeiras
(Leis nes 4.595/64 e 7.492/86), principalmente fazer intermediação de títulos no mercado
financeiro e captar recursos de terceiros,
que se constitui crime, com pena de reclusão de 1 a 4 anos.
De fato, quando nosso-projeto aqui chegou,
percebi que alguns senadores olharam com desconfiança pela existência múltipla e descontrolada, sem
fiscali~ação, de empresas que se auto-intit~lam de
factoring, para corri isso encobrir essa prat1ca de
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nos cedido o seu espaço de tempo. Quero, sobretufalsidade ideológica, este engoao, esta picaretagem,
do, fazer o registro de que, neste momento, há um
que se vê praticada por esse tipo de pessoa. Com
pedido de vista para o projeto. Assim que se estabebase nessas expectativas, ou pelo menos nessa exlecer a Comissão de Economia desta Casa e for
periência superficial do mercado de factoring no
eleito o seu presidente, faço votos e, sobretudo, faço
Brasil, todos ficaram com uma certa desconfiança
um grande apelo para que possamos dar desdobraquanto a estar protegendo empresas que praticam
mento e conseqüência à tramitação desse projeto.
agiotagem, compra de cheques, intermediação financeira, tão-somente isso, sem serem fiscalizadas
Muito obrigado,Sr. Presidente.
pelo Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Quando, dentro da Comissão de Economia, fiCom a palavra o Senador Ney Suassuna, último oracou comprovado que é exatamente o contrário, ou
dor inscrito.
seja, aprovado o nosso projeto, haverá uma varreduO SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronunra absoluta da picaretagem de factoring no Brasil e
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) uma preservação enxugada somente das empresas
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, os estarrecesérias. Por que uma empresa de factoring não pode
dores episódios revelados à Nação, nos últimos
praticar a agiotagem, que é compra de cheques com
dias, pela CPI dos Precatórios, abrem uma excelengrande deságio? Porque tem que ter um contrato,
te oportunidade de reflexão sobre os mecanismos
segundo nosso projeto de lei, com a empresa, atrade corrupção que já se supunha parte de um passavés de uma ação de assistência de fomento mercando que o povo brasileiro não deseja ver repetido.
til de um, dois, quatro anos. Para que a empresa veNesse contexto, assumem importância transnha a auferir lucros - e trata-se de uma atividade
cendental a experiência e o alerta trazidos a esta
rentável que busca o lucro como qualquer atividade
Casa pela Juíza de Direito Denise Frossard, em decapitalista neste País - , é preciso que vá muito
poimento à Comissão de Constituição, Justiça e Cibem. A empresa para a qual o profissional de factodadania-CCJ, no ano passado.
ring dá assistência não pode ser escorchantemente
Nada mais apropriado, nos dias que correm,
explorada por agiotas, senão quebra. Ao profissional
Sr. Presidente, que a retomada do debate, de caráde factoring interessa que a empresa dê certo, que
ter universal, das causas e conseqüências da corterJha grandes lucros, que cresça. E assim, por interrupção, com vistas ao provimento de medidas que,
noédio de um contrato de longa duração, de um caenfrentando-a com rigor, de forma definitiva, estabesamento de longo tempo entre o profissional de facleçam métodos de redução da sua tão freqüente intoring e a empresa, eles caminham juntos. Se eu
cidência, especialmente em nosso País.
quisesse abrir uma atividade de factoring, não estaVeja-se, a propósito, o documento 'Corrupção
ria proibido, mas só posso usar recursos de minha
e Democracia', formulado por Moisés Naím, ex-Mipropriedade. Não posso ir ao mercado, como faz
nistro da Indústria da Venezuela, e Norrnan Gall, Diuma instituição financeira, captar recursos financeireter Executivo do instituto Femand Braudel de Ecoros e, depois, oferecê-los por taxas mais altas. Isso
nomia Mundial, segundo o qual a corrupção é um
é privativo das instituições financeiras públicas e prifato inarredável, a provocar 'a privatização do intevadas, de acordo com a Lei 4.595, como nós todos
resse público, o uso de cargos públicos para ganhos
sabemos há tanto tempo. Não posso intermediar típessoais', como uma endemía das 'sociedades
tulos públicos, nem mesmo títulos privados.
complexas, ao longo da experiência humana'.
De fato, como as5inalamos, a Juíza Denise
Essa consideração, que me parece ser, neste
Frossard trouxe à colação uma valiosa coletânea de
momento, tão adequada, tão momentosa, tão aproestudos sobre corrupção, além de sua culta exposipriada para os fatos que estão sendo revelados ao
ção, historiando que o fenômeno 'infestou a adminisPaís, estamos fazendo há dois anos, pedindo a aprotração do Império Rómane, levou a China antiga à esvação do nosso projeto de lei. Então, faço mais uma
tagnação económica, enfraqueceu as cidades-estados
vez um apelo aos Srs. Senadores nesse sentido. Aproda Renascença Italiana, obstruiu o desenvolvimento
vada a lei do factoring, mandamos os picaretas ou
político da-Grã-Bretanha e acelerou o colapso do copara a prisão ou para o olho da rua, Sr. Presidente, e
munismo na Rússia e na Europa Oriental'.
esse tipo de atividade não mais seria objeto de coNos Estados-latino-americanos, conquistada a
missões parlamentares de inquérito no Senado.
independência, na década de 1820, 'apropriar-se
Sr. Presidente, considero ter dito o mais impordos recursos públicos tomou-se fácil graças à fratante. Agradecer o Senador Ney Suassuna por ter

queza e instabilidade dos novos governos formados
depois do colapso do domínio imperial espanhol e
português".
Na avaliação de Warren Dean, fundador do
Instituto, "a troca de património estatal pelo ganho
de curto prazo de interesses privados é um tema
que se repete na história do Brasil, tão engenhosa e
variadamente perseguido e tão arraigado que chega
a parecer a verdadeira razão dã exisfê-ni::ia do-Esta:
do".
Recentemente, porém, a córrtiPÇão, ·na ãrea
pública ou privada, transformou-se em questão -poli=
tica de magna relevância. Na Índia, Itália, Japão,
Brasil, Coréia, México e Venezuela, as sociedades,
negando o passado, mostram-se--intolerantes, e os
cidadãos invadem as ruas para destituir administra~
dores acusados do delito.
"Seis che>fes de Estado foram depostos, e centenas de ministros, legisladores e homens de negócios perderam seus empregos e sua liberdade", devido a escândalos de corrupção. Esses escândalos,
é necessário enfatizar, acontecem, como se viu, em
várias regiões do globo, independentemente de
cada cultura e dos diferentes níveis de renda.
"Nos Estados Unidos e no Japão, conspirações
criminais abalaram os maiores mercados financeiros
do mundo. As instituições norte-americanas sofreram o impacto de criminosos de colarinho branco em
<:oniuio com políticos".
O roubo, perpetrado pelas empresas desonest:ots, de poupanças garantidas pelo governo na década. de 19.90 é classificado como "o pior escândalo
público c:; 'listória americana". A sua vez, os merca<:!os japoneses eram invadidos por gângsteres profissionais.
"Em muitos países, o que antes era uma práti,::a at:elta de funcionários públicos, agora pode pro•;ocar dasgraça e processo". Na Índia, investigação
:!.:> S~.;premo Tribunal indiciou cerca de três dezenas
de p::;fíticos veteranos, dos principais partidos, sob a
acusação de recebimento ilícito de propinas e comissões.
No Japão, o primeiro-ministro, que chegara ao
poder prometendo combater a corrupção, "renunciou
em abril de 1994, em meio a acusações de desvio
de fundos públicos".
Mencionemos, ainda, a existência de uma
"imensa massa de créditos podres" no sistema financeiro japonês, avaliada entre 350 bilhões e pasmem, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores - 1
trilhão de dólares.

Reportagem da Business Week revela que
acusações e contra-acusações, denotando a cooperação-entre elites do Ministério das Finanças, políticos, diretores de bancos e gangues de criminosos,
levaram à renúncia, em janeiro deste ano, do primeiro-ministro socialista.
Acabara de anunciar um operação de salvaÇão; ao custo aproxímado de 7 bilhões de dólares,
-dos bancos de crédito imobiliário, cooperativas de
creãito e empresas -imooiliárias, substituindo o di- nheiro desviado por gângsteres, naquele que "talvez"-seja o-primeiro-perdão de dívida financiado pelos contribuintes ao submundo criminoso de uma nação.
P.firma-se que o desgaste dos valores morais e
-as-anárquicas liberdades, que acompanham a disseminação da democracia e do capitalismo, estão se
reforçando mutuamente, permitindo o florescimento
lamentável da corrupção. Mais certo seria entender
que essa manifestação é o próprio sinal do funcionamento do regime e dos mercados.
Afinal, "mais regimes democráticos e mercados
mais livres estão tomando as decisões governamentais mais transparentes". A autoridade pública, respondendo cada vez mais pelos atas que pratica, estará, só por isso, "reduzindo a impunidade que
acompanhava amiúde a corrupção dos altos escalõ-

c

19 - Por derradeiro, o estudo recomenda que a
luta contra a corrupção observe três fases distintas,
a saber: a da revelação e indignação pública; a da
açã,o política para mudar as leis e instituições; e a do
cumprimento das novas medidas.
20 - "Cada umdesses estágios é mais difícil
que o anterior devido à resistência de redes <:le pro- .
teção mútua entranhadas nas burocracias e esp~
cialmente dentro de órgãos mais sensíveis, como o
Parlamento, o Judiciário e a Polícia. Porém, há uma
coisa chamada consciência pública, que pode ser
uma força muito poderosa".
21 - Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
defensores da tese da união entre o Poder Público e
alfficlaliva privada,na vigilância permanente e fiscalização continuada da corrupção no País, não poderíamos abdicar desta oportunidade para, mais uma
vez, renovar a manifestação da nossa admiração
pelo trabalho que, naquele sentido, vem sendo desenvolvido pela renomada criminalista, de que é
exemplo e parte também o resumo que se segue:

22- "A criação de uma entidade híbrida, porque constituída por alguns integran- tes de órgãos governamentais e- por legíti-
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mos representantes de instituições da sociedade civil, com atribuição para a constante e
ininterrupta verificação e vigilância da lisura
dos contratos e licitações desenvolvidas durante a relação entre a iniciativa privada e o
governo, desponta como a solução mais
adequada.
23 - Em primeiro lugar, porque não se
ignora que a corrupção é um fenômeno que
tem expressão em ambas as searas, sem
que se possa determinar, tal como na velha
discussão entre o ovo e a galinha, em qual
delas teve a sua origem. Assim, necessário
_que a vigilância se estabeleça a partir de
ambos os setores, numa verificação equilibrada, sem preponderância entre aqueles.
24 - Num segundo estágio, verifica-se
que a amplitude da base de sustentação daquela entidade empresta à mesma a legitimidade necessária à imprescindível transparência que deve pautar as relações nesta
área. Sempre que for detectada por tal entidade alguma irregularidade, caberá o exame
da conveniência, oportunidade e necessidade do aprofundamento da investigação, rompendo-se as garantias dos sigilos bancário,
fiscal e de comunicações.
25 - Os integrantes da entidade aluariam durante mandatos por prazos previamente estabelecidos, insusceptíveis de
substituição, exceto por motivação própria,
reportando-se aos seus órgãos de origem,
sem prejuízo da formulação de relatório conjunto a ser encaminhado às chefias dos Poderes Executivo e Legislativo.
26 - O espírito permanentemente revisional deste órgão afasta as especulações
quanto ao tratamento tido como aparentemente diferenciado na verificação de irregularidade em momentos e circunstâncias distintas das relações entre o Governo e a iniciativa privada, incidente - repise-se ~. por
exemplo, nas licitações e nos contratos.
27 - A medida de correção de rumos a
partir da caracterização de qualquer irregularidade dependerá da visão particular e da
estruturação ou não desta política como
prioridade, pelo respectivo governo, no tocante à amplitude, extensão e aprofundamento.
28 - A idéia vertente é susceptível de
adaptação para estruturação em todos os

níveis de administração pública coexistentes
no Brasil, além de eventual aproveitamento
no exterior. •
29 - Como se vê>_ Sr. Presidente, Sra_s e Srs.
Senadores, o depoimento da Juíza Denise Frossard
não é apenas mais uma de -tantas contribuições que,
ao longo do tempo, vêm enriquecendo o acervo da

CCJ.
30 - Constitui, na verdade, um precioso repertório do conhecimento humano, de acendrado saber
jurídico, que traz em si a singeleza da argumentação
inquestionável, das coisas definitivas e insubstituíveis, que agora exoma a perenidade dos Anais do
Senado da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESfDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte
Ofício n2 20/96-BLOCO
Brasília-DF. 26 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes
Sr(a)s Senador(a)s, integrantes do Bloco Parlamentar de Oposição, para comporem as Comissões Permanentes da Casa, como membros titulares e suplentes, conforme relação abaixo.
Comissão de Assuntos Econômicos:

Titulares:
Eduardo Suplicy
Lauro Campos
Ademir Andrade
Antonio Cartas Valadares
Suplentes:
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha
- --- Roberto Freire
Abdias Nascimento
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:

Titulares:
Antonio Carlos Valadares
Roberto Freire
José Eduardo Outra
Suplentes:
Ademir Andrade
Sebastião Rocha
Marina Silva

-------------~-------:-----------

Comissão de Assuntos Sociais:
Titulares:
Benedita da Silva
Marina Silva
Ademir Andrade
Sebastião Rocha
Suplentes:
José Eduardo Outra
Lauro Campos
Abdias Nascimento
Roberto Freire
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional:
Titulares:
Benedita da Silva
Abdias Nascimento
Roberto Freire
Suplentes:
Eduardo Suplicy
Ademir Andrade
Marina Silva
Comissão de Infra-Estrutura:
Titular.
José Eduardo Outra
Suplentes:
Antonio Carlos Valadares
Eduardo Suplicy
Lauro Campos
Comissão de Educação:
Titulares:
Lauro Campos
Marina Silva
Sebastião Rocha
Abdias Nascimento
Suplentes:
Benedita da Silva
Antonio Carlos Valadares
Comissão de Fiscalização e Controle:
Titular.
Eduardo Suplícy
Suplente:
Benedita da Silva
Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco
de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) O ofício lido vai à publicação.
A Presidência designa os Srs. Senadores indicados pelo Bloco para integrarem as Comissões
Parlamentares do Senado, conforme ofício daquela
Liderança que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Os Srs. Senadores Carlos Bezerra, Odacir Soares 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. CARLOS BEZERRA (PMDB-MD - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, dois milhões de
toneladas de alimentos produzidos na Região do Médio Norte do Estado de Mato Grosso estão sob ameaça de escoamento se o Governo Federal deixar de tomar medidas imediatas para recuperar dois trechos de
duas rodovias, as BRs 163 e 174, ambas sob situação
de emergência desde hoje, conforme decisão do Ministro dos Transportes, Alcides Saldanha

Além de compreender a necessidade desta medida excepcional, durante audiência que mantivemos em
companhia de outras lideranças políticas de nossa Bancada Federal, do Governador Dante de Oliveira e dos
prefeitos dos principais municípios atingidos (Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Claudia e Sinop),
S. Ex" ficou sensibilizado com a ameaça de perda da
produção dos agricuHores desta região e prometeu recorrer ao Presidente da República para obter os recursos necessários para iniciar as obras imediatamente.
É neste sentido que apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para que determine a liberação global dos seis milhões de reais que as obras
exigirão, para recuperar cento e sessenta e cinco
quilómetros na BR-163, entre as localidades de Posto Gil/Nova Mutum e Posto São João/Nova Mutum e
mais cento e cinqüenta e oito quilómetros na BR174, no trecho Cáceres/Divisa Rondônia.
São estradas fundamentais para o escoamento
de expressiva parcela de nossa produção de grãos
destinados à exportação, cujos fretes sofreram nos
últimos quinze dias elevação de quase 50% em decorrência do lastimável estado em que se encontram, o que onerei o produtor que acreditou nos estí- mulos oficiais e voltou a plantar com intensidade
nesta última safra mato-grossense.
Toda a classe produtora de Mato Grosso e
seus representantes neste Congresso Nacional esperam do Excelentíssimo Senhor Presidente total r'"ciprocidade neste môinento, com a priorização na liberação desses recursos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, domingo último, dia
23 de fevereiro, participamos na cidade de Cacoal,
Estado de Rondônia, das festividades que comemoram mais um aniversário da Ceplac - Comissão
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Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a passagem do Quadragésimo a:no, de sua criação.
A Ceplac foi criada pelo Decreto n2 40.987, de
20 de fevereiro de 1957, firmado pelo Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira. A instituição desse
órgão objetivava restabelecer o equilíbrio financeiro
da economia cacaueira e recuperar a lavoura via
modernização dos métodos da produção agrícola.
Sua criação atendeu, à época, reiteradas solicitações dos produtores de cacau da Bahia e Espírito
Santo. Hoje, ingentes dificuldades estão sendo vivendadas pelos produtores de cacau do Brasil, envolvendo 40 mil imóveis rurais, distribuídos rios Es~
tados da Bahia, Rondônia, Pará, Espírito Santo e
Mato Grosso, que cultivam uma área aproximada de
830 mil hectares de cacauais, com uma produção
reduzida ao patamar de 240 mil toneladas/ano.
Muitos produtores de cacau da Bahia, Rondônia, Pará, Espírito Santo e Mato Grosso, poderão estar pessimistas, sem esperanças, descrentes, ante tantas dificuldades que resultam dos preços baixos no
r.1ercado internacional, das adversidades do clima que
castigam as plantações, da inimiga de todas as horas
- a "vassoura-de-bruxa" - dos custos crescentes dos
insumos e da fragilização institucional da Ceplac.
Muitos, Senhor Presidente, poderão entender
desnecessária a lembrança, a celebração da-data de
criação da Ceplac. Eu não entendo assim. O Gover·
no do Estado, a Prefeitura de Cacoal, os caca!Jicul·
tores, via associações de produtores, e a Su-perin·
tendência da Ceplac, entenderam desejável que os
quarenta anos da Ceplac não passassem em branco.
Temos o que comemorar. Da inatividade de um ano
atrás, a CEPLAC/SUPOC, Superintendência Regional
da Amazônia Ocidental, entrou em febril atividade. No
final do ano agrícola cacaueiro 1996/97, foram elaborados e contratados com o Banco da Amazônia S.A. BASA, 142 propostas com mini-produtores rurais que
detinham uma área de 1.412 hectares de cacauais, e
uma produção potencial de 2.100 toneladas.
Este ano, com a retomada das ações da Ceplac, espera-se maior adesão por parte dos produtores, para o Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia, via financiamento do FNO, aoministrado pelo Basa.
A celebração centrada nos 40 anos da Ceplac,
em Cacoal, adquiriu mais expressão, na medida em
que outros eventos a ela se somaram e deram uma
clara demonstração de esforço conjunto, de entre-ajuda e de uma postura solidária, das agencias governamentais, seja do âmbito federal seja do estadual, com
a presença indispensável dos produtores rurais.

A comitiva do Excelentíssimo Senhor GovemadofValdir Haupp,-presenteaoevemó, compunha-se
da Deputada Federal e Primeira Dama Marinha
Raupp, do Senador Odacir Soares, do Deputado Federal Eurípedes Miranda, e do Secretario de Estado
da Agricultura e Reforma Agránà, WilsonStecca. - A chegada ao aeroporto de Cacoal foi festivamente concorrida, registrando-se a presença de cerca de trezentas pessoas. Estas deslocaram-se, em
caravana, pelas ruas da cidade, até alcançar o local
do evento, a praça -fronteiriça à Prefeitura Municipal
de Cacoal, e nesta o Palácio do Café.
O palanque das autoridades, acolheu as seguintes personalidades: Governador Valdir Raupp,
Deputada Federal Marinha Raupp, Senador Odacir
Soares, Deputado Federal Eurípedes Miranda, Deputada Estadual Suely Aragão, Secretario de Estado da
Agricultura e RefomJa Agrária, Wilson Stecca, Secretário de Estado da Educação, Dirceu Bettiol, Prefeito Mu-nicipal de Ji Paraná, lldemar Kt.isfer; Prefeito Municipal
de Ouro Preto dOeste, Carlos Magno, Superintendente
da Ceplac, João Valéria da Silva Rlho, Superintendente do Incra, Cleth Munis de Brito, Superintendente do
Banco da Amazônia S. A., Aug_usto Barros.
_
O Secretário de Estado da Educação, Dirceu
Bettiol, fez a entrega de trinta toneladas de merenda
escolar e 3.000 carteiras escolares que atenderão
ao Ensino Fllncfamentar da Rede Municipal e EstaduaTcfáZona Rural, do município. "Em complementaÇão
-cc510Caç0es do Secretário Bettiol, a Deputada
Estadual Suely Aragão, ao agradecer a entrega das
carteiras escolares, reforçou o pedido de apoio para
a rede escolar de Cacoal, dizendo que ainda ficava
um déficit de 3.000 carteiras escolares.
Sobre a cacauicultura, manifestaram-se o Secretário da Agricultura, Wilson Stecca e o Superintendente da Ceplac, João Valeiro da Silva Rlho. A Ceplac
está lançando um Programa de Pesquisa, que é a va~
dação do consórcio Café x Cacau. Essa nova tecnologia proposta, e que calnda eSte ano estará sendo levada a campo, ampliará as possibilidades de sustentabilidade econômica dos produtores de cacau, uma vez,
que possibilita a alternância entre os dois produtos.
Assim, quando o cacau estiver com preços em
baixa, como agora, os melhores preços da cafeicultura darão maior suporte ao cacau, e vice-versa. É
preciso que ·se diga que inúmeros produtos rurais de
Rondônia já experimentam o consórcio Café x Cacau, em suas propriedades. Na nação-ilha de Sri
Lanka, onde predominam as plantações de coqueiro, cerca de 400 mil hectares, é costume plantar um
sem número de cultivos associados aos coqueirais.
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As combinações que são comumente associadas com coqueirais maduros são: café + banana;
abacaxi + mamão; café + pimenta-do-reino + cacau;
café + cacau.
Na cerimônia, foram entregues 13 veículos novos 'Pampa' e um caminhão, para as unidades de
assistência técnica da Ceplac, nos municípios de
Ariquemes, Jaru, Ouro Preto dOeste, Urupá, Ji-Paraná, Cacoal, Colorado do Oeste, Mirante da Serra e
Machadinha. Os recursos R$1.700.000,00 são provenientes da liquidação do estoque regulador do cacau que retomaram à economia cacaueira e que
com minha interveniência, foram alocados à Ceplac/Supoc, Rondônia.
É importante, Senhor Presidente, que esses veículos novos sirvam de prova definitiva de que acreditamos no produtor de cacau, na atividade cacaueira e na
Ceplac. Esta, colocada como se encontra em boas
mãos, entregue a administradores competentes, o que
ocorre em Rondônia, com o engenheiro agrônomo
João Valéria da Silva Rlho, trabalha e produz.
A Ceplac assim reforçada, poderá mostrar a
'sua cara' nas linhas e travessões, mostrando-se
mais próxima do produtor rural. O esforço conjunto;
a fé, a persistência, o trabalho árduo dos produtores
hão de fazer valer, novamente, as palavras chave:
'O cacau é uma boa lavra• e "a Ceplac é um bom
caminho".
Chamamos a atenção para o investimento do
reaparelhamento da Ceplac, como um passo na empreitada em defesa do cacau. É preciso, Senhor
Presidente, acabar com o pessimismo de muitos cacauicultores, descrentes que se acham em virtude
dos preços baixos do mercado internacional, das adversidades do clima e da ameaça permanente da
"vassoura-de bruxa".
Na oportunidade reitero o apelo já feito ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr.
Fernando Henrique Cardoso, que reexamine a situação da cacauicultura nacional e, sem perda de mais
tempo, faça cumprir as diretrizes e recomendações,
ainda aluais, válidas e pertinentes, constantes do
Relatório da Comissão lnterministerial do Cacau
(Portaria lnterministerial n9 297, de 29 de junho de
1993) editada quando ele próprio era Ministro da Fazenda, no Governo Itamar Franco, que recomendava: •... fortalecer e adequar, em razão das medidas
sugeridas, o principal órgão governamental de apoio
à lavoura, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC".
Uma última atividade do encontro em Cacoal
foi o da entrega simbólica de sementes de feijão. O

3.6

programa de fomento ao desenvolvimento da cultura

· âo feijão, foi reforçado pela entrega de 1.100 toneladas de sementes. ()número de produtores que será
- bénéficiaao;Ioi estímado pelo Seeretário Wilson
Stecca, em 14 mil agricultores para uma ;\·"'la a ser
plantada de 37 mil hectares·, distribuídos em :Jdr .
os 52 municípios do Estado.
Rondônia a cada ano se reafirma como produtor de alimentos, estando perto de alcançar a produção de um milhão de toneladas de grãos (em 1995;
milho: 370 mil toneladas; arroz: 262 mil toneladas;
feijão; 81 mil toneladas).
Ressaltou ainda o Secretário da Agricultura
Wilson Stecca, o grande esforço que se está fazendo com o Programa "Terra Tombada", que ganhará
maior expressão com o início de operação do terminal graneleiro, de Porto Velho, que depois de total. menfe -pronfõ;-po5siDi1Wãrâ.passar-pór ele--uma média de 150 carretas/dia.
Rondônia não poderá caracterizar-se apenas
como um corredor de exportação, do que é hoje produzido em Mato Grosso. No dizer do Secretário da
Agricultura, Wilson Stecca: 'Rondônia não. poderá
j:lerd-er o bondehistóna, na prOduÇão de grãos.
Vamos plantar soja, -vamos plantar -milho, vamos
plantar arroz. Vamos produzir mais alimentos'.
Senhor Presidente, Senhores Senadores!
Ao assumirmos à liderança da recuperação da
economia do cacau em Rondônia, indicamos uma
clara e forte reação às ameaças de extinção da Ceplac. Somamos, então, nossas forças às das lideranças políticas de outros estados em resistência às investidas dos tecnocratas do governo contra o órgão
de defesa da lavoura cacaueira. Estes querem o fim
da Ceplac; querem a degola da insubstimável instituição.
A classe política compromissada com os produtores de cacau, com a cacauicultura_e CO!lSEJqüentemente com a Ceplac, está alerta, para, junto com
os produtores, exportadores, industriais, pesquisadores, extensionistas; educadores e as populações
das zonas cacaueiras, desfraldar a bandeira da recuperação da economia do cacau.
Foi .o. Senacior_Antonio. CªrlQs M,a.galhães, do
PFL da Bahia, hoje Presidente do Senado Federal,
quem primeiro denu·nciou a grave situação enfrentada pela cacauicultura de seu Estado, posicionandose bravamente em defesa dos produtores baianos,
na Sessão de 15 de mªrço de 1995. Batalhou e alcançou do Poder Executivo R$340 milhões. para o
Programa de RecuperaÇão- das Lavouras Cacaueiras da BahTa- e· do Espíntó Santo, concebido pela
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Ceplac, para o controle da vassoura-de-bruxa e simultânea recuperação da produtividade dos cacauais.
Como parte desse compromisso da classe política com a lavoura cacaueira, lembra o meu próprio
empenho, em junho de 1995, quando entreguei ao
então Ministro do Planejamento e Orçamento, Dr.
José Serra, o Plano de Recuperação da Lavoura
Cacaueira de Rondônia, no qual demonstrava a necessidade imprescindível de recursos da ordem de
R$78 milhões, em etapas escalonadas, indispensávei:;~Q?@..D_ôr em prática o Manejo Integrado da Lavoura Cacaueira, em 33 mil h<>etares de cacauais,
infectados pela vassoura-de-bruxa.
As festividades da comemoração do 4()Q aniversário de criação da Ceplac, tiveram como anfitrião
e organizador, o prefeito de Cacoal, Divino Cardoso,
que frisou em seu discurso a satisfação de receber o
Governador Valdir Raupp em seu município, acompanhado por numerosa comitiva, com a tradicional e
sempre acolhedora amizade, que é um apanágio dos
moradores e municípes de Cacoal. No término da solenidade, o prefeito Divino Cardoso, sua esposa, seu
vice-prefeito Luís Canos de Souza Pinto, e seu secretariado, ofereceram à comitiva do governador um almoço em restaurante da Capital do café, Cacoal.
Ao concluir, Senhor Presidente, o relato desse
memorável evento comemorativo da criação da c&.
plac, quero formular um voto de congratulações com
os pesquisadores, extensionistas, educadores da
Ceplac reiterando-lhes minha disposição de não esmorecer um dia sequer na luta pela sobrevivência e
incremento dessa instituição na qual repousam por
sua vez, as esperanças da rica economia cacaueira
de meu Estado.
O SR. ADEMJR ANDRADE (PSB-PA) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, a imprensa paraense noticia hoje, com certo destaque, a revitalização da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que comemora seus 378 anos de aniversário, prestes a superar uma gravíssima crise que se iniciou ainda em
meados de 1982 e, por muito pouco, não ocasionou
o fechamento da instituição em 1990, época em que,
como alternativa de solução para seus problemas,
foi transformada em Fundação e agregada ao sistema público estadual de saúde.
Muito nos alegra, sem dúvida, que aquela instituição, cujas origens remontam ao ano de 1819, esteja vencendo suas dificuldades, conseguindo assim
devolver ao povo paraense um atendimento minimamente qualificado, condizente com o propósito para
o qual foi criada, que é o atendimento das parcelas
desassistidas da sociedade.
··
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Novos equipamentos estão sendo implantados,
reformas na área física da Instituição têm sido feitas
nos últimos anos, enfim, algumas medidas concretas
e de resultado positivo estão se fazendo perceber...
Isto tudo porém, Sr. Presidente, apesar de louvável, não nos parece suficiente para conter o caos verificado no sistema público de saúde no Estado do Pará.
Se fôssemos elencar aqui problemas que o seter vem atravessando em meu Estado do Pará, tomaria todo o tempo da sessão e, certamente, abordaria questões que em sua grande maioria são comuns a todos os Estados brasileiros.
Quero reportar-me, no entanto, à algumas situações específicas que hoje nos preocupam no
Pará, corno por exemplo o reaparecimento de surtos
. de malária na região das ilhas do Marajó e nas áreas
de garimpo do sul do Pará; doenças corno a dengue e
a meningite, verificadas na periferia de Belém e nos
municípios que fazem parte da área metropolitana da
capital, além, é.claro•. do e5UidQ de completo abandono em que se encontra a maioria das unidades públicas de saúde que funcionam no Pará.
No ano passado, por exemplo, foi implantado
pela SESPA um sistema de atendimento para informar à população sobre a disponibilidade de leitos na
rede pública, cujo déficit, em alguns casos, chega a
mais de 1O pacientes para um único leito hospitalar.
Lançada com certo estardalhaço, a chamada "Central de Leitos" não conseguiu cumprir até hoje sua finalidade. O serviço consistia em informar aos pacientes e seus familiares, a disponibilidade de vagas
para internamento ou remoção de urgência nas unidades de saúde pública ou mantidas em regime de
convênio com o SOS. Tudo-não passou, porém, de
mais um programa, onde certamente deve ter sido
investido um bom montante de recursos públicos, e
que até hoje não trouxe nenhum resultado prático.
Lembro que, no ano passado, fizemos um
grande esforço junto ao Ministério da Saúde para
soerguer o Hospitar Barbos Barreto, tido como uma
das maiores referências mundiais no trato de doenças tropicais. Por muito pouco aquela casa de saúde
não fecha as portas, sofrendo ainda hoje os reflexos
de uma crise, na qual não se fez notar, de modo
concreto objetivo, a ação do governo estadual visando contribuir na busca de soluções.
o que se vê, Sras e Srs. Senadores, é que a
população do Estado do Pará, via-de-regra, está entregue à própria sorte, penalizada que vem sendo
por um atendimento precário_guando não inexistente ... E 6 pior de tudo, é que não se tem para onde
correr. Não bastasse a falência dos hospitais públi-
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cos no Estado, até mesmo a rede particular credenciada junto ao SUS vem negando sistematicamente
o atendimento à população, dado os freqüentes atrasos no ressarcimento das AIH's (Autorizações de Internação Hospitalar) devidas pelo sistema.
Com certeza, Sr. Presidente, seria motivo de
satisfação comemorarmos, no Pará, a revitalização
de nossa Santa Casa de Misericórdia. No entanto o
que nos chama a atenção é que, mesmo as ações ali
desenvolvidas, não são suficientes para atenuar o quadro de crise verificada na saúde pública paraense.
Não poderia evidentemente deixar de congratular-me com os dirigentes e profissionais de :Saúde
que atuam na Santa Casa de Misericórdia do Pará,
não só pelo aniversário da instituição, como também
pelos desafios que vêm sendo paulatinamente vencidos. Todavia, aproveito a oportunidade desta ocasião para refletir junto com o povo do meu Estado,
sobre a situação insustentável em que se encontra o
setor público de saúde, resultado de uma ação governamental, tanto no âmbito federal quanto estadual, pouco eficaz e sem objetividade.
Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) A Presidência designa para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às
14h30min, a seguinte:

ORDEM DO DIA

Câmara n2 102, de i992-(nº 1.289/91, na Casa de
origem), que amplia, para o estrangeiro em situação
ilegal· no território naCional, o prazo para requerer registro provisório, tendo
Parecer sob nº 2, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
emenda n2 1, de Plenário), favorável, apresentando,
a emenda n 2 2-CCJ.
--~-

3-

REQUERIMENTO N2 17, DE 1997
Votação, em turno único. do Reauerimento nº
17, de 19S7, do Senador Roberto Requião, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania .
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 252, de 1995,
_de su.a_auioJia, que_acr.escenta artigo à Lei nº 8.031,
de 12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências, cujo
prazo naquela comissao encontra-se esgotado.

-4REQÚERIMENTO N2 111, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n 2
111, de 1997, do Senador José Fogaça, solicitando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos
Projetas de Lei do Senado nºs 239 e 251, de 1996,
por versarem sobre o uso de legenda codificada na
programação televisiva.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 104, DE 1995

-10FÍCIO N° S/4, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 151 de 1997 - art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Ofício n2 S/4, de 1997, através do qual o Banco
Central encaminha solicitação da Prefeitura do Município de São Paulo para que possa emitir Letras Financeiras do Município de São Paulo- LFTMSP, cujos
recursos serão destinados destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1997.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos)

-2SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N 2 102, DE 1992
Votação, em tu mo suplementar, do Substitutivo
do Senado (apresentado pela Comissão Diretora em
seu Parecer n° 140, de 1996) ao Projeto de Lei da

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 104, de 1995 (nº 3.969/93, na Casa
de origem), que determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação
de recursos federais para os respectivos Municípios
e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 639, de 1996, da Comissão
- de Assuntos Económicos, com voto vencido,
em separado, do Senªdor GeJ<~Ido Melo.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1996 (nº
4.622/94, na Casa de origem), que dispõe sobre a veiculação de mensagem voltada à educação para o trânsito.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
73, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1996, de
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que institui
o Serviço Comunitário de Telecomunicação.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-aPROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado n2 142, de 1996, de
autoria do Senador José Eduardo Outra, que estende o beneficio do seguro-desemprego ao pequeno
produtor rural e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h16min.)

ATA DA 2-r- SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
REAUZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1997
(Publicada no DSF de 4 de fevereiro de 1997)

RETIFICAÇÃO
Na página 3713, no cabeçalho da Sessão,
Onde se lê:
Ata da 21• Sessão Não Deliberativa em 3 de
fevereiro de 1996
Leia-se:
Ata da 271 Sessão Não Deliberativa, em 3 de
fevereiro de 1997

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
. 26~2-97
Quarta-feira
10h30min Dep. Michel Temer, Presidente da
Câmara dos Deputados_
. .. .. .
15h30min Sessão Oeliberativa Ordinária do
Senado Federal

-----------------------------------------------------
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Ata da 8ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 27 de fevereiro de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.Antonio Carlos Magalhães,
Ronaldo Cunha Lima e Ramez Tebet

_EXPEDIENTE

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares Artur da Tavola - Benedita da Silva - Beni VerasBernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patroci·
nio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho
Jorge - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelino Pereira - Francisco Escórcio Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata- Gil~
berto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José Jgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar
Quintanilha - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara Marina Silva - Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio
Machado -Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - 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 exercfcio, Senador Jonas Pinheiro, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 30/97, de 20 do corrente, comunicando o resultado da apreciação, por aquela Casa, das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 64,
de 1996 (nº 7.865/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o Siste- ma Nacional de Armas- SINARM, estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo,
define crimes, e dá outras providências:
Aprovados:
- a expressão "e da Defensoria Pública da
União", constante do§ 1º do art. 7º da Emenda nº 7
do Senado Federal, objeto de destaque oferecido
pelo relator designado pelá Mesa -em substituição à.
Comissão de Defesa Nacional para ser incluída
após a expressão "e da Advocacia-Geral da União",
constante do § 2º do art. 7º do texto da Câmara;
- o § 2° do art. 7º da Emenda nº 7 do Senado
Federal, objeto de destaque oferecido pelo relator
designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Defesa Nacional para ser incluído como § 3° do
art. 7º do texto da Câmara;
- o § 3° do art. 7º da Emenda do Senado Federal, objeto de destaque oferecido pelo relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de Defesa Nacional para substituir o § 1 do art. 7º do texto da Câmara;
- a emenda de redação oferecida pelo relator,
designacjo em Plen_ári_q, ern~~Ubstitl.l_ição à_ Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, para substituir a expressão "Federal" após "Ministério Público",
constante do § 2 2 do art. 72 , pela expressão "da

º

União~~;

-a emenda de redação, oferecida em Plenário,
para substituir a expressão "à função", constante do
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§ 2º do art. 72 do texto da Câmara, pela expressão
"ao cargo ou função".
Rejeitadas:
- as Emendas do Senado Federal, ressalvados
os destaques;
Suprimida:
·- a expressão "da União", após a expressão
"Defenso ria Pública", constante do § 1" do art. 72 da
Emenda nº 7 do Senado Federal, que foi incluída no
§ 2º do art. 72 do texto da Câmara, objeto de destaque de bancada.
(Projeto enviado à sanção em 20-2-97)
Projeto Recebido da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 1997
(N° 2.576/96, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dá nova redação ao inciso I do art.
22 da Lei n 2 8.829, de 22 de dezembro de
1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.
O Congresso Nacional decreta:

º

Art. 1 O inciso I do art. 22 da Lei n° 8.829, de
22 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a se'
guinte redação:
•Art. 22. ······-················-·······-···-···········
I - estágio inicial mínimo de dois anos
de efetivo exercício na Secretaria de Estado;
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM Nº 1.183
DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996
;:,ennores Memoros ao ~;ongresso Nac1ona1,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do Estado, o texto do projeto de lei que "Dá nova redação
ao inciso I do art. 22 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria".
Brasília, 20 de dezembro de 1996. - Fern-ando
Henrique Cardoso.
Exposição de Motivos lnterministeniil- fi!l
117/MRE/Mare, de 20 de novembro de 1996, do Se-

nhor Mfnistr6 de Estãc:lo,-lriterino, é!as Reiações Exteriores e do Senhor Ministro de Estado da AdministraÇão Fede-rcite-Reforma-c:io Estado.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
-submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência Projeto de Lei anexo propondo alterar
dispositivo da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de
1993, que dispõe sobre o estagio inicial que devem
- cumprir na Secretaria de Estado das Relações Exteriores os Oficiais e Assistentes de Chancelaria antes
da primeira remoção para missão no exterior.
-- -- De acordo com a Lei nº 7.501, de 27 de junho
de 1986, o prazo inicial para o estágio obrigatório na
_secretária de Estado, para a categoria funcional de
ófTcíal de Chancelaria,
(dois) anos, ao reorganizar aquela categoria funcional em carreira e
criar a de Assistell!El_de .9hanc~aria, o incfs.9 J do
art. 22 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993,
estabeleceu em 4 (quatro) anos o prazo para o aludido estágio inicial.
O aumento deste prazo não trouxe resultado
positivo para o desenvolvimento das atividades do
Serviço Exterior, vez que a Administração não tem
podido lançar mão de novos contingentes desses
-ser'lídores para o exercício no exterior~ deixando assim, de melhorar o perfil de lotação dos postos e de
·adequar a-díspõni5ilidade de recursos humanos às
-exigências-surgidas-pelo volume e a qualidade do
trabalho requerido em certas missões diplomáticas e
repartições consularesbrasileírasno exterior.
A proposta constante do presente Projeto não
implica em aumento da despesa com pessoal, adequando apenas-as-atuais regreis-de remoção e possibilitando à Administração melhor escolha no momento do preenchimento das vagas já existentes no
quadro de lotação dos postos, o que irá aprimorar o
padrão de qualidade do Serviço Exterior, e proporcionar melhor desempenho na prestação dos serviços à coletividade.
Atenciosamente,
João Augusto De Medieis
Ministro de Estado, Interino, das
Relações Exteriores
Luiz Carlos Bresser Pereira
Ministro de Estado da Administração
Federal e Reforma do Estado

era de-2

PROJETO ORIGINAL
Dá nova redação ao inciso I do art.
22 da Lei no 8.829, de 22 de dezembro de
1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.829, de
22 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - estágio inicial mínimo de dois anos
de efetivo exercício na Secretaria de Estado;•
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

para a organização do Ministério Público e da Defensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
·
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de leisubscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

····················································································

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
I -fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 -disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, esti3bilf.:
dade e aposentadoria de civis, reforma e transferên- cia de militares para a i natividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensaria Pública da União, bem como normas gerais

LEI Nº 8.829 DE 22-12-93
(DOU 23-12-93)
Cria, no Serviço Exterior Brasileiro,
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e
de Assistente de Chancelaria, e dá outras
Providências.
CAPÍTULO V
Do Exercício no Exterior
Art. 22. Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria observar-se-ão,
entre outras, as seguintes disposições:
I - estágio inicial mínimo de quatro anos de
efetivo exercício na Secretaria de Estado;
11 - cumprimento de prazos máximos de cinco
anos de permanência em cada posto e de dez anos
consecutivos no exterior;
III - cumprimento de prazo mínimo de quatro
anos consecutivo no exterior;
IV - habilitação no Curso de Treinamento para
··a~Serviço _no Exterior (CTSE) para o Assistente de
Chancelaria.
Parágrafo único; O prazo máximo de dez anos
consecutivos de permanência no exterior poderá,
atendida à conveniência do serviço e ao interesse
do servidor, estender~se a doie anos, desde que
nesse período um dos postos seja do Grupo C.

LEI Nº 7.501 DE 27-6-86
Institui o Regime Jurídico dos Funcionários do Serviço Exterior, e dá outras
providências:
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TÍTULO I
Dos Serviços Exteriores
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

º

Art. 1 O Serviço Exterior, essencial à execução da política exterior do Brasil, constitui-se do corpo de funcionários permanentes, capacitados profissionalmente como agente do Ministério das Relações Exteriores, no Brasil e no exterior, organizados
em carreira e categoria funcional definidas e hierarquizadas e sujeitos ao regime desta lei.

(À Comissão de eonstituição Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expediente lido vai à pubiicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
São lidos os seguintes:
Brasília, 26 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Em nome do Partido Progressista Brasileiro-PPB, indico a V. Ex• o nobre Senador Emandes
Amorim, para integrar a Comissão Temporária Interna, a estudar a Reforma Político-Partidária, criada
através do Requerimento nº 518, de 1995, em substituição ao nobre Senador José Roberto Arruda.
Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos
de estima e consideração. Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPB.
OF.1 9/GLPSDF3f97
Brasília, 27 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Valho-me do presente para indicar o nobre Senador Carlos Wilson para substituir o Senador Sérgio Machado na suplência da CPI destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Brasília, 27 de fevereiro de 1997. - Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Há oradores inscritos.
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Concedo a palavra à Senadora Beried1fa" da
Silva, por permuta com a Senadora Marina Silva, por
20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidenté, Srªs e Srs. Senadores, há muito gostaria de ter me pronunciado sobre o tema da
Campanha da Fraternidade da CNBB, entidade com
C(Ue tenho um relacionamento de muitos anos, pois
aprendi na sua cartilha a também trabalhar as questões sociais.
A CNBB sempre foi uma referência onde buscamos parceria na luta contra a opressão, na defesa
--dos oprimidos, dos menos favorecidos. E agora ela
dá demonstração, mais uma vez, do seu compromisso, quando propõe uma campanha que trata de um
tema extremamente difícil de ser tocado neste País,
_mas t>_em_ QQortu_r1o, que_ é "f\ Frat~rnic!ade_ e qs Encarcerados".
A CNBB, tenho certeza, pautou-se pelos ensinamentos bíblicos no compromisso social, e o fez no
momento em que estamos comemorando dois mil
anos da fundação da Igreja de Jesus Cristo no mundo, com o seu objetivo de anunciar boas novas aos
pobres, liberdade aos cativos, aos oprimidos, de dar
vista aos ce_g_os.
Sabemos que não se trata apenas de uma
questão religiosa, filosófica, é também um compromisso social e com os direitos humanos.
Talvez nós, cristãos, que estamos acostumados a ver uma grande e belíssima oratória ou pregação em nossas Igrejas, sejam elas protestantes ou
católicas, pudéssemos até pensar que esses são
apenas princípios que nos levam a Deus. Mas não.
lambém são princípios de compromisso do homem
com o homem, dessa criatura de Deus.
Uma das coisas memoráveis da Bíblia é ser ela
para cada cristão não apenas um livro de reflexão,
mas de compromisso e de exortação, sobretudo aos
covardes, àqueles que não têm coragem de colocar
- em linguagem popular- o dedo na ferida; àqueies
que não se comprometem; àqueles que não se envolvem nas causas sociais, porque querem manter o
seu -stâtus.
São muito mais profundos os ensinamentos
que -recebemos da-Bíolia, por isso dissemos que
dois mil anos da fundação da Igreja de Jesus Cristo
-significam compromisso, porque anunciam as boas
novas.
A CNBB. anunciando as boas novas, nessa
campanha, fala a respeito da fraternidade com os
. encarceraaos.- E sabemos que falar dos direitos hu-
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manos neste País é muito difícil; porque logo imaginam que queremos dar pão-de-ló para os marginais.
Mas vejamos. Vivemos com os presídios abarrotados, super1otados; temos um sistema penitenciário que não reintegra de forma alguma nenhum indivíduo; convivemos todo o tempo com o medo, com a
ameaça de vingança, com a rejeição, com a atuação
dos policiais, com um risco tremendo, haja vista o
que aconteceu em Carandiru e em tantos outros lugares.
Vivem juntos nos presídios marginais de alta
periculosidade com o indivíduo que praticou aquilo
que podemos identificar como um pequeno furto,
como um pequeno deslize em sua vida. E lá está
ele, condenado para todo o sempre. Sabemos que
existem delegacias com espaço físico tão pequeno
qÜe é inferior a um metro quadrado para cada indiví·
duo; sabemos que existe revezamento entre os pre·
sos, para eles poderem dormir em determinados
presídios, por falta de espaço.
A Lei n2 7.210/94 muda um pouco esse cenário. Mas temos que enfocar quais são as finalidades
da pena privativa da liberdade. Uma delas é a punição retributiva pelo mal causado - está aí colocado
claramente; a segunda é a prevenção de novas infrações por meio-da intimidação- está aí colocado;
e a terceira é a regeneração do condenado. As outras são até exageradamente cumpridas, mas o terceiro item, Sr. Presidente- V. Ex'l, que é um homem
da lei, sabe perfeitamente disso- é ignorado.
A regeneração do condenado inexiste no nosso País. Precisamos tomar uma decisão e não ter
medo de dizer que não podemos conviver com "fábricas de fazer marginais", produção que começa
com a morosidade do Judiciário e vai até a perpetuação, nos presídios e penitenciárias, da convivência de seres humanos que são transformados em feras feridas, porque já feriram alguém ou já cometeram um delito. Há também aqueles que sequer delitos cometeram, mas, por erro judicial, ali também se
encontram.
Temos que conviver com situações como a
que foi publicada no jornal O Globo. No dia 8 de
abril de 1996, o referido jornal publicou um fato que
ocorreu no Rio de Janeiro. O preso Marcelo Medeiros Custódio, de 25 anos, foi condenado por furto,
em 23 de fevereiro de 1995, a um ano de prisão com
direito a sursis. Ficou em liberdade por oito dias;
para averiguações, foi recolhido novamente à prisão.
A Vara de Execuções Criminais não havia informado
à Polinter sobre o sursis, e ele acabou por cumprir
toda a sua pena em regime fechado, em uma das
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celas da 14ª Delegacia, no Leblon- que conheço. A
pena de Marcelo acabou em 23 de fevereiro de
1996, mas, até hoje, o seu alvará de soltura não
chegou.
Não é possível garantir a regeneração do condenado se não usarmos a lei para que ele possa
verdadeiramente ser-regenerado, com uma oportunidade de integração social.
O Sr. Ernandes Amorim- Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senadora Benedita da Silva?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço, com
prazer, o aparte de V. Exª.
O Sr. Ernandes Amorim - Nobre Senadora,
V. Ex• está trazendo uni tema a esta Casa que, há
muito, já devia ter sido discutido. A Igreja está de parabéns pela iniciativa de trazer a público essa ques_tão~ Qbservamos, através da Imprensa, a situação
dos presos. Parece até que são bichos e, como disse V. Exª, não têm condições de sobreviver ou de viver num lugar onde as pessoas dormem umas em
cima das outras. Essa situação é desumana e não
lhes dá condição de recuperação. Há necessidade
de se fazer profundas mudanças no sistema penitenciário. O Governo -Federal e esta Casa deveriam
agilizar essa questão. O Governo, que a todo momento baixa mediâas provisórias, deveria tomar providência~_no_~enti(jo_QeJl_quaci~'Dél.FO problema. A
esta Casa cabe -aprovar leis, inclusive que dêem
condições aos presos de trabalhar, nem quu fosse
trabalho forçado. Dever-se-ia dividir os presos em
níveis de periculosidade: os mais perigosos teriam
um tipo de recolhimento, os menos graves poderiam
prestar serviços. As penas deveriam ser impostas de
acordo com o grau do delito cometido. Tudo isso no
.sentido de se buscar meios _para resolver esse grave
problema. Vejo o Governo gastar milhões e milhões
com a Justiça do írabalho para cuidar de quase
nada em relação ao sistema trabalhista, quando deveria criar mecanismos no próprio Judiciário para
averiguar a situação dos presos; muitos deles têm
condiÇõeS de trabalhar fora das cadeias. Outros têm
até condições dé ser liberados, mas estão amontoados nas celas. No momento, o sistema de educação
do País está falido; as crianças, em sua maioria, estão sem escola, sem emprego, e a tendência é o aumento da criminalidade, o aumento de presos. Como
não há lugar para tantos, temos que buscar uma solução. Por isso, cabe a esta Casa e ao Governo Federal providências urgentes no sentido do equacionamento do problema:- - - --

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o
pertinente aparte de V. Exª, que só vem respaldar a
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nossa preccupação, que é o sistema penitenciãno-·- aos presos nãotêm condições financeiras para pabrasileiro.
gar um advogado para cuidar dos seus interesses.
Sabe também V.Ex" que o número de defensores
V. Exª enfoca, com muita propriedade, a quespúblicos está reduzidíssimo.
tão do trabalho do preso. Em 1995, fiz desta tribuna
Não há atendimento em área nenhuma. Antes,
um pronunciamento a respeito e apresentei três promorria-se de t~:~berculose- aliás, ainda há nos presíjetes que tratavam do trabalho e da saúde do preso;
dios -; hoje é a Aids, para cujos pacientes em estáacesso à cultura, ao esporte e a programas educagio têimínal hão hã atendimento. Essa é a razão
cionais. O projeto está tramitando há dois anos com
pela qual sou autora de um projeto segundo o qual
certa morosidade.
âevem
sén>oltos os pacientes de AIOS, em estágio
Espero que a Campanha da Fraternidade posterminal.
Não há, para esses doentes, nenhum tipo
sa ajudar o Congresso Nacional brasileiro, no sentide tratamento. Quem são esses encarcerados? São
do de que os projetes que tratam dessa questão
-os- pobres, são os jovens de classes populares, de
possam ser aprovados e sancionados pelo Presidiferentes regiões, costumes, mentalidades, compordente da República.
tamentos,
religiosidades. Precisamos impedir que teGostaria de dizer que desejamos que se cumnha
continuidade,
à luz dos nossos olhos, essa outra
pra a lei com humanidade. Não podemos, de forma
atrocidade, que é o abandono total dos presos. Não
alguma, aceitar "feras feridas• - que é o que estase trata de dar pão-de-ló aos presos, mas de darmos vendo - e presídios que mais parecem jaulas,
lhes
ocupação, trabalho, assistência de saúde, faocasionando medo, rebelião, fuga e sofrimento entre
zendo
com que ele se profissionalize, fazendo com
os policiais, os diretores e os familiares dos detenque se possa garantir- e é essa a intenção do meu
tos, o que gera uma situação altamente constrangeprojeto - que os presos sejam mantidos com os redora e perigosa por conta do abandono total em que
cursos
oriundos do seu trabalho.
se encontra o sistema penitenciário brasileiro.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me um aparte,
Temos hoje - pesquisas levantadas nos deSenadora?
monstram - 124 mil homens e 4.800 mulheres distriA SRA. BENEDITA DA SILVA - Senador, labuídos em 55 mil vagas - V. Exª abordou esse fato.
mento, mas a Mesa já me havia comunicado que
Não é possível conviver com uma situação dessas.
meu tempo se encontrava esgotado. Lamento proSabemos que isso traz um outro resultado: doenças.
--fundamente não poder conceder o aparte a V. Ex".
Não há assistência de saúde preventiva ou mesmo
Mas quero crer que todos teremos a oportunidade
curativa.
de abordar esse assunto, que é importante, apaixoHoje, por coincidência, vimos no jornal O Globo
nante.
reportagem dizendo que, no Rio de Janeiro, a Juíza
Mais uma vez, manifesto o meu apoio total a
Cristiane de Sá concedeu liberdade ao preso Guessa grande iniciativa. Quero estar engajada nessa
temberg, porque ele, baleado, não fora recebido nos
campanha da CNBB, porque nós, evangélicos, prohospitais em que foi levado, não teve qualquer atentestantes, também prestamos relevantes serviços ao
dimento. Assim sendo, a juíza foi obrigada a pedir a
sistema penitenciário no sentido da recuperação e
sua liberdade, pois, caso contrário, o Estado estaria
reintegração dos presos.
cometendo um assassinato, caso ele viesse a morAcredito que esta Casa votará leis que possam
rer por conseqüência do tiro que levara e por não ter
beneficiar essa iniciativa da CNBB.
recebido atendimento médico. Ela teve que tomar
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
essa atitude mesmo sabendo que ele comprovadaobrigada.
mente havia cometido o delito, porque foi preso porDOCUMENTO A QUE SE REFERE A
tando 14 papelotes de droga. Foi constatado o criSRA.
BENEDITA DA SILVA EM SEU PROme; mesmo assim, a juíza foi obrigada a pedir a liNUNCIAMENTO:
bertação do Gutemberg, uma vez que não lhe prestaram atendimento médico.
Isso não é possível. Não podemos conviver
com essa escuridão. Não podemos conviver com esses dias difíceis, nos quais o Sistema Penitenciário
encontra tantos entraves. Reporto-me agora ao Presidente em exercício, Senador Aamez Tebet, que,
como homem conhecedor das leis, sabe que 85%

Senhoras e Senhores Senadores.
O tema em destaque é a campanha da fratemirlade, desenvolvida pela CNBB - Conferência Nacional dos Bis;:os do Brasil, sob o tema •A Fraternidade e os_ Encarcerados", e o lema
"Cristo Liberta de Todas as Prisões".
O tema da campanha da CNBB é oportuno, neste período
do calendário litúrgico cristão, chamado de Quaresma pela Igreja

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Católica, principalmente quando os cristãos em geral estão prestes a celebrar os dois mil anos de fundação da Igreja de Jesus

Neste aspecto. existem inúmeros conflHos onde a Igreja
pode e deve atuar. É preciso ajudar as vitimas de qualquer tipo de

Cristo; e porque no Brasil não se pratica a verdadeira justiça social. A situação. hoje, em que se encontram milhares de preseis

violência. Elas precisam sentir que são acolhidas paia sociedade
e acompanhadas nos seus sofrimentos; sentir a solidariedade dos

em nosso Pais é deplorável e merecedora de uma profunda

irmãos; recuperar-se dos traumas e feridas que tenham sofrido;

análise, objetivando mudanças estruturais.

recuperar a alegria e retomar o caminho da conversão, da realiza-

Esta análise sobre o tema ·A Fraternidade e os Encarcera-

ção pessoal e da felicidade. Para tanto, é preciso o maior esforço

m•;n-

possível neste sentido e, com muito cuidado, ajudar estas vitimas

dos" é importante porque Jesus Cristo. o único Salvador de

a seus familiares ~a perdoar. como sinal da renovação do próprio

do, liberta o homem de todas as prisões. É esta a sua verdadeira
missão: salvar os homens de todos os seus problemas, rumo à

coração; e a perceber as possibilidades que elas têm pela frente.

vida eterna. Conforme escreveu o evangelista e médico Lucas,
Jesus veio para realizar, entre os judeus, ·o ano jubileu·, o •ano

torção social. Presos que deveriam ser melhor selecionados, en-

da emancipação", da libertação dos cativos. Ele mesmo declarou:
•o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a un-

contram-se amontoados em reduzidos espaços em selas de delegacias. São presos de altà periculosidade ao lado de outros que

ção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para procla-

praticaram pequenos furtos, ou pessoas que se encontram pa-

mar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista,

gando um preço por aquilo que ~nãoéometéu:

para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano
que agrada ao Senhor".

tanto, um universo muito aquém da autopia da legislação. Se se

O sistema penitenciário brasileiro apresenta hoje uma dis-

A realidade brutal das celas das delegacias expõe, entrefizer uma média geral de todas as delegacias. ~a preso ocupa
um espaço inferior a um metro quadrado. Isto é desumano, é de-

A liberdade é, talvez. a maior ansiedade do homem. Foi no
passado, é no presente, e o será no futuro. São muitas as prisões
que oprimem o homem e das quais Jesus Cristo pode libertar. O

gradante.

evangelista, ao longo de sua obra, mostra que esta libertação

As pessoas são recolhidas a uma prisão com alguns objeti-

comporta o "perdão dos pecados• por parte de Deus. Todos preci-

vos. Segundo a legislaçãQ nanai. três são as finalidades da pena

samos de libertação, de cura. de reconciliação: os presos e as vitimas, as pessoas individuais e toda a sociedade.
Neste aspecto é importante o papel da Igreja. Ela deve se
posicionar frente a todas as cadeias e prisões que oprimem e

-~

privativa da llberoade: Primeiro, a punição retriblltiva pelo mal
causado; segundo, a prevenção de novas infrações através da intimidação; e, por último, a regeneração do condenado. Esta última
finalidade é enfatizada pela Lei 7 210, de 1~994• a Lei de Execu-

causam sofrimentos aos seres humanos - a doença, a miséria, a

ção Penai, cuja inspiração fundamental vai no sentido de "propor-

pobreza, a falta de esperança, a deturpação da sexualidade. o
egoísmo, a avareza, a mentira, a injustiça, a corrupção, o desrespeito pela vida, os preconceitos élnicos, raciais, sexuais e religio-

cionar condições para a harmõnica reintegração social do condenado".

sos.

A Constituição Federal, em seu artigo quinto. inciso 49, diz
que "é assegurado aos presos o respeito à integridade tisica e

Todos estes fatores têm a ver com os direitos civis- direito

moral". Preocupada. inclusive. com a situação da mãe presa em

à vida, à integridade passeai, à liberdade, à propriedade e à igual-

poder amamentar os. seus. filhos,~ dei a minha contribuição através
de uma lei para a çonstr!JÇiio ®~b!!rçários nas penitenciárias femininas com o objetivo de que as mulheres tivessem o direito de

dade perante a lei. São direitos imlioláveis e universais, direitos de
todos, tanto das vítimas. da sociedade, quanto de todos os presos.

amamentar os seus filhos. Ao mesmo tempo, apresentei emenda

Diariamente os meios de comunicação divulgam notícias
dos mais diversos tipos de crimes e delitos, cujos autores são

do a construção dos referidos berçários. Apresentei ain<:Ja proj13to

pessoas de carne a osso a cujas vitimas igualmente o são. A so-

aa lei nesta Casa, procurando alterar a Lei de Execução Penal,

ao orçamento de 1996 para que fossem destinadas verlbas visan-

ciedade esta chocada com as denúncias sobre superlotação nas

sobre a assistência à saúde do preso e do internado; um outro

cadeias e prisões. bem como as devidas dificuldades de reintegração ao convívio social dos que dela saíram.

projeto que concede ao preso doente, em estado terminal, os be-_
nefícios do indulto ou da progressão de regime prisional; e um ter-

Os mesmos meios de comunicação que veiculam os infor-

ceiro permitindo ao preso acesso à cultura e aos esportes através

mas policiais são os mesmos que mostram reações de vitimas e
de seus familiares e fazem apelos insistentes aos sentimentos.

dá implantação de programas educacionais. dispondo também
sObre o trabalho do mesmo. Um fato, entretanto, me preocupa,

Estes fatos mexem com o sentimento profundo do ser humano,

pois vejo que, na reaiidade, a lei não esta sendo cumprida. O que

como o medo e a vingança, e despertam reações as mais violentas, que vão desde a rejeição ao perdão. É uma questão que le-

vemos. de modo geral. é a superpopulação carcerãria

vanta questões sobre os encarcerados, impunidade. direitos civis,

caso da Vigésima Delegacia de Policia, no Setor Oeste do Gama,

atuação policial, atendimento aos presos e presas, atividades de
agentes penitenciários, administração da justiça e outros temas.

metros quadrados. Eles acabam tendo que dormir em turnos, pois

Um exemplo típico, no Distrito Federal, centro do pais, é o
em que 37 presos se amontoam em duas pequenas celas de 12
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não há espaço para todos ele urna só vez. E isto no centro elo
país. onde os poderes da justiça poderiam se desenliolver com
maior rapidez. Dentro das celas o cheiro azedo beira o insupor-

exemplo, são constantes e não se curam em razão da impossi- bilidade dos cuidados higiénicos necessários com as roupas e o

tável. São roupas molhadas. misturadas aos restos de comida e

ambiente. No passado, a conhecida tuberculose havia sido bem
controlada, mas hoje,· devido as superpopulações carcerárias,

ao odor que vem do pequeno cubículo localizado no fundo do

ela voila a vitimar presos e presos.

cárcere com um buraco no chão - para as necessidades fisioló-

Os presos portadores d() vírus Hll,f qu_e desenvQivem AIOs

gicas - e um cano que funciona como chuveiro. Isto é desuma-

dependem de outras pessoas, como policiais, agentes penitenciá·

no, é deplorável, é inaceitável. São vidas humanas, que por um

rios, para ter a,cesso a· um centro _de a_tendimento ou ho_soital .. _/1. _

erro ele si próprio ou da sociedade. vivem agora comó.blchos,

burocracia interna e as exigências de segurança criam inúmeros
entraves e frequentemente o preso acaba sendo atendido apenas

sem nenhum respeito ao direito de liberdade. Cumpra-se a lei,
mas que a mesma seja maís-numana e jUsta.

quando se encontra em estágio terminal. Existem hoje no Brasil
cerca de 425 mil pessoas portadoras de HIV. Dentro dos presí-

A situação dos presos não incomodam apenai(a êtes pró'
prios. Os policiais que trabalham nas delegacias também convi.vem diariamente com a tensão e o medo de rebeliões e fugas.
Somente numa das últimas semanas, em delegacias de Taguatinga, Ceilândia e Gama, cidades do Distrito Federal, houveram quatro tentativas de fugas. Cansados de esperar urna atitude mais

enérgica de seus diretores, pOliciais ctecictiram

amenizar eres pre--

prios o problema das fugas. Juntaram dinheiro e instalaram sistema de TV com microcâmera e monitor.

Esta é a realidade hoje não somente no Distrito Federal

dios este número é de 20 mil, ou

. por cento dos presos no país não têm dinheiro para contratar ad~vogado,

. grande interesse pelos clientes, diferentemente do que se obser-

va. C9!Jl os. advogados_bem pagos. Existem presos que deveriam
estar em liberdade, ou poderiam receber benefícios, tais como regime semi-aberto ou livramento condicional, e no entanto perrna_(leCI'!m_~mregir'n_e f~.ll<:to

-o jornal

do disponha de seis metros quadrados, no mínimo. Na mesma

época, em Barueri, São Paulo. havia 130 presos em três celas coletivas, quando cada -uma- deveria abrigar normalmente oito pre--

O Globo publicou no dia 8 de abril de 1996, um

fato que ocorreu no rio de Janeiro: ·o preso Marcelo Medeiros
Custódio, de 25 anos, foi condenado por furto, em 23 de fevereiro

No Estado de São Paulo, onde se encontra mais de·um terço da população carcerária do Pais, em novembro de 1995, nas
presos. cada um ocupava menos de um metro quadrado. A Lei de
Execução Penal determina. em seu artigo 88, que cada condena-

por falta de quem dê andamento ao

_processo.

significa, em média, 2.15 presos por vaga.

93 cadeias dos distritos policiais da capital, um total de 7 mil e 68

dependem totalmente dos serviços de assistência judiciá-

na do Estado, como manda a Constituição. Entretanto, o número
de defensores públicos é muita reduzido e nem sempre se nc:>ta

conforme dados ainda de 1994 do censo penitenciário nacional,
mens; e 4 mil e 766 mulheres, ocupando urna rede de estabelecimentos que teria vagas para apenas 54 mfl 954- pessoas; o cjue

1 par? cada seis presos.

A lei determina ainda que seja dada ao preso assistência
- jurídica. É aqui que encontramos inúmeras injustiças. Cerca de 85

mas em todo o pais. Te mos hoje 129 mil e 169 presos no Brasil,
publicado pelo ministério da Justiça. São ao todo 124 mil 403 ho-

sej~_.

de 1995, a um ano de prisão, COC'l direito a sursis. Ficou em liber-dade por oito dias. Preso para averiguações, foi recolhido novamente à prisão. A Vara das Execuções não havia informado à PoJinter sobre o sursis e ele acabou por cumprir toda a sua pena em
regime fechado dentro de urna elas celas da 14°, Lebron. A pena
- de Marcelo acabou em 23 de fevereiro de 1996, mas até hoje o

seu alvará de soltura não chegou·.

sos. Em alguns distritos policiais paulistanos, há tantos presos

A lei determina ainda assistência social. Vivendo em condi·

que muitos deles são obrigados a se amarrar às grandes para
dormir a noite. São os chamados ·presos morcegos•.

•ções que o ;lnpf,dem~llrnffl;flistiar sua própria vida, o preso pre-

Além do reduzido espaço, deve-se considerar ascõndiçõ-

cisa de quem o ajude a fazer uma ponte com a farmlia e corn o

es físicas dos prédios, que treqüentemente se encontram bastan-

-mundo exterior. E muitas vezes sua própria família vai precisar de
--assistência social exatamente porque estâ privada dos meios de

te deterioradas. As precárias condições de vent:J1áção e luinirioSi~
dade prejudicam a saúde e provocam várias doenças. A falta de
espaço vital acaba violando também outros direitos das presas

subsistência que o preso tomada. Importa lembrar que a família,
não tendo cometido delito, não tem por que ser penalizada.

e

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

dos presos, como, por exemplo, ó -direito de trabalhar e estudar.

Quem são hoje os encarcerados? Há poucos estudos sobre o perfil de nossas presas e de nossos presos, mas existem

A Lei de Execução Penal determina assistência material -

muitas vulgarizações de características dos chamados "bandidos·

alimentação, vestuário e instalações higiênicas. A lei não prevê
para o preso pass.:rr fome-. frio, -sofrer ma:us:-trã.tos-e vivererncondições insalubres. Ela detennina ainda assistência eduCacioriaJ,
assistência à saúde, esta de carâter tanto preventivo quanfo cura:..
tivo, que abrange atendimento médico. farmacêutico e odontológico. Devido ao pêssimo atendimento ã 5aüde é que enCOntramos
uma problemática dentro dos presídios. As moléstias de

Pélê. por

como se fossem particulares, próprias de certo tipo CE. gente, e
c

onãO QeratS.-COníUns 3dete-rmTrladOSQIUpQSSOdais.-As-Cã.factérls"'-

ticas dà pOpulaçao-enCãrceraifa arompanham. em grandesli·

caractrúíStiC3S-diS-daSS8s popula~es das diversas regiõ~
êS br.:iSi!BíraS, não- ãPe08S -qüãiitó ãOS'Tndícitdores sociais, mas
-tamtiérll erri t9rTnoS-de cOStumeS.-m80talidã.de e-r€fiQIOSid"ãdfi-nhas, as
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Nossas prisões, como mostram as estatísticas, são povoa
das por mulheres e homens semelhantes a pobres que estão de
lado de fora e lreqüentemente têm seus direitos básicos Violados

mo em prisões confirmarT1- mudança8, pelo ~er da fé, d~ mui·
tos encarcerados. Para as igrejas evangélicas, o batismo sirnbo-_
~1IZa.
de
pe;iZt;k;~<bd~. ~nd;,~actas ~por

acoilvérSão. Presos

;1t1

~()_Comando

Constatamos uma grande quantidade de gente jovem, que teri<

tráficO de drogas e assalto a bancos, int.;grantes

uma vida inteira pela frente e precisaria ser integrada ao convivic

Vermelho, por exemPfo,)aderam seus testemunhos, ao passar

social. A duração média de suas penas beira aos cinco anos. E

por ~sta. nov~

são pessoas que já tentaram o caminho do trabalho. Uma pesqui·

nome

sa feita na Casa de Detenção do Carandiru, em São Paulo, err

1985, demonstrou que 99 por cento dos presos havia exercidc
uma ocupação produtiva.

ª

.. ~~~carandir_u,~ern.~.s!.l"a\Jk>.te[llf>§~~rca_dEl 70Q &QQ.!lftc
_!ento_s. pa_rti_cipando de reuniõ_es cristãs. Op~ da igceja, neste
aspecto,

Por outro lado, o tráfico de drogas tem trazido para as pri
sões brasileiras um número maior de mulheres e homens de

ou

ile oiigem.sa~

tros países. São, em geral,pobres ern seus paises

tr.em ainda mais com a dificuldade da lingua e dos costumes. serr
famHia e amigos. O Brasil tem hesitado em firmar tratados interna

cionais para transferir ou intercarribiar -presos.

eXpériêOdã. ~'?.· batis~-~~m ág~~.·-~C_t?!tan_f1Q__ o

de Jesus Cristo, e- confin1W.n,j~- s~a;mudanças interiores.

é importante. São vidas que precisam de uma nova re-

construção interlOr. de umi.reConstrução-em meio à sua família e.
principalmente, de uma reintegração à sociedade.
Nesta oportunidade, reafirmamos a nossa posição no sentido de reativar e difundir nos Estados o sistema de informática
~pgl)itenciária,_d_e

fo.rma_a agilizar processos e julgamentos e evitar

com

_exce~~no cumpri__rn_e_nto de ~~a;__aJl9iamos Q~ JlLQgrª!)las d-ª-.
emergência para corrigira-s condiçõ_es__;r,,_<!_eg"(Jadas_9<!li Jl.ri~s.
-~~ ~o;~s-e~~~·,;dm~õtOs àUme!Jta:r ci.Dúin8ro .de vaga.s_oo

posição da população prisional indica que há uma desigualdadE

país. em parceria com os Estados, utilii.iUido:5É! reeul'§9_s_\iQ.Eun,_

na consideração dos delitos e dos intratores.-Se ocrime

do Penitenciári() Nacional;_esti_I'!'(JI'!mos~a_afllicação dos dispositi-

Entendemos que estes presos são iguais perante ·a -lei
Nem todos os que cometem delitos estão presos. A própria

naoepii-

vilégio de classe, a punição parece sê-lo. Parece haver tambén
uma certa seleção de crimes merecedores de punição. Conduta~
que atingem e trazem sofrimento a todo um grupo soda!, que re·

-e

vos da Lei

~e Execuções r::-en<:tis refe_ren_tes a_ ~~gimes de pri~o

s~mi~aberta ~e __a_~rto; <i;;c;,;Ü-@i_,_t_o_ia:JmPJ.Lm~n~~Q: de~C9n.;
lhos Comunitários. conforTile determina a lei de Execuções Pe-

duzem parcelas da população à miséria. à doença, ao desempre·

néliS, em

go. à exclusão, essas ficam fora da esfera da ação punitiva do Es

procedimentos ditados pela Jus~~ crimíf"!al; apoiamos a promoção de discussão, em âmbito nacioÓal, sobre a necessidade de se

tado. Geralmente se castiga os que assaltam bancos, mas não o~

que administram mal o patrimõnio particular' e público, prejudican·
pobres São
ral o alvo mais freqüente das ações policiais e são os constante~
prejudicados ao longo de todo o processo.

do o povo e buscando privilégíospeSSOa.ls.

os

em-ge:

A lei determina ainda assistência religiosa. Permite am

presos a participação nos serviços religiosos organizados no esta;
belecimento penal, em locais apropriados, garantida por lei a li·
berdade de culto. Em diversos lugares são colocados obstáculO<

ã prestação da assistência relígiosél e o relã.Cionafner1t6 ·-corr
agentes penitenciários e autóridaâes -tcirria-se tenso

€; constrange.

dor.

todaS

a-s regiõeS P2ra auxilia(, nlónitorar e fiscalizar os

r~~~nsar a~ fo~as ~e punição ao cidad~(J. infrat(Jf,_in.~_n_~~Q..ç1Q~9 _
Pocter ~U"di~ciá~iÓ a- utiÍiZar_ ~ Pe~~l~ _a"Jie~ati~as CQQ_tidas nas leis

vigentes com

v~s~s

a

mi~~~iz~

a cri;;e _do

~is;~~ _pe_nitenciârio~

somos favoráveis à criação de cursos de formação de agentes
penitenciârios; propomos ã-·narmâtização dos pr~edimen_tos de_
7
revfSta- aOs . ViSitáiltes d({e~stabeledrlléi1tOS prlSiOri31S: ~o;;·o objeti~ .
vo _de coíb~~ Cluais_guer éic;i5es que att:!ltem_cor:ttr~ ? çi_igni~~.9e e os

dif~i!os-hUnlarlOs d~SsaSp;s$00.s~ Da ~e;;; fo~-. so~~jivo:

rãvelS-a:oTriCãiltiVó a aQ.ill.Zação dcis piocediim~ntOs judiCiais: a tini-de reduzir o número de detidos à espera de julgamento; que hagl
-programas -de-educação. treinamento profissional

A campanha da fraternidade é oportuna porque é uma pos·

sibílídade de se fazer algo em prol destas vidi:ls. Não s0rilãfli8~
justiça rever processos e praticar a verdadeira justiça,- mas con.S
cientizar a sociedade comó
todo ..

um

A igreja cnstã.

evangêlica, neste aspecto. tem realizado Urr

e trabalho para

facilitar a reeducação e recuperação do preso; que se desenvolva
programas -de-assistência integral à saúde do

preso-e de sua-fa-=-

iil1Iíã;qüêhãJa inc€rítivosfiSc'als~C"rêCiiiíCióS"ê. oUtroS

-rs-empresas·

que empregue-m-egressõsaoS"Sistem~f pãffitéOéiár~-~··

~~ ~Ãíêm itísso:sorrioSfavorâveis

a umã legfsfaÇãoo prOibindo -

dTSCiinllnaçãO.- cOrri. ·base

importante trabalho e levado sua contribuição espiritual no Rio dE

_todo. ·nPo

Janeiro, São Paulo, nas demais capitais e outras cidades brasil8i·

-sexo:"íctãcfe~creaOrelr9fôccsO~CDn~ô;ãOPQIIti"C3·o=.;--o;renta:Çã~

ras. Não há hoje uma estatistica básica, mas o avanço das igreja~

XUãl, e--reVOgan-dO l-lõrmãSdiSCrfiTllrlirOOas

evangélicas nos presidias e delegacias é visivel

ein tOdo a· pais

Tem sido marcante a présenÇa-CnStã eVãi1QàliCBe~exrsrem-mU~
presos que nela encontram
construção da própria

motivação

per5onaffdade~

-

psicorreligiosa para a
-

--

-~

em- oriQ9n1~-

rã.-Ça;- etnia,

·se.-

ni iegisi8Çã0 -iôtra:

constituêioniiCcte-10rína a reforçar e consolidai a proibição de prá~

líCas discriminatõrias

existente~ ~a·l~g-i~~~~~~~~~~tu~i_~-~~~--

rê·

·-· ·---·-·-

A presença de pastores e obreiros cristãos tem sJCio rlloiiVC
de munas mudanças. Na Coordenação de Policia EspeCJalizad.;
não e rara a presença de pastores:·cfUe-rri-(únCiiáffiofl13de

de

b3tiS:

-~~Ssa-·sa-~m mOffiefúo··cte·-refl6Xão para .90Ve;nos. pÕ·~.~~~-~ f!l_~:_
grstrEid6s Parâ que encOiltreni rTielhOreS·cond!Çoes e SaidaS-pa;~-
a rea:ilctade da Situação- caréérâria nÓ·-pafs: é P~~a ~u: este P~!~<?~ _
do

raffibéffi n.)s 8:iUde-a aproVeàar para cOOtlrmar a orientação

de
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nossa vida para Deus e assim abrir-nos mais ainda aos nossos

semelhantes, e oontribuir para a oonstrução de uma sociedade
justa, através de nossa atuação na organização social, eoonámica
e politica do País.

O SR. PRESIDENTE (Aamez Tebet)- A Mesa
concede a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,
pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, posso dizer que
esta é uma feliz oportunidade de vir à tribuna, porque pretendo abordar o tema da Campanha da
CNBB, como o fez a Senadora que me antecedeu.
Tenho em mãos o livro da CNBB, que recebi
na terça-feira, quando lá estive no lançamento de
um livro de alguns pensadores da realidade brasileira. Acho que é bom debatermos essa matéria. Esse
texto da CNBB, sobre o qual a Senadora Benedita.
com a sua competência, com a suacul!lffa, com-sua
graça, falou com tanta felicidade, demonstra a oportunidade, a sensatez da ·cNBB em escolher esse
tema. Algumas pessoas perguntaram: por que ·essé
tema? Em um Brasil onde se passa fome, onde há
tantas injustiças, um Brasil onde há desemprego,
onde a Economia não sabe para aonde vai, um Brasil onde o Congresso está sendo esvaziado-, -ntil'ri
Brasil onde o problema familiar está tão complexo; a
CNBB vai escolher como tema "os encarcerados"·
vai debater e analisar a situação dos presos no Brasil. '
Ora, Sr. Presidente, tenho dito que nós, cidadãos brasileiros, temos que aprender a conviver com
os nossos problemas e com os problemas da sociedade em que vivemos. A vida, o nosso dia-a-dia é
tão complicado, que esquecemos de olhar para o
lado. A vida de um trabalhador, a vida de um pequeno empresário, a vida de um funcionário publico,
para manter o seu padrão, ganhar a vida, ganhar um
salário, educar os seus filhos, dar saúde, tudo isso é
tão complicado que esquecemos de olhar para o
lado. Deixamos de compreender que jamais resOlveremos os nossos problemas e de nossa família se
não olharmos para o conjunto da sociedade. E, se
não olhamos para os lados, por que olharíamos para
a prisão? É verdade que até ontem nós, Oposição,
que lutávamos pela democracia, debatíamos o problema das prisões. Lembro-me de que aqui, junto
com Teotõnio Vilela. e com Roberto Freire. percorremos pelo Brasil afora as prisões, visitando os presos
__________________ _
políticos.
Agora, a questão do dia-a-dia da-prisão~ ã-ca.:
deia do dia-a-dia, o que lá ocorre, tudo isso tenho
acompanhado, porque desde de jovem, como aãvó=-
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gado, trabalhei no Tribunal do Juri, onde sempre fizo trabalho da defesa. Nunca acusei. Não sei acusar.
Acho que, para acu-sar, é preciso ter méritos, competência, grande visão para fazer acusação. Não tenho, não consigo.
Todas as defesas que fiz no Tribunal do Juri foi
no sentidode ap~!ªr pa_ra_q!Je_o_meu constituinte
fosse absolvido. O final era praticamente o mesmo:
"reflitam, senhores jurados, aqui está um cidadão
que cometeu um delito, que já está pagando a sua
pena; já foi denunciado, teve prisão preventiva decretada, já foi pronunciado, está aqui perante esse
tribunal ouvindo as maiores ofensas e as maiores
acusações por parte do promotor e por parte do assistente de acusação; ou seja, já está pagando um
preço. Se esse cidadão for para cadeia, o que será
que a cadeia fará por ele? A cadeia é uma fábrica de
criminosos. Qual é a garantia que temos de que
-esse cidadão, que já está pagando o seu preço, fará
aquilo que é a norma do direito penal, do processo
penal, que é recuperar o criminoso, porque as ca- deias brasileiras são fábricas de criminosos e não lo-cais de recuperação de presos. Lamentavelmente,
no Brasil, essa é a realidade.
Se analisarmos a questão, Sr. Presidente, ne-gro e pobre é que enchem as prisões. Se verificar-mos os percentuãisoep515fese-négfós-qulf rotam-- as prisões, constataremos que, na verdade, este é o
país onde a impunidade pode existir para alguns,
mas não para o pobre e para o negro.
Realmente, este é o país da impunidade, mas
não para quem rouba galinha, não para quem mora
--na-favela, não para quem tem a cor escura, não
para quem é pobre, não para quem é humilde, não
para quem é mal vestido. Estes, olhados na rua,
olhados na fila, olhados no bairro, olhados na vila, já
são indiciados como perigosos, já têm o carimbo de
que são homens perigosos e de que como tal devem
ser encarados.
----É fácil compreender isso dentro deste Brasil do
"jeitinho", onde os "filhos de papai", a gente da clas·s!Hrléâia alta, os legisladores, os executivos e nós,
que temos determinadas posses, não temos muita
-preocupação coma pnsão: A:ilnal; sabemos que,
apesar de ser difícil, poderemos até ser condenados, mas se isso oc-orrer, no máXimo- a exemplo do
saudoso Sr. PC Farias:; ficaremos emuma cela
<:onnelevisão, ar condicionado, geladeira, com direi- to· a- viSitas Tntima.s,-·enfirn~ -corria lranquilidãde ae
-uma suíte de 5 estrelas.
Então, não temos essa preocupação e o texto
·aa-cNBB-nao nosaízre-spelfo,porque e mUito- aitíc:il

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sairmos do nosso mundo e entrarmos no mundo daqueles a quem isso atinge, dos milhares de encarcerados, daqueles que já cumpriram sua pena mas
permanecem presos, pois faltou alguém que observasse isso, daqueles que deveriam encontrar no
presídio uma chance de reeuperação e encontraram
apenas uma fábrica de criminosos.
·
O texto da CNBB faia em Lombroso, o qual,
analisando a configuração do cérebro das pessoas,
dizia haver aqueles que já nasceram para o mal, que
já nasceram para matar. Não digo que essa tese
está caída no esquecimento, mas me parece que
está praticamente à margem de tudo, porque o que
se pode dizer é que o homem nasceu para o bem.
Há uma linda poesia que diz que você é como
uma procissão: você olha e caminha, e há aquele
que tropeça e cai por causa de alguém mais esperto, que caminhou na frente, viu a pedra traiçoeira e
não a tirou. No entanto, sua queda serve para evitar
que aquele que venha atrás, vendo-o cair, também
tropece na pedra traiçoeira.
Na verdade, a análise diz que nós, homens, temos no nosso interior o "eu• pigmeu e o "eu· divino;
que temos, dentro de nós, condições de erro que
nos levam ao chão e condições que nos levam à divindade, porém temos que nos conduzir entre esses
dois "eus". Precisamos ter racionalidade para entender que da mesma maneira que o gênio, ou o cientista, ou o homem mais competente que encontrarmos não é superior ao que temos de melhor em nós;
da mesma forma, o mais infeliz, ou o mais desgraçado não é inferior ao que temos de pior em nós.
E o poeta continua dizendo que somos como
uma folha, que não pode envelhecer e cair sem o
consentimento da árvore inteira. Da mesma forma, o
cidadão não pode delinqúi r e cair sem a responsabilidade da sociedade inteira.
Então, não podemos ficar calados, de braços
cruzados, ou dizendo que a campanha da CNBB é
ridícula, que não é problema nosso, pois devemos
graduar os nossos problemas e, nessa graduação,
esse está lá em baixo. Não. Somos cc-responsáveis
e temos a responsabilidade de dar essa prioridade.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer,
nobre Senador Ramez Tebet. V. Exª, muito mais do
que eu, é um professor e entendido profundo dessa
matéria.
O Sr. Ramez Tebet - Não, Senador Pedro Simon, não é verdade. A verdade é que eu pensava
que conhecia V. Exª. Conheço-o desde antes de

chegar a esta Casa: conheci sua vida parlamentar,
conheci-o como Governador de Estado, como Ministro de Estado, mas, hoje, estou conhecendo um outro Pedro Simon. Eu não sabia que V. Ex' fora
amante da tribuna do tribunal do júri. Por isso, passo
a entendê-lo melhor. É por isso que Pedro Simon,
mesmo na tribuna do Senado, é um Pedro Simon de
gestos largos, é um Pedro Simon eloqúente, é um
Pedro Simon alma, porque só os advogados que militaram e militam no tribunal do júri são assim. Militar
e trabalhar no tribunal do jú~ é conhecer a desgraça
dos nossos semelhantes. E por isso que um tema
tão importante para a vida nacional como o lançado
pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
encontra eco e sensibiliza V. Ex'. A superpopulação
nos cárceres, a vida degradante daqueles que estão
isolados da sociedade, amontoados uns sobre os
outros, é uma situação que, lamentavelmente, não
existe só no Brasil. Os filmes dos países de Primeiro
Mundo mostram que não há prisão boa no mundo.
Mas V. Ex' disse que nunca acusou. Acho que,
mesmo defendendo, V. Ex' acusa: acusa aqueles
que não têm espírito de fraternidade, acusa aqueles
que têm obrigação de olhar para a miséria humana,
acusa aqueles que praticam a violência. Eu diria
que, na defesa, V. E~ataca, e ataca bem, os grandes problemas sociais do Brasil, que tão bem conhece.c E é por isso que lhe peço licença para prestar
minha homenagerf1, porque sei gue essa campanha
da CCoilfeâeraÇKo Nacional dos Bispos do Brasil não
está sendo muito bem acélta, pois não são todos os
sétores
sociectadéqueestão a detendê-íél. Iéntio
ouvido críticãs-contra-e5sacampan1Ía. da.CNBB. -Críticas - a meu ver- injustas, porque dizem que ela e
as demais entidades deveriam combater a violência
-- cjueexiste nas ruas e a falta de segÚranç;<lem-qiJe
está mergulhada a população brasileira. Mas pense
que aqueles que têm sentimento de humanidade,
aqueles que obedecem aos ensinamentoscristãos.
espeCialmerlfea· contederaçã.o Nacional-cios Bispo~
do Brasil, não podem estar separados da espiritualidade. No instante em que esta entidade mostra a situação degradante dos presídios brasileiros, ela chama a atenção da sociedade para que se elimine
aquilo que existe no meio dessa própria sociedade
como, por exemplo, as desigualdades sociais, a
fome, a miséria e o desemprego, que levam muitos
ao fundo do cárcere. Defendendo, ela também acusa; defendendo, ela também chama a atenção.
Cumprimento V. Ex' que, defendendo, faz uma severa crítica aos problemas sociais do Brasil. Parabéns, Senador Pedro S_imon! Peço licença a V. Exª.
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pois não pude apartear a Senadora· Benedita da Sil-pela oportunidade dos proriun~ia;nentos âe v.· Ex's
va, que o antecedeu nesta tribuna, levantando o proe pela sensibilidade que demonstra, da tribuna, com
blema que V. Exª, com a sua competência, dá contitemas dessa relevaiida. Realmente, tratar de quesnuidade.
-:tões-hgadas a direitos humanos, enfrentar uma problemática como essa em uma sociedade como a
O SR. PEDRO SIMON - Olhe, Senador, V.
nossa:·e- âifícf[Não s-ão todosospolíticos que estao
Exª, na sua exposição, acrescenta um fato da maior
disponíveis para levantar essa bandeira. Parabenizo
importãncia. Também ouvi críticas à CNBB. Cuidar
do preso?! E a violência que está nas ruas? Parece
V. Exª por essa sensibilidade e esse compromisso
que, aliás, tenho identificado na sua prática política
que a Igreja estimula a violência, estimula os semdesde que cheguei a esta Casa. Observo que as
terra e está preocupada com o preso?! V. Exª tem
·pes-soas qUe trabalham com essa problemática muitoda razão. A Igreja, no seu livro, não estimula o crime, aliás, ela não o perdoa. Ela diz que o criminoso
tas vezes são incompreendidas nos meios de comunicação, são incompreendidas por nós, políticos,
tem que pagar, tem que ser preso e tem que se regenerar. Ela não está a defender. Matou, cometeu
que se utilizam da tribuna para fazer discursos conum delito, tem que ir para a prisão, tem que cumprir
tra a Igreja, contra as entidades de defesa dos direipena e se reeducar.
tos humanos, contra as pessoas que tentam dar um
pouco de si para aqueles que receberam quase
A questão é singela. Combater o crime não significa odiar o criminoso, porque muitas vezes cri- --nada da sociedade·,-quando deveríamos ter dado, de
alguma forma, como V. Exª acaba de dizer, uma
minoso é moldado por nós. Isso está acontecendo
contribuição, porque assim seríamos responsáveis
no Brasil. Quem pode atirar pedras, quando vemos
também pela sua ausência no crime e nas cadeias.
as condições de vida nas favelas, com aquela gente
-E, em não tendo dado a nossa contribuição, somos
envolvida em brigas de gangues, com traficantes,
-responsáveis por aquilo que de mal lhes acontecer,
com bicheiros? Tem-se a polícia e delegados de um
e com certeza acontece a nós também. Observei,
lado e traficantes de outro. Há crianças, com mãe
-através da grande imprensa, a trajetória da campaprostituta e o pai sei-lá-o-quê, criadas na nra sem
nha da Deputada Rita Camata - informo que não
amparo nenhum. Quem é que pode atirar uma pedra
-sou do partido de S. Exª -, no Espírito Santo, onde
nessa criança se com dez anos ·ela termina comeas pessoas a massacravam politicamente pelo simtendo um crime, uma violência?
pies fato de ter dedicado uma vida parlamentar nesCom toda a sinceridade, no âmago da· questão~
te
Congresso Nacional em-defesa das crianças, dos
a responsabilidade e o compromisso são nossos.
-adolescentes, -na fufa erri- defesa do Estatuto da
Esse é um debate que sempre travamos. Defender o
Criança e do Adolescente. Então, de repente, uma
criminoso, achar que há um serviço de recuperação
pessoa
que fez um grandioso trabalho na defesa
para ele e que ele precisa ter uma chance quando
dos direitos humanos é tratada, pelo conjunto da sosair da prisão para poder trabalhar, isso tudo é outra
. ciedade e muitas vezes pelos meios de comunica·
coisa que não existe. O cidaaão pode ·currípn-r·a
ção, como se tivesse cometido algum tipo de crime.
pena exemplarmente, pode sair totalmente recupeLamento profundamente que isso aconteça. A meu
rado. Mas, com o carimbo de que saiu da cadeia, a
ver, a CNBB e a Igreja estão de parabéns. Todos
coisa mais difícil é ele conseguir um emprego, ter
nós, a cada ano, deveríamos fazer o que V. Ex• está
uma chance. Muitas vezes presenciei esse fàto lá no
fazendo:
pegar o livro da CNBB e, dentro daquelas
Rio Grande do Sul, de a pessoa, quase chorando,
diretrizes
que apontam a Campanha da Fraternidadizer que cumpriu a pena, fe·z: o qi.Je-tTnhaque-sef
de, encaminharmos também as nossas ações pariafeito e que agora quer manter sua família, quer um
- mentares, além das diretrizes de nossos partidos,
emprego, mas não consegue. Em qualquer lugar
-naquilo que é pensado socialmente, coletivamente,
que ele se apresente, perguntar-lhe-ão de onde
suprapartidariamente em defesa da vida e dos direi·
veio. "Vim da cadeia. Ah, muito bem! Passa aqui de)95 humqnQ~. e em n_(Jil)§_~d_E}~urna po~tura ética._Papois!"
rabéns a V. Exª. O Congresso Nacional só ganha
A SRA. Marina Silva - Permite-me V. Exª um
tendo pessoas como o Senador Pedro Simon e a
aparte, nobre Senador Pedro Simon?
Senadora Beneditª _da Silva,_ que conseguem traba·
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte à
lhar temas que, muitas vezes, passam à margerr
nobre Senadora M'lrina Silva.
daquilo que se chama de Agenda Nacional. A verda·
A Srª Marina Silva- Quero parabenizar V. Exª
deira Agenda Nacional é essa que não aparece na
e a Senadora Benedita da Silva, que o antecedeu,

o
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grande mídia, é essa e não aqueles que criam os
factóides; a Agenda são os fatos da vida, lamentavelmente, fatos duros da vida do povo brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PEDRO SIMON - A Senadora sabe do
carinho e do respeito que tenho por V. Exª. Com
todo o respeito a todos os Srs. Senadores, cada vez
que ouço V. Exª sinto que é o sentimento do povo
brasileiro que está falando; pela maneira, pelo sentimento, pela alma, pela vida de V. Exª tenho o maior
respeito pelos seus pronunciamentos .
V. Exª abordou uma questão que é da maior
importância. Eu também acompanhei a campanha
da Deputada Rita Camata, que fez um trabalho fan~
tástico ao presidir uma comissão, debatendo uma
tese, concluindo com um documento que é da maior
importância com relação ao Estatuto da Criança--edo Adolescente. É claro que ali se debateu a questão do infrator. da responsabilidade, de se tratar a
criança como gente e não como fera. Pode-se
de certa forma, que ela perdeu as eleições por causa disso. Ela foi massacrada no rádio e na televisão,
que começou a apontar os itens defendíâos por S.
Exª, que defendia o direito de uma criança e de um
adolescente à vida, a viver e a ser gente. "Essá.tal
de Rita Camata está lá defendendo as crianças que
estão matando, trucidando e fazendo horrores". Perdeu as eleições por esse motivo, o que aeverla:seromaior mérito de sua vida parlamentar. Na vida parla:
mentar, creio que poucas pessoas t~m () _mé_rit()_ cja_
Deputada Rita Camata que, como presidente da comissão, juntamente com outras parlamentares, levou
adiante esse projeto. Essa foi a causa do apedrejamento, como se fosse uma vilã que tivesse aprovado uma lei contra a cidadania brasileira.

diier-;-

Sr. Presidente, penso que todo cidadão deveria
procurar na livraria para ler esse livro da CNBB. Pois
acho que é muito feliz essa Campanha da Fraternidade. Vivemos a época da Quaresma. São 40 dias
que começam na quarta-feira de cinzas e vai até a
Páscoa, e nestes dias se faz essa tradição dese debater uma matéria. No ano passado, a Igreja tratou
dos políticos, e ela também foi muito criticada por dizer que político não é louco, não é vigarista. não é
cafajeste; que há os bons e os maus; e que a soc_ie-_
dade deve conhecê-los para saber fazer a_disjinção.
Estive na CNBB e encontrei- Dom Ivo Lorscheider,
que é uma das figuras mais extraordinárias e por
quem tenho o maior carinho - foi o homem forte da
CNBB, hoje é Bispo de Santa Maria. Acho que não
tem nenhuma ligação, mas a verdade é que, dos po~
líticos, a Campanha da Fraternidade deste ano pas-
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sou a tratar dos pre_g~s. Não sei se aevemos ir para
--a Cadéia, ou se devemos sair dela, mas o tema que
veio_ depois_ cl()S poliliços_ foi Q __dos _presos. E acho
que foi muito bem escolhido, Sr. Presidente!
Que estes 40 dias sejam de reflexão e que
cada um faça um pouco a sua parte.
_
Exª;
Presidente, como poeta que é, poderia, no encerram§Jnto do m_eu pronunciamento,
como parte do mesmo, dizer algumas p.:>li'!Vf"'> ~n
bre isso; eu ficaria emocionado.

- v:

Sr.

Durante o discurso do Sr.Pedro Simon,
o Sr. Rarnez Tebet deixª a cadeira da presi·,rocupª-d_a pelo -sr. Ronaldo cudênCia:

que

nha~uma~_t~§__eer~~rio._
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon.
Pela ordem dos inscritos, concedo a palavra ao
Senador Fernando Be~erra. (Pausa.)
_Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
(Pausa.)
--Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna,
por cessão do Senador Ramez Tebet. (Pausa.)
__Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O-SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
oseguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o plenário do
Congresso Nacional tem sido palco de diversas manifestações de_alerta e preocupação com a grave
crise por que passa o setor produtivo de borracha
natural no País.
Pessoalrnen_l!ê, R_or diy~rsas vezes, ocupamos
esta tribuna para reiterar este alerta e esta preocupação, R_ojs !>?Dtimos_que:as atitudes e medidas que
vêm sendo adotadas_ _p.J)IQ__G_gv~_mº- f?deraL são
equivocaaa.s~ e inCélpazes dt;! dar_a,g setor da borracha~@tl1Iéll a~sn~q;1_isári,ê,iÇQ.nólç,c=~e_§_ parn Q!Je: pos.
satér-a'sua. femal:lilidaáe mínima. Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, temos a nltida impressão de que nossos
alertas não vêm encontrando eco no Governo Federal,
que prefere ignorá-las, numa atitude que demonstra o
-descaso com o Congresso Nacional e com os apelos
dos prQdutores nacion<J:i_s_ Qª-tl9l"@CJ:lanati,JraL
lss()_{JC)rglJElLª-çada d.@qiJe passa, agrava-se a
crise no setor de borracha natural, que vem sendo
eXQOS!o. de maneira aesprotegida, a um processo
cl_e_concorré_ocja .a.PsoiY.tàme_n1e d_esle:_al, injusto e,
por que não dizer, cruel.
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O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO - Acato, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•, Senador Carlos Bezerra.
O Sr. Carlos Bezerra - V. Ex• aborda uma
questão de profunda importância. O Brasil, que era o
grande exportador de borracha, no começo do século, hoje é grande importador, e a dependência nacional cada vez aum<;>nta mais. Tínhamos uma política
de proteção à borracha nacional que funcionou razoavelmente até o Governo Collor de Mello. De lá
para cá, a coisa descambou, e o Brasil vai terminar
importando 100% da borracha que-consome, do
modo como vai a questão, sem nenhuma providência do Governo. Vamos ser um grande importador
..de borracha, como já estamos sendo grande importador de_ trigo e de algodão. Não estou entendendo
essa política económica nacional. Não vamos ser
produtores nem de produtos primários, quanto mais
dos produtos sofisticados, de tecnologia de ponta.
Mato Grosso, nosso Estado, é o maior produtor de
borracha cultivada, atua.lmente. Investiu-se muito ali
através dos programas Probor I, Probor 11, que têm
resultados no Estado. Temos vários pequenos proprietários que viviam da borracha e hoje não têm
mais condições de sobreviver somente com o cultivo
dela. Portanto, a questão que V. Ex• levanta é de
profunda importância, porque ela envolve não só o
seringal cultivado de Mato Grosso, mas também os
seringais naturais do Amazonas, do Acre, do Pará,
daqueles que sempre viveram da exploração da borracha natural e hoje estão sem condições de sobrevivência. Parabéns a V. Exª por levantar tema de ta·
manha envergadura, na tarde de hoje.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
Senador Canos Bezerra, que, como .1ós, é um profundo conhecedor do problema da borracha natural,
seja ela cultivada, seja ela extrativa.
Apesar de o Brasil estar colhendo, em 1997,
uma safra recorde, estimada err. torno de 60 mil toneladas de borracha, os produtores nacionais não
conseguem vender a produção porque a indústria
consumidora está dando preferência ao produto importado, mais barato.
Os produtores brasileiros de borracha natural
têm que concorrer, em preço, com a produção de
outros países, notadamente no sudeste asiático,
onde recebem elevados subsídios diretos e indiretos, além de altos investimentos de pesquisas e serviços de apoio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, imaginem que esses subsídios, concedidos pelos países
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produtores do sudeste asiático, atingem cerca de
70%-_- E perguntamos: neste contexto, como poderão
os produtores brasileiros competir?
Como conseqüência, a borracha natural produzida nesses países chega ao nosso com o preço de
US$1,70 o quilo, enquanto o J::roduto brasileiro teria
que ser vendido, para cobrir os custos internos e assegurar ümã lucratividade mínima aos produtores, a
US$2,50 o quilo.
É: evidente que, como o produto internacional é
oferecido a um preço mais baixo que o nacional, as
indústrias consumidoras optem pelo produto importado, o_ que provoca uma forte pressão nos preços
internos da borracha natural, achatando-os a níveis
tão baixos, que são insuficientes para cobrir os seus
custos operacionaisde produção.
A política nacional para a borracha prevê a cobrança de uma Taxa de Organização e Regulação
do Mercado da Borracha, a conhecida TORMB, concebida como uma taxa de atualização de preços,
tendo como base o custo de produção da borracha
natural produzida no Brasil, e aplicada sobre todas
as borrachas comercializajas em território nacional.
Os recursos oriundos da cobrança da TORMB,
atualmente uma" alíquota de 5%, deveriam ser revertidos em atividades de apoio ao setor gumífero.
Entretanto, essa taxa, apesar de cobrada, não
vem sendo devidamente aplicada em benefício direto no setor, já que suspeitamos que o lbama, órgão
arrecadador dessa taxa, estaria utilizando os recursos da TORMB para cus: ~ar despesas alheias aos
seus objetivos.
Além da cobrança da TORMB, a política governamental prevê o contingenciamento, isto é, que as
importações de borracha somente ocorram após o
escoamento da produção nacional. Assim, as indústrias deveriam primeiro adquirir a borracha nacional
e, após, a borracha importada.
Entretanto, Sr. Presidente, esse mecanismo
vem sendo inócuo, em parte, devido a falha dos cálculos de percentual de contingenciamento que vem
se baseando em ·aados irreais de produção e âe
consumo. Isso porque se aumentou a produção nacional de borracha natural e, em contrapartida, reduziu-se a demanda pela queda da produção de pneus
pesados, já que esse segme-nto do mercado interno
passou a ser abastecirto com pneus importados.
Ademais, Sr. Presidente, diversos procedimentos vém sendo- adêii:ados- pelos -consumidores que
possibilitam· o escape da legislação em vigor e, dentre eiEls, gostaríamos de destacar:
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O primeiro é a importação de borracha do Uruguai, exatamente de um país reconhecidamente
não-produtor de borracha e que, por integrar o Mercosul, é usado como passagem ·para a borracha
oriunda de outros países, numa clara distorção, devidamente amparada pelas autoridades governamentais brasileiras.
O segundo é a importação do chamado master,
que constitui a borracha natural com alguma mistura,
após um processo primário de industrialização que
não está sujeito ao pagamento de TORMB, nem à
política de contingenciamento.
- -· O terceiro é a importação de borracha natural
através do mecanismo-draw-back- isenção, sem o
pagamento da TORMB e isento. do-cc)rilír1gencia~
mente, com a obrigatoriedade de exportar os produtos industrializados num prazo de 24 meses. Acontece que o longo prazo concedido para a exportação,
de dois anos, possibilita aquisições volumosas-llo
mercado internacional, quando os preços estão baixos, e a formação de estoques, valendo-se deles
para pressionar os preços fritemos é j:irórrõgaTõS
prazos de aquisições no mercado interno. ·
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Senador Jonas Pinheiro, interrompo o pronunciamento de V. Exª para prorrogar a Hora do Expediente por 15 minutos, a fim de permitir a conclusâo de
seu pronunciamento e atender a solicitações de-i::o-·
municações inadiáveis.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. JONAS PINHEIRO - Continuando, Sr.
Presidente, esse terceiro procedimento· é facilitado
pelas diferentes épocas de produção de borracha
natural entre o Brasil e os demais países produtores,
notadamente os do sudeste asiático.
Dessa maneira, com tantas distorções e tantos
"jeitinhos•, a realidade é que a política de borracha
natural é desenvolvida no Brasil de forma equivocada, sem a necessária seriedade e eficácia que o seter exige, pela sua importância.
A conseqüência prática é que, a cada-dia, à crise se agrava com profundos reflexos sociais, ja que·
o setor de bor.-acr.a natural, extrativista e de cultivo
é, atualmeme, responsável pela manutenção de
quase 2 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1%
da população brasileira.
Somente nos seringais nativos, localizados na
Região Norte, estão envolvidos cerca de SOO serin:gueiros que VIVem da extração do láteX· e SáO res=-·
pensáveis por significativa parcela da produção,
além de atuarem como importantes agentes respcin-=-

sáveis pelo equilíbrio ecológico, já que pela sua presenÇa impedem o~des.'"natamentodaReglão. ·
O segmento de seringais de cultivo, desenvolvido
sobrefuoo rias~egiõês-cêntro-oesfé~ sucle~!~ -~~~ui,
~orespànsáve!s di"'tos por cerea-::dE!.JO rnil §rnpregos.
Por outro lado, os investimentos realizados
pelo seta r privado, com apoio do setor público, superam a R$3 bilhões, realizados em cerca de 250 mil
hectares plantados, dos quais apenas a metade.eni:ontra-se em condiç-ões ·ae exploroi.ção devido ao
longo período de maturação da seringueira.
F'resTdellfe, sr's
serl<idarês. peia-ifnportãncia social, económica e ecológica o Governo
Federal necessita, com a máxima urgência, dar uma
atençao espec1al ao setor de oorracha natural. -·· A Sra. Marina Silva - Permite V. Exª um aparte?
-----_ O_S_f!:_:JONAS_PiNHEIRÇ_- Com_muito prazer,
nobre Senadora_MariDªSlhta.
.. A _Sra. Marina. Silva - Estou acompanhando
. atentamente o seu pronunciamento e os dados que
.Y.-~~- est<i..apresentando. Gostaria de acrescentar
mais um fato. Hoje, na Amazônia, pelo menos 330
mil pessoas estão selido prejudicadas, em função
dessa política desastrosa do Governo com se_lação à
borracha. $ãQ pesªoªs-q-ue _viviam dg EllCI.r;ativjs_rQo
da borrãctiã:da 'casiãnha e que hoje es~o_!llJma §.ic
ile!completa penÚria, miséri-a. Q Esféldo de_
s-:-Paulo pui::lficc)u-uma matérfa~aliâs- muito bem feita, no sentido de queum seringueiro, vivendo do extrativismo da borracha - aqueles que resistem ainda
plantando uma pequena roça, da caça e da pesca -,
está ganhando R$13,00 por mês. Ora, não dá para
ele comprar sequer o sal e o leite para as crianças,
porque nos altos rios isso sai por um preço exorbitante. Então, é fundamental que o Governo Federal
tenha um carinho especial por essas pessoas, inclusive pelo aspecto que V. Exª acabou de colocar:
eles dão conta da preservação da Floresta Amazônica Se o Governo fosse pagar fiscais, funcionários
p~Qli_cQs., os Q§pê[lc:H9.ê s_e!iam muito grandes, e es§las Larnílias.tomam cQota gratuitamente desse patrimônio nacional. No entanto, não temos o suporte de
recurso, de tecnologia, de apoio necessário para se
evitar que essas. família_!>_saiam err1_massa parª as
grand-es cidades, como é o caso do meu Estado, do
Estado do Senador Jefferson Péres e tantos outros.
E gost<!fi~_(j.§_c_ol~r Ul1]_ da_Qo. 1'119_-ªnº- çl~U~B.§.,?,
-produção de borracha da Amazônia foi em tomo de
34.540 toneladas. Com essa política nefasta que
estasericfoTmplementada, cai LI paras. miltoneladas_,_
E-muitasvezes aqueles quedeveriãm -usar-as nos-
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sas borrachas, que burlam as leis, dizem que não
compram a borracha nacional porque não temos c-a,
pacidade de oferecer com constância no mettado.
Ora, se não tem preço, se não tem condições de escoamanto da produção, ela cai, não é por incapaci·
dade dos seringais nativos nem dos seiiíigãisae-cur
tivo, V. Ex~ sabe muito bem, é porque as pessoas
não têm como trabalhar de graça. Se o Governo
mantém algum tipo de incentivo, uma política de preço mínimo, condição de escoamento da produção,
há um processo crescente de produção de bo-rracha;
tanto da Amazônia como dos seringais de cultivo
Eu, inclusive, vou me pronunciar sobre o tema, pois
estamos com uma marcha de seringueiros, 250 ex
trativistas estão vindo para Brasília, para reivindica
do Governo uma politica de apoio aos extrativistas dé
Amazônia, principalmente no que se refere a ess<
questão da borracha. O Brasil já teve na borracha na
tural 40% das suas exportações. Não investiu absolu
tamente nada e é por isso que perdemos a concorrên
cia para a ~alásia, e hoje estamos nessa situação
Então, parabenizo V. Ex", inclusive daqui a pouco -es
taremos tratando desse tema numa reunião. Acredit<
que a nossa Bancada da Amazônia deve estar empe
nhada no apoio a esses extrativistas que estão ruman
do para Brasília. Já entrei com um pedido de audiênci<
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, a pedid<
do Conselho Nacional de Seringueiros, e vou traze
aqui o oficio, para que todos os Parlamentares d<
Amazônia peçam, juntamente comigo, essa audiência;
para que coloquemos para o Presidente da República
o quanto essas famílias estão sofrendo, em função da
ausência do Poder Público, numa questão estratégica
para a preservação do meio ambiente.
O SR. JONAS PINHEIRO -Muito obrigado, no·
bre Senadora Marina Silva. Incorporo, com muitc
prazer, o seu aparte. A sua experiência e conheci·
menta sobre o assunto, com certeza, vai fazer corr
que o Senado Federal venha todo participar desse
processo, para que esse setor não seja tão prejudi·
cada, como se encontra atualmente.
Lamentavelmente, não é mais possível perdu·
rar essa situação que atinge os limites da irrespon·
sabilidade e do descaso. Não é mais possível que
ante tantos equívocos, desleixos e distorções, o Go·
vemo Federal deixe o setor de borracha natural, sot
o argumento de uma politica de abertura ou de glo
balização da economia, exposto a um processo de
concorrência internacional, sabidamente nefasto am
interesses nacionais.
Sr. Presidente, não há como perdurar a dilui·
ção das responsabilidades dos agentes governa-
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mentais responsáveis por esse setor. Atualmenie, as
questoesrelativas a preços são tratadas pelo Ministério da Fazenda; a política geral é de responsabilidade do lbama, que, sabidamente, não é o órgão
adequado para gerenciamento dessa política, atE
por razoes ligadas ao seu amblto de especialização
e competência técnica; outras questões são tratadas
no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, no
Ministério da Indústria e do Comércio e do Turismo,
na Casa Civil da Presidência da República e no Mi-nisfénó do Meio Ambiente.
Ora, Sr. P-residente,- com essa dive~idª<lê <iit
atuaÇão govemamentaliomã-se realmente difícil es~
tabelecer e desenvolver uma política coerente para
o setor da borracha natural.
Aí parece-nos que a estratégia é realmente dividir, para rião coordenar e não se poder responsabilizar nenhu111ª-institui_ção pli_!)lica.
A redefinição institucional, inclusive com o envolvimento do Minish~rio-da Agrici.Iltura e do Abaste_Girnemo, atualmente sem nenhuma participação, é
um passo importante, para dar coerência à política
de apoio ao 5etor de borracha natural.
Entretanto, Sr.-Presidente, o setor de gorrac_ha
naturalnecessitade~imediatas medidas de apoio paraque os produtores tenham novo alento e, assim, possam dinamizar -as suas expfoiaçõeS, evitando que
áreas em condições de serem exploradas venham
abandona~ª ReJa inViélbifu:ijif~ fi<>~~mica
E, certamentE~. essas l'!iedidéiS de apoio irão refletir na elevação do nível de emprego e na redução das
importações, com rrielhor controfe_do défiCit público.
Assim, apelamos ao Governo Federal para
que, além de inibir os procedimentos de "escape• da
legislação em vigor, em caráter emergencial, autorize os consumidores nacionais de borracha natural a
deduzir dos recolhimentos do Imposto de Produtos
Industrializados - IPI - devidos o diferencial entre os
preços oficiais da borracha natural do Brasil e o valor CIF da borracha importada.
- - Esta medida, que terá um custo da ordem de
R$30 milhões por ano é, seguramente, muito inferior
ao custo que a sociedade terá que arcar com o agravamento da crisE' económica e social no setor que,
certamente, ocorrerá se não forem tomadas imediatas providências.
A Sra. Júnia Marise- Permite V. ~um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito prazer,
nobre Senadora Júnia Marise.
... A s.:a:-.J.jfila Marise - Se-nãdor Jonãs PinheirÓ,
V. ExA coloca o dedo na ferida de um p_roblemª-qu_E!
envolve não apenas o setor da borracha, mas sobre-
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tudo o segmento produt.ivo de nosso
setor da borracha 11atural não pode ser vista somenfaz, em seu pronunciamento, a exata radiografia da
te sob a 6tlca eeonÕmica. f'~la_ característica_ pecurealidade do setor e, acima de tudo, conclama 9 Go-___
Jlar_dªss~Ú_e_tQr, temos que vê-la também sob o prisvemo Federal a adotar medidas corretivas que posma social
ecológico, quando, então, sentimos a
sam levar este setor à sua sobrevivência, setor já
sua maior gravidade_ e maior necessidade de urgênpraticamente sucateado, como todo setor produtivo
cia na implementação de medidas a seu favor.
Pois, seguram~nte, não haverá programa de
nacional, em virtude dos erros que têm sido cometidos pela equipe econômica do Governo em vários
reforma agrária ou de assentamento, tampouco polisegmentos da sociedade. São importantes rnanifes- ____tica_de_geração de emprego que poderá neutralizar
tações como esta de V. E~. que defende um setor
e cornpensarosrE!flªxose as c_ons-ªqüê_ncias, induespecífico, principalmente voltado para a suá região.
sive migratórias, do agravamento da crise do setor
Temos aqui abordado também a questão de vários
de borracha natural em nosso País.
outros selares. A nossa preocupação tem sido aqut3= -- ---MUito Obrigado.
-la que se identifica com toda a sociedade brasileira.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
V. Ex'! faz aqui um alerta, um pronunciamento consubstanciado em dados, em números, valores, moso SR. PBE:SIQ!;NTI;_ (Ronalclo Cunha Lima) trando a necessidade de atenção por parte do GoConcedo
pillél.vra, pela ordem, ao Senador Lúcio
vemo e registrando o descaso e a irresponsabilidade
Alcântara.
das nossas autoridades. Fica mais uma vez patente
_ Q_ SR._LÚCJQ_ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
que este Governo ainda não resgatou os seus comordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
promissos de campanha com a sociedade brasileira.
S~s e Srs. Senadores, solicitei a palavra, pela crEstamos vendo, por exemplo, a agricultura - que foi
dem, para pedir a atenção da Mesa, da Presidência
e tem sido o sustentáculo do Plano Real -completae do Plenário do Senado Federal para duas notícias
mente abandonada; estamos vendo o setor produti- entre outras selecionei essas duas - veiculadas
vo nacional totalmente sucateado, as empresas faem órgão da nossa imprensa.
lindo, pedindo concordata, fechando e colocando os
No Jornal da Tarde de quarta-feira, 26 de tevereiro, o colunista Celso Ming, um dos mais famosos
trabalhadores na rua. Estamos vendo, hoje, que o
empresariado nacional não tem como sobreviver
jomalistas ecooômic_o_s_do.País, em sua coluna sob
porque não tem como pagar as altas taxas de juros.
o título:" E os Fundos de Pensão"?, diz:
• Na CPI dos títulos públicos já foram
Mas, enquanto isso, essa política neoliberal se esquece do País, abre as fronteiras para o capital es---rastreados pelo menos cinco tipos de maratrangeiro e deixa 0 capital nacional, a proctu<;ao nacutaia. Falta uma sexta. Acompanhe:
cional vivendo a dura realidade das suas dificuldades. Quero cumprimentar V. Ex'! que, mesmo sendo
E aí vemG~~:~=~~r:a:~~:~~~:~:~~ e~~~oum Senador da base governista no Senado da República, tem a consciência das dificuidades que vive
rização ao Senado para o lançamento de ti--tufos públicos em volume superior ao dos
hoje sua região, 0 setor da borracha, que vivem-os
·- precatórios judiciais.
trabalhadores, os extrativistas, os seringueiros: toAí vem a segunçla maracutaia - segundo o ccdos completamente marginalizados diante da falta
lunista -, objeto da minha preocupação:
de condições de dar o seu grito de socorro. Pela voz
Contra a cobrança de "taxas de sucesde V. Exª certamente eles serão ouvidos, como tamso", correspondentes a 5% do valor das
bém fez agora há pouco, num aparte, a nobre Senaemissões, a tramitação desses processos
dora Marina Silva que apresentou de forma clara e
explícita as dificuldades da região. Com este aparte,
no Banco Central e no Senado, que deveria
Senador Jonas Pinheiro, quero cumprimentar V. Exª
ser automática e gratuita, ganhava regime
de urgência e tinha aprovação facilitada. Há
pela abordagem ampla que faz das dificuldades vividas por nosso País.
indícios de que, pelo menos no Senado, alO SR. JONAS PINHEIRO _ Nobre Senadora
guém mordia algum 'por fora".
Júnia Marise, com muito prazer, incorporo seu apar-Essa é a primeira notícia.
te ao meu pronunciamento.
Em seguida, o colunista Luís Nassif, da Folha
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que temos
de S. Paulo, quarta-feira, 25 de fevereiro, em um
defendido e aqui reiteramos que a crise que atinge o
dos tópicos da sua coluna, chamado "Greca", diz:
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Se quiser, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca poderá prestar depoimento, no
Senado, fundamental para a desmontagem
das ramificações da indústria do precatório.
No dia seguinte, em 26 de fevereiro, na mesma
Folha de S. Paulo, o mesmo Luís Nassif, sob o subtítulo "Rafael Greca', diz:
Ontem houve uma alteração no texto
enviado pela coluna, que tirou o sentido. O
que se quis dizer:
Se quiser, o ex-prefeito de Curitiba,
Rafael Greca, poderá prestar depoimento
fundamental para a desmontagem das ramificações da indústria do precatório existentes no Senado Federal.
Como se vê a partir dessas três notícias, há
aqui uma referência explícita ao Senado, e quero me
referir ao Senado como instituição política.
O Senado está sendo - no meu modo de ver,
se estiver equivocado peço o auxílio dos nobres Pares - duramente atingido na medida em que se insinua - não digo mais nem insinua -, na medida em
que se afirma claramente, até como uma das conseqüências da CPI, a detecção de uma maracutaia
que envolve favoritismo ou privilégios ou tráfico de
influência ou o que quer que seja no Senado.
Em primeiro lugar, desejo que a Mesa Diretora
acione a Procuradoria do Senado, que tem, regimentalmente, o dever, a obrigação, a responsabilidade de promover a defesa da instituição Senado Federal.
Em segundo lugar, não sendo membro da CPI,
quero aqui deixar a minha solicitação para que a CPI
convide o ex-prefeito Rafael Greca, se é fato a notícia
trazida a público pelo colunista Luís Nassif, inclusive
porque a Prefeitura de Curitiba teve, salvo engano, processos de solicitação de empréstimos aprovados aqui
no Senado, tanto pela Comissão de Assuntos Econômicos, como pelo Plenário, o que, no meu modo de ver,
agrava ainda mais a responsabilidade do ex-prefeito. Se
ele tem essas informações é dever seu vir aqui, chamado, convocado, e, se for o caso, o próprio colunista,
para, perante a CP I, trazer os fatos que esclareçam qual
foi essa eventual participação que o Senado, ou membros seus, ou funcionários, ou quem seja possam ter
tido numa tramitação irregular dessa matéria.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer, pedindo, como disse, mais uma vez, em primeiro lugar,
a manifestação da Procuradoria do Senado; e, em
segundo, que a CPI convoque o ex-Prefeito Rafael
Greca para depor e dar os esclarecimentos que se
afirma aqui ele possui.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Mesa toma a comunicação de V. Exi como uma
comunicação urgenTe, porque, na realidade, ela não
é uma questão de ordem. É papel da Mesa tratar,
através da Procuradoria, esses assuntos suscitados
por V. Ex"- e assim será feito.
Entretanto, a Mesa tem a declarar que dá todo
o apoio - e o tem dado - à Comissão Parlamentar
de Inquérito, para que ela possa bem cumprir as
suas finalidades, e acha que vem atuando bem.
_Conseqüenteme]lt~ es~e .é um _a.SSunt() da_Gp_missão Parlamentar de Inquérito de que a Mesa, não há
dúvld-ª, porgue teiTI_glle ~e!aJp()r_!oda a Ca§a,jnclusive pelo êxito da Comissão, vai tomar conhecimento, inteirar-se, e a respeito do qual vai tomar as providências que julgar convenientes.

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cãn-

tára,- crsr. Rona.rdo Cl.inhaiinia, 19 Seireta:
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada.pe/o Sr. Antônio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, na prorrogação do Expediente,
por cinco minutos, ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, recebi apelo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Vitória
da Conquista e Região que deve ser transmitido ao
Presidente do Banco do Brasil, e vou fazê-lo por
-meio-desta tribuna~queéo-órg-ão- próplfo-para Cil.ie
administração tome conhecimento de fatos que lhe
dizem respeito. O Sindicato, diante da possibilidade
de fechamento do Centro de Processamento de Dados e Comunicações do Banco do Brasil, revela-se
assustado com a providência que se diz em curso
de ser adotada. Observa que esse Centro já funciona em Vitória da Conquista há dezoito anos, realizando os mais diversos tipos de serviços de suporte
das dependências do Banco do Brasil. Além do
mais, centraliza· os ·serviços de compensação de
cheques e outros papéis de nove bancos, em trinta e
três praças da região.
Por outro lado, o Sindicato pondera que o fechamento desse Centro de Processamento de Dados implicará na cessação do funcionamento de 800
postos de trabalho, atingindo funcionários do Banco
do Brasil e de serviços auxiliares.
Além disso, o apelo esclarece que Vitória da
Conquista é sabidamente um entroncamento ferroviário, de onde pode esse Centro de Processamento
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prestar serviço a todo o Oeste, Sul e Sudoeste da
Bahia, mais o Norte de Minas Gerais.
O Centro, portanto, além de funcionar há dezoito anos, presta relevantes serviços a·Conquista e
a toda a região.
Convém assinalar, para os que porventura não
conheçam a cidade de Vitória da Conquista, que se
trata de uma cidade ampla, de grande atividade econõmico·financeira, podendo, portanto, justamente
manter esse Centro de Processamento de Dados
em funcionamento.
Esta é a aspiração que manifesta o Sindicato
dos Estabelecimentos Bancários de Vitória da Conquista e Região e que eu, transmitindo ao Senado,
por intermédio dele faço também levar ao conhecimento do Presidente do Banco do Brasil, para as
providências que lhe parecerem cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Conforme o desejo de V. Ex" o seu discurso será
encaminhado ao Presidente do Banco do Brasil.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje li, com
surpresa, que a conta turismo deu um déficit, neste
ano, de R$4,2 bilhões. Há alguns dias, nesta tribuna,
eu disse, com os dados que tinha na época, de que
ele seria somente de R$2 bilhões.
Surpreendi-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vendo que entre os turistas que saíram e os que
entraram no Brasil, nós perdemos R$4,2 bilhões. O
déficit fiscal total vai atingir a casados R$50 bilhões e,
com certeza, o balanço de pagamentos este ano vai
atingir número da ordem de R$ 9 bilhões.
Aproveito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
para alertar esta Casa de que todos nós temos a obri·
gação de acompanhar essa linha financeira, porque
dela depende o sucesso do nosso País ou não. Não
se faz obras sociais sem dinheiro, não se constrói sem
dinheiro, não se transfonna sem dinheiro. E não podemos continuar com essa política nebulosa. Não podemos frear de uma vez por todas o balanço de pagamentos. Não é-Sá chegar e dizer: vamos parar de importar, porque hoje temos países e aliados importantes, atrelados a nós, como é o caso da Argentina, com
a qual mantemos relações comerciais vinculadas ao
Mercosul, sob pena até de haver problemas internos
que possam refletir no nosso País.
Por isso, aproveito esta oportunidade para~ alertar
os meus Pares para estarmos atentos à política eco·

nõmica não só no que se refere ao aéficit público,
mas também ao balanço de pagamento. Não vejo
um horizonte azul, não vejo um céu de brigadeiro:
vejo uma situação que tem solução, mas que preci·
sa e exige de todos riós a atenção e o sacrifício para
atingirmos o progresso e do País desenvolvido que
almejamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente._
O SR. PRESiDENTE (Àrítonló Carlos_ Ma~hães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte
REQUERIME:NTON2 15!;,_[)E 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, seja oficiado ao
Tribunal de Contas da União solicitando as seguintes informações relativas ao "Contrato n2 01 - CCSIVAM!Raytheon':
1. a economicidade das alterações havidas nas
quantidades e preços de elementos da oferta efetivada
pela empresa selecionada para o fornecimento de equipamentos, constantes em auditoria realizada na instrução do procedimento que fundamenta a Decisão n"
806196-TCU, e sua legalidade face o Decreto 892193;.
2. a economicidade das condições de financiamento em vias de contratação, aprovado para US$
1.395.1 00.000,00, que ascendem ao cabo de 18
anos a cifra de US$ 2.805.325.000,00 conforme
consta no referido procedimento;
3. a economicidade dos sucessivos aditamen_tos que prorrogam o termo inicial da execução do
contrato, que também se informa naquele procedimento que fundamenta a Decisão n2 806/96-TCU, e
sua legalidade formal;
4. e as providências cabíveis no âmbito de sua
competência para evitar, preventivamente a materialização de danos iminentes.
Justificação

Os fatos relatados foram registrados por auditoria efetuada pelo Tribunal de Contas da União em
procedimento concernente a Decisão n2 806/96TCU, que considerou 'regulares os procedimentos
adotados pelo Ministério da Aeronáutica objetivando
a seleção e contratação da firma fornecedora de
equipamentos para ó- projeto Sivam', conforme trazi- do ao plenário~ atravéS-do Requerimento n!! -139, de
1997, do Senador Antônio Carlos Valadares, e no
âmbito de sua competência, cabe ao Tribunal de
Contas da União avaliar também a economicidade
dos atos administrativos sob seu exame, consoante
a-Carta de 1988, não ·apenas os aspectos da legal i-
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àade formal, impondo-se ao exercício da função de fiscalização e controle do Congresso Nacional, a informação desta avaliação, e das medidas cabíveis para
evitar, preventivamente, a materialização de danos.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1997.Senador Ernandes Amorim, PPB-RO.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretârío, Senador Ronaldo Cunha Lima.É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 156, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos temos do art. 119 do Regimento
Interno, a dispensa do parecer da Comissão de Assuntos Económicos, sobre 0 Projeto de Lei do Senado nº 122, de 1995, cujo prazo naquela comissão já se encontra esgotado e tendo em vista ter sido a
matéria despachada a mais de uma comissão.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997.Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento lido será incluído na Ordem do Dia
oportunamente, de acordo com o art. 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 157, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro a v. Exª, nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado 00206/95.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1997. Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento que acaba de ser lido será, oportunamente, incluído em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu Mensagem nº 66, de 1997,
de 26 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 52, V, da Constituição
Federal, solicita que seja autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
no valor de 30 bilhões, 820 milhões de ienes, de principal, destinado a financiar parcialmente o projeto do
trem metropolitano de Fortaleza- Metrofor.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa

do Senado aprovou, em reuniã.o realizada nesta
data, o Requerimento nº 152, de 1997, de autoria do
Senador Roberto Requião, solicitando informações
ao Ministro de Estado da Fazenda.
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) _ A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa do Senado Federal aprovou, em reunião realizada nesta data, conforme o disposto no § 1 do art.
2º da Resolução nº 84, de 1996, 0 Requerimento nº
135 de 1997, de autoria dos nobres Senadores Pedro Simon, Esperidião Amin, por meio do qual S.
Exºs submeteram a proposta de publicação, neste
ano, em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro,
dentro da Coleção de Grandes Vultos que Honraram
o Senado.

º

A matéria vai à Diretoria Geral para o cumpri-mente da decisão.
O SR. PRESIDENTE (António Carlos Magalhães)
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas
Projeto de Re-solução nº 21, de 1997,
de autoria do Senador Coutinho Jorge, que dispõe
sobre a concessão de benefícios e vantagens aos
servidores que exerceram as atividades de Revisor
e Supervisor Taquigráfico anteriormente à Resolução
79, de 1992-:-

ao

nº

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que, por erro
de publicação, consta, como autor do Projeto de Lei nº
142, Item 8 da pauta da presente sessão, o Senador
José Eduardo Outra. Todavia, o autor da referida
proposição é o S13nador .José Eduardo Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

OFÍCIO Nº S/4, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 151, de 1997- art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Ofício nº S/4, de 1997, através do qual
o Banco central encaminha solicitação da
Prefeitura do Município de São Paulo para
que possa emitir Letras Financeiras do Município de São Paulo - LFTMSP, cujos recursos serã.o destinados destinados ao giro
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da dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos).
Nos termos do art. 14{), •a•, do Regimento lntemo, designo o nobre Senador Esperidião Amin
para dar o parecer, em substituição à Comissão de
Assuntos Económicos. (Pausa.)
Na ausência do Relator, solicito a benevolência
do Plenário para que o Item 1 passe a ser juigado
posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
-ltem2:
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado (apresentado pela
Comissão Diretora em seu Parecer n2 140,
de 1996) ao Projeto de Lei da Câmara n2
102, de 1992 (n2 1.289/91, na Casa de origem), que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no território nacional, o prazo
para requerer registro provisório, tendo
Parecer sob n2 2, de 1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania
(sobre a emenda n• 1, de Plenário), favorável, apresentando, a emenda n° 2-.
A votação do substitutivo será sem prejuízo
das emendas, em turno suplementar.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o substitutivo aprovado.
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI DA CÂMARA N° 102, DE 1992
N° 1.289, DE 1991 NA CASA DE ORIGEM

Dispõe sobre a estada de estrangeiros em situação irregular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Poderá ser regularizada a estada de es·
trangeiros que tendo ingressado legalmente no território nacional, nele tenha residência permanente e
esteja em situação imigratória irregular, na data de
publicação desta lei, e satisfaça os requisitos nela
estabelecidos.
§ 12 Considera-se estrangeiros com residência
permanente no território nacional aquele que dele
não se tenha ausentado nos últimos dois anos por
prazo superior a noventa dias ininterruptas ou cento
e oitenta dias intercalados.
§ 2° Considera-se estrangeiro em situação imi·
gratória irregular aquele que:

°

I - tenha excedido o prazo legal de estada;
11 - tenha feito sucessivas viagens internacionais objetivando o visto consular permanecendo em
situação regular; ou
Iii - esteja em situação regular por intermédio
de prorrogações sucessivas do prazo de estada não
superiores a dois anos, ou de concessão de asilo.
Art. 2° O estrangeiro de que trata o artigo anterior pcaefá requerer rQQk~tr0 ;:;;-~";~·6;:c desdP. que:

I -comprove sua estada no Brasil por pelo menos cinco anos imediatamente anteriores à data da ·
publicação desta lei;
11 - comprove a ausência de antecedentes criminais;
III - apresente requerimento à Polícia Federal
em até cento e vinte dias a contar da data de publicação desta lei.
IV - comprove o pagamento da taxa a que se
refere o art. 62 •
§ 1° Para os fins deste artigo, é instituído na Polícia Federal o Registro Provisório de Estrangeiros.
§ 2• O registro provisório de que trata este artigo implicará a concessão de uma cédula de identidade e assegurará ao beneficiário os mesmos direitos e deveres de estrangeiros portadores de visto
permanente, previsto no art. 16 da I<>!
n.815, de
19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n• 6.964, de
9 de dezembro de 1981.
§ 3° A comprovação do preenchimento do requisito do inciso 11 deste artigo poderá ser fei~a mediante declaração subscrita pelo próprio estrangeiro
em que afirme não possuir antecedentes criminais.
Art. 3• O requerimento de pedido de registro provisório será apresentado em formulário próprio e dirigido ao órgão do Departamento de Polícia Federal mais
próximo do domicílio do interessado, instruído com:
I - comprovante do preenchimento dos requisitos do art. 2";
11 - riuas fotos 3x4;
III- apenas um dos seguintes documentos:
• a) cópia autêntica do passaporte ou documento
equivalente;
b) certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de que seja nacional o
estrangeiro, atestando sua nacionalidade;
c) certidão do registro de nascimento ou de

n•

C~l'flent();

d) qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir os dados de qualificação do estrangeiro.
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Art. 4 2 O registro provisório e a cédula de identidade de que trata o art. 29 terão prazo de validade
de dois anos.
Art. 59 Nos noventa dias anteriores ao término
do prazo de validade do registro provisório, ó estrangeiro poderá requerer permanênCia ao Ministério da
Justiça, desde que comprove:
I - ser detentor da cédula de identidade expe·
dida em conseqüência do registro provi3ório;
-11- o exerclcfb; durante o prazo de validade do
- registro provisório de ocupação que lhe permita prover a subsistência própria e de seus dependentes;
III - ausência de débitos federais fiscais e de
antecedentes criminais;
IV - não ter se ausentado do País por prazo
superior ao estabelecido no§ 19 do art. 19 •
§ 19 A comprovação do preenchimento dos requisitos do inciso III deste artigo poderá ser feita mediante declaração subscrita pelo próprio interessado.
§ 2 2 Com a concessão da permanência, deverá
o estrangeirÓ providenciar o registro definitivo de
que trata o art. 30 da Lei n 2 6.815, de 9 de agosto de
1980, na redação dada pela Lei n9 6.964, de 9 de
dezembro de 1981.
Art. 69 Para requerer o registro provisório o estrangeiro deverá pagar taxa de valor correspondente
à taxa para pedido de permanência, instituída pela
- Lei n9 6.815, de 19 de agosto de 1980, na redação
dada pela Lei n9 6.864, de 9 de dezembro de 1981.
Parágrafo único. Para o pedido da permanência de que trata o art. 52 , exigir-se-á o pagamento da
taxa a que se refere este artigo.
Art. 7" Constitui crime fazer declaração falsa
em processo de obtenção de registro provisório ou
de permanência.
Pena: reclusão de um a cinco anos e; se o ln~
frator for estrangeiro, expulsão.
Art. 82 Comprovada a falsidade de qualquer
documento anexado aos processos de que cuida
esta lei, serão cancelados o registro e a concessão
da permanência.
Art. 92 O Poder Executivo, no prazo de trinta
dias contado da publicação desta lei, expedirá normas para sua fiel execução, inclusive instituindo modelos do requerimento de registro provisório e da cédula de identidade provisória e dando adequada publicidade à regularização da estada do estrangeiro
em situação irregular.
·Art. 1O. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. FAESU:.L:í,11: (Antoniv Canos Magalhães)
-Votação em globo das emendas nº 1 e n9 2 do ple1lâ.iío;lle parecer favorável.
- - - Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
-permanecersentados. (Pausa.)
Ap-rovadas-:
São as seguintes as emendas aprovadas:
- -EMENDA Nº 1-PLEN
Dê-se ao art. 92 do projeto a seguinte redação:
'Art. 99 O Poder Executivo, no prazo
de 90 dias contado da publicação desta lei,
_expedirá normas para a sua fiel execução,
inclusive instituindo modelos do requerimento de registro provisório e da cédula de identidade provisória e dando adequada publicidade à regularização da estada do estrangeiro em situação irregular."
EMENDA N 2 2-CCJ
Dê-se ao art 22, Inciso III, do substitutivo ao
projeto, a seguinte redação:
___ 'Art. 2 2 ................................................ .
III - apresente requerimento à Polícia
Federal !!rn_até_~ento__e__Yinte dias a contar
da d<1ta de_ publicação do decreto regulamentador desta lei, nos termos do art. 99
- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem3:
Votação, em turno único, do Requerimento n2 17, de 1997, do Senador Roberto
Aequiao, soliCitando;- nos termos regímentais, a dispensa do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
Projeto de Lei do Senado n° 252, de 1995,
de sua autoria, que acrescenta artigo à Lei
n2 8.031, de 12 de abril de 1990, que cria o
Programa Nacional de Desestatização e dá
outras providências, cujo prazo naquela comissão encontra-se esgotado.
Votação em turno único do requE!rirn_e_n_!cl, __ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarr
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Fica dispensado o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
- À matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos para sua decisão terminativa.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem4:
Votação, em turno único, do Requerimento n2 111, de 1997, do Senador José
Fogaça, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do
Senado n2s 239 e 251 , de 1996, por versarem sobre o uso de legenda codificada na
programação televisiva.
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca~inhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre~Jdente, Sr's e Srs. Senadores, trata-se de dois projetes: um de autoria do Senador Lúcio Alcântara e
?utro de autoria da Senadora Benedita da Silva; projetas que propõem a obrigatoriedade das emissoras
de televisão de produzirem programas com o chamado closed caption, que é a legenda fechada ou a
chamada legenda codificada.
Essa fórmula ou esse mecanismo, essa tecnologia ainda não é adotada pela programação teleVisiva brasileira, embora, no mercado brasileiro, já se vendam aparelhos de televisão que são capazes de decifrar ou de decodificar a chamada legenda fechada.
Como tanto a Senadora Benedi1a da Silva, no projeto do qual sou Relator, quanto o Senador Lúcio Alcân~ estão propondo a inclusão obrigatória de programaçao com essas características- e os dois projetas estão
usando uma linguagem um tanto quanto diferente, tratase d_e ~ma inovação tecnológica desconhecida para os
braslleuos para tentar uniformizar a linguagem de ambos -, estou propondo tramitação em conjunto. Para tanto, peço a aprovação dos Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetas de Lei do Senado nEs 239 e 251
passam a tramitar em conjunto.
As matérias retomam à Comissão de Educação para exame e decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 104, de 1995 (n2
3.969/93, na Casa de origem), que determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios e dá outras providências, tendo

Parecer favorável, sob n2 639, de
1996, da Comissão
- de Assuntos Eoonômioos, com voto vencido, em separado, do Senador Geraldo Melo.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se, assim, à discussão do projeto.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguínte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2104, DE 1995
(N 2 3.969193, na Casa de Origem)
~ina q!.le~~maras

Municipais

sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os órgãos e entidades da administração
- federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista federais notificarão as respectivas Câmaras Municipais da
liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, a qualquer título, para os Municípios, no prazo de
dois dias úteis, contado da data da liberação.
Art. 2 2 A prefeitura do Município beneficiário da
liberação de recursos, de que trata o art. 12 desta lei
notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalha~
dores e as entidades empresariais, com sede no Município da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento dos recursos.
Art. 3 2 As Câmaras Municipais representarão
ao Tribunal de Contas da União o descumprimento
do estabelecido nesta lei.
Art. 4 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 44, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara n2 44, de
1996 (n 2 4.622/94, na Casa de origem), que
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dispõe sobre a veiculação de mensagem
voltada à educação para o trânsito.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
designo o Senador José Fogaça para proferir parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de projeto que tramita na Comissão de
Educação, de autoria do Deputado Ronaldo Perim,
que dispõe sobre a veiculação de mensagem voltada à educação para o trânsito.
O que deseja o Deputado Ronaldo Perim? Que
as empresas automobilísticas, quando veicularem a
sua publicidade, aditem a essa publicidade a propaganda instrutiva, ou seja, normas e educação para o
trânsito. Seria como aquela advertência que há na
publicidade de cigarros, onde se atenta para o risco
que corre a saúde do consumidor.
O que o Deputado Ronaldo Perim está propondo é que em toda a propaganda de veículos automotores no Brasil se inclua uma nota educativa para
orientar o pedestre, orientar os motoristas quanto à
boa conduta no trânsito.
De fato, Sr. Presidente, a cultura do trânsito, no
Brasil, ainda é muito atrasada e precisa de uma intensa e criteriosa divulgação.
De modo que o parecer é favorável. Peço, portanto a aprovação do Plenário.

É o seguinte o parecer, na íntegra:
PARECER N2

,

DE 1997

Em substituição à Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei da Cãmara n 2 44, de 1996, que "dispõe sobre a
veiculação de mensagem voltada à educação para o trãnsito".
Relator: Senador José Fogaça
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores:
1 - Relatório
Chega-nos, para parecer, o Projeto de Lei da
Câmara n2 44, de 1996, que "dispõe sobre a veiculação de mensagem voltada à educação para o trânsito".
Propõe o nobre Deputado Ronaldo Perim que
se obriguem os anunciantes de produtos e serviços
ligados a veículos automotores e seus componentes a incluir em sua propaganda mensagens voltadas para a educação do trânsito.
Justifica tal medida o Proponente com a posição de que a circulação de veículos e pedestres nas

vias do País pode tómar~se mais segura através da
educação para ó trânsito que, no entanto, pouca
atenção vem merecendo das autoridades públicas,
em geral, bem como dos próprios cidadãos.
O presente projeto foi examinado pela Comisde ViaçãoeT-ransportes da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado João Coser, na forma de substitutivo e
aprovaÇão unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquel<i Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa
Udo n() Plenário do Senado Federal, foi a Propositura encaminhada a Comissão de Educação
onde esteve à disposição dos senhores Senadores
pelo prazo regimental, não tendo recebido emendas.

.-são

2- Voto do Relator
O uso da solução concebida pelo Autor tem
grandes virtudes, vez que atribui a quem está naturalmente ligado ao trânsito responsabilidade de colaborar no sentido de melhorá-lo. Também, no que
tange às despesas, o projeto é engenhoso, pois praticamente não acarreta dispêndios adicionais, nem
ao governo, nem aos anunciantes, considerando-se
que este apenas adapta sua peça de propaganda.
Não se pode negar, por outro lado, a necessidade
de tal contribuição, diante da inegável falta de educação
para o trânsito de nossos motoristas e pedestres. Ocaminho, certamente, será o da conscientização.
Diante _dp _eliDQs!P~~OIJÍrlªITl()§ _pela aprqvação
do presente Projeto de Lei, originário da Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer do Senador José Fogaça é favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

a

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 158, DE 1997
SerihofPresidente,
Nos termos do art. 255, item li, alínea c- 12
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
q1.1e. _!iob@..o Projeto de Lei da Câmara n2 44, de
1996, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também, a Comissão de Assuntos Sociais.
Justificação
Compete à Comissão de Assuntos Sociais, se·- gondo oart:-roo, § 2º, cio Regimento desta Casa Legislativa, opinar sobre proposições que digam respeito à "proteção e defesa da saúde".
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O Brasil, trata-se de dado notório e consensual, figura como um dos campeões mundiais em
acidentes automobilísticos, pelo que arca com todas
as conseqüências decorrentes de tal situação. Ora, é inequívoco ser·a educação para o trânsito necessária e fundamental à proteção e defesa
da saúde da população. Sendo assim, faz-se clara a
inferência de que a matéria de que trata o projeto
em epígrafe deva ser objeto de exame, também, da
Comissão de Assuntos Sociais, já que, de fato é de
sua competência.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1997.Senador João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento de audiência da Comissão de Assuntos Sociais.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem7:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 73, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado n2 73, de
1996, de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que institui o Serviço Comunitário
de Telecomunicação.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)

atenção vem merecendo das autoridades públicas,
em geral, bem como dos próprios cidadãos.
O presente projeto foi examinado pela Comis-são de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado João Coser, na forma de substitutivo e
aprovação unânime dessa Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Udo no Plenário do Senado Federal, foi a Propositura encaminhada a esta Comissão, onde esteve à disposição dos Srs. Senadores pelo prazo regimental, não tendo recebido emendas.
Voto

Q uso da solu_ção concebida pelo Autor tem
grandes virtudes, uma vez que atribui a quem está naturalmente ligado ao trãnsito a responsabilidade de colaborar no sentido de melhorá-lo. Também, no que tange
às despesas, o projeto é engenhoso, pois praticamente
- ríãO acarreta -c:liSpêfidiáS -adiCiOnais; neni ao governo,
nem aos anunciantes, considerando-se que este apenas
adapta sua peça de propaganda
Não se pode negar, por outro lado, a necessidade
de tal contribuição, diante da inegável falta de educação
para o trãnsftode r10ssos motonstas e pedestreS. o caminho, certamente, será o da conscientização.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do presente Projeto de Lei, originário da Câmara dos
_Deputados.
É o parecer, Sr~_Pn~sidente:
__ É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N2

,

DE 1997

Em substituição à Comissão de
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
Educação, sobre o Projeto de Lei do Sedesigno o Senador Lúcio Alcântara para proferir panado n2 73, de 1996, que "institui o Servirecer, em substituição à Comissão de Educação.
ço Comunitário de Telecomunicação".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheRelator: Senador Lúcio Alcântara
ga a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei da
1- Relatório
Cãmara n2 44, de 1996, que "dispõe sobre a veiculação
de mensagem voltada à educação para o trãnsito".
Em exame nesta Casa, o Projeto de Lei do SePropõe o nobre Deputado Ronaldo Perim que
nado nº 73, de 1996, que 'institui o Serviço Comunise obriguem os anunciantes de produtos e serviços
tário de Telecomunicação'. De autoria do nobre Seligados a veículos automotores e seus componentes
naâor José lgnácio-·Fêrreira, a inedídá pretende rea incluir em sua propaganda mensagens voltadas
gulamentãr os serVIÇos -atualinemte executados de
para a educação do trãnsito.
fornia -legítima -pelas chamadas "iàdios comunitáJustifica tal medida o Proponente com a posirias', em todo o País.
ção de que a circulação de veículos e pedestres nas
Justifica o Autor a iniciativa considerando o
vias do País pode tomar-se mais segura através da
Serviço Comunitário de Telecomunicação uma "needucação para o trânsito que, no entanto, lf6ucã- - - cessiâaâe sociaTepratíca-:-Socíãl; porqueascoriiuc
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nidades carecem de um instrumento mais efetivo de
integração e que as ajude a entender e resolver ou
mitigar os problemas que as afligem. Prática, porque, na ausência de uma ação governamental, certas comunidades tomaram a iniciativa, ao arrepio da
lei, ou ignorando que existe uma lei, de instalar suas
próprias estações, sem uma ordem técnica adequada, causando interferências prejudiciais sobre outras
estações'. Nesse sentido, chama a atenção o Parlamentar que o espectro de freqüências radioelétricas
constitui um bem público que, para ser útil, precisa
ser usado com ordem e critério. Do contrário, argumenta, 'se todos se arrogarem o direito de usá-lo a
seu talante, sem se importar com os direitos dos demais, ocorrerá o que, no início da radiodifusão, se
charnou de cacofonia de vozes, com todos falando e
ninguém podendo ouvir ou entender'.
O presente projeto não recebeu emendas no
prazo regimental.
11- Voto

Com efeito, as denominadas rádios comunitárias constituem, atualmente, fenômeno de amplitude
nacional e internacional. No Brasil, já chegam a cerca de 3.000 as emissoras livres e comunitárias em
funcionamento, envolvendo milhares de pessoas
com experiências significativas de prestação de serviço às comunidades onde estão instaladas. De âmbito local, com baixa potência de transmissão, e sem
fins lucrativos, tais emissoras desempenham importante função social na vida das pequenas comunidades do interior ou dos bairros das grandes cidades,
levando aos segmentos abrangidos informações respeitantes aos seus interesses peculiares, sempre ligadas a seu ambiente e sua realidade. Substituem,
nesse papel, as emissoras convencionais, com interesses exclusivamente comerciais e que, conquanto
explorem um serviço público, por delegação da
União, não vêm cumprindo a função social inerente
a esse serviço. Some-se a isso a inegávelcsmcen-_
tração na propriedade dos meios de comunicação, a
formação das grandes redes de comunicação, que
têm produzido mensagens de conteúdo massificado,
impessoal, sem atentar para as especialidades locais e regionais.
Em que pese o inegável alcance social dessa
atividade, o Brasil é um dos poucos países da América do Sul que não dispõe de legislação que regulamente a radiodifusão de baixa potência. Consideradas "clandestinas" ou 'piratas•, tais emissoras vêm
sofrendo todo tipo de ameaça a seu funcionamento,
muitas delas, inclusive, sendo fechadas por ação de
força repressora policial. Cabe salientar, no entanto,

que a alegada ilicitude dessa atividade se deve, em
nossos entendimento, à omissão do Poder Público
que não atentou, até o momento, para a premência
de sua regulamentação.
Faz-se necessário, portanto, reconhecer que a
proliferação das rádios livres ou comunitárias, sem
qualquer tipo de controle ou regulamentação, não se
coaduna com o Estado de Direito desejado pela sociedade brasileira. O uso desordenado do espectro
de radiofreqüências acaba por propiciar o surgimento de emissoras que se utilizam do movimento de
natureza comunitária para a exploração de serviços
com objetivos comerciais, políticos ou religiosos.
Não se trata de propor qualquer sorte de restrição ou censura ao -direito indelével do cidadão à liberdade de expressão. Convém ressaltar que a Carta
Magna de 1988 veio a dar nova ênfase ao primado da
liberdade de comunicação e ao direito à informação.
O art. 220 e seu § 1 assim estabelecem:

º

•Art. 220. A. manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1 Nenhuma lei conterá dispositivo
que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 52 , IV, V, X, XII e XVI'.

º

Já os incisos IX e XIV do art. 52 estatuem:
'Art. s•................................................. .

IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística científiCa e de comunicação, independentemente, de censura ou licença;
XIV - é assegurado a todos os acesso
à informação e resguardado o sigilo da fonte,
- quando necessário ao exercício profissional.'
Evidentemente, tais direitos individuais, constitucionalmente assegurados, são passíveis de limitações. Não, é claro, no sentido de impor-se restrições
a seu exercício, mas no de atentar para que sejam
efetivados segundo parâmetros que respeitem ao interesse geral e ao bem comum.
De outra parte, é preciso considerar que o espectro de freqüências radioelétricas constitui um
bem finito, universal, cuja utilização é distribuída entre os países mediante a celebração de acordos e
convenções internacionais. Assim, tão espectro é
administrado por organismos internacionais, os
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quais distribuem suas diversas faixas entre os países-membros da Uit - União Internacional de Telecomunicações, de forma tecnicamente equilibrada,
de modo a evitar a ocorrência de interferências prejudiciais entre os vários serviços. Naturalmente, os
países-membros devem respeito aos princípios internacionais estabelecidos, devendo adotar, internamente, providências de ordem técnica e mesmo política, para uma eficaz execução de serviços de radiodifusão de sons e imagens.
Nesse sentido, a presente iniciativa constitui
imprescindível instrumento de regulamentação desse setor, tendo como princípio fundamental a ampliação do acesso aos meios de informação. O projeto cria nova classificação para o servio,:o proposto,
denominando-o Serviço Comunitário de Telecomunicação, entendendo que a radiodifusão traz consigo
ônus e responsabilidades superiores aos que o serviço comunitário conseguiria suportar. Alega o Autor
que os trâmites administrativos aplicáveis aos serviços de radiodifusão são demasiadamente longos e
penosos, demandando a deliberação do Congresso
Nacional para os processos de autorização, o que,
invariavelmente, consome anos de tramitação. Evidentemente, a transmissão deverá ser realizada por
meio de ondas hertzianas, de modo a que a recepção continue a ser captada através dos aparelhos
comuns de râdio.
Dentro desse espírito de simplificação dos procedimentos para a regulamentação e exploração do
Serviço Comunitário de Telecomunicação, propomos, mediante a Emenda de Relator n2 01, que sua
outorga e renovação estejam a cargo das Delegacias Regionais do Ministério das Comunicações.
Dada a natureza especial do serviço, de caráter eminentemente local, não nos parece que a estrutura
burocrática do Ministério, em Brasília, tenha condições de aquilatar, com a justeza necessária, as peculiaridades dos microcosmos a serem envolvidos
nesse processo. Além disso, propomos a criação de
um conselho consultivo, composto por representantes do Ministério das Comunicações e da sociedade civil local, para conferir maior legitimidade
aos procedimentos.
De outra parte, incluímos a proibição de que as
outorgas sejam transferidas ou arrendadas, a qualquer pretexto, com vistas a evitar que se constituam
objeto de comércio, inconcebível desvirtuamento
dos princípios norteadores do serviço comunitário.
Atente-se, por fim, à grafia dos numerais de ordem dos artigos do presente projeto de lei. A boa
técnica legislativa manda que se utilizem números

ordinais do primeiro ao nono artigos, e números cardinais, do décimo artigo em diante.
Em vista das razões expostas, considerando
que a regulamentação do funcionamento das rádios
comunitárias constitui um imperativo social decorrente da necessidade da ampliação do acesso à informação em nosso país, somos de parecer favorável ao Projeto de Lei n2 73, de 1996, com as seguin·
tes emendas:
EMENDA N2 1-PLEN
Inclua-se um art. 10, renumerando-se os demais:
'Art. 10. Compete ao Poder Executivo,
através das Delegacias Regionais do Ministério das Comunicações, outorgar às entidades interessadas autorização para a exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicação, observados os procedimentos estabelecid_os nesta Lei e nas normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
§ 12 As autorizações para a exploração
do serviço dependerão de parecer das Comissões Regionais de Acompanhamento da
Execução das Normas do Serviço e Assessoramento Técnico, de caráter consultivo,
compostas por sete membros, sendo três indicados pelo Ministério e quatro indicados
por entidades da sociedade civil, com mandato de dois anos.
§ 2" A cada dois anos, as Delegacias
Regionais do Ministério das Comunicações
publicarão editais convocando as entidades
interessadas em participar da respectiva Comissão Regional para se reunirem, sob sua
coordenação, e elegerem os representantes
da soCiedade ciVIl
Ccimpasição.'
2
EMENDA N 2-PLEN

em slla

Inclua-se um art. 15, renumerando-se os demais:
•Art. 15. As autorizações do Serviço
Comunitário de Telecomunicações são intransferíveis, sob qualquer pretexto, sendo
vedado o arrendamento total ou parcial dos
horários de sua programação. •

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer do Senador Lúcio Alcântara é favorável,
com emendas que apresenta. Assim, a matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de
receber emendas, nos termos do art. 235 do Regimento Interno.

--------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 8:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2142, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado n2 142, de
1996, de autoria do Senador José Eduardo
Outra, que estende o benefício do segurodesemprego ao pequeno produtor rural e dá
outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais)
Nos termos do art 140 do Regimento lntemo, designo o nobre Senador Jonas Pinheiro
para proferir parecer em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro
para proferir parecer
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, é o seguinte o parecer, na íntegra:
O Projeto de Lei do Senado n2 142, de 1996,
de autoria do ilustre Senador José Eduardo, estende
o seguro-desemprego ao pequeno produtor rural.
A proposla é que o benefício seja concedido apenas para aqueles produtores que exerçam a atividade
agrícola, individualmente ou em regime de economia familiar, em área igual ou inferior a um módulo rural, que é
o tamanho mínimo de uma propriedade agrícola
Além disso, é requerido que o produtor não
possua qualquer vínculo empregatício, não esteja
em gozo de benefício previdenciário, nem aufira renda suficiente para sua manutenção e de sua família.
Outro requisito básico para habilitação ao seguro-desemprego é que o produtor tenha sofrido perda
de produção que inviabilize seu sustento e de sua família, em razão de calamidade pública na localidade
em que resida e exerça sua atividade, desde que decretada pelo Município e reconhecida pela União.
Por fim, o produtor deve comprovar ter atendido às recomendações t6cnicas dos órgãos competentes com relação à época do plantio, às sementes
a serem utilizadas e às condições de solo próprias
para a cultura desenvolvida.
O projeto de lei em análise prevê que o segurodesemprego seja concedido por um período máximo
de quatro meses, contados a partir da calamidade
que ensejou sua concessão, em importância equivalente a um salário mínimo. Ademais, é possível voltar a receber o benefício em caso de ocorrência de
outra calamidade.

As demais regras são, de acordo com o projeto, as mesmas que regem a concessão do segurodesemprego para os demais trabalhadores.
Esses são os pontos básicos da proposição do
nobre Senador José Eduardo.

11 Voto do Relator
Desde 1986, quando foi instituído, o seguro-desemprego vem sendo concedido a trabalhadores
dispensados sem justa causa.
O valor do seguro-desemprego corresponde a
um salário mínimo, sendo concedido em 3, 4 ou 5
parcelas, a cada período aquisitivo (16 meses), a
depender do tempo de serviço do trabalhador. Existe
a possibilidade de estender esses prazos por dois
meses, a critério do Conselho Curador do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.
A partir de 1992, no entanto, também os pescadores artesanais passaram a ter direito ao benefício. Desde que- exerçam sl.Ja atividade, individualmente ou em regime de eccinomià familiar, sem contratação de terceiros, esses trabalhadores podem
perceber o seguro durante o período de proibição de
atividade pesqueira para a preservação da espécie.
O projeto de íei em análise vem propor a extensão
do seguro-desemprego aos trabalhadores rurais efetivamente necessitados, em casos emergenciais e graves,
que impliquem a impossibilidade de sobrevivência
O Senador José Eduardo argumenta que a extensão do seguro-desemprego aos pequenos produtores rurais cumpre o objetivo de "manter o homem
no campo, cuidando para que a perda de renda em
decorrência de t. .'entuais calamidades não acabe
obrigando os pequenos produtores a engrossar as
estatísticas do desemprego urbano".
De fato, cabe reconhecer que são ínfimas as alternativas dos pequenos produtores em face de calamidades que impliquem a perda de sua produção. Os órgãos
de fomento realmente não conseguem atender a essas
circunstâncias excepcionais e os financiamentos são insuficientes ou impossíveis de serem concedidos a tais
produtores, já que, na maioria das vezes, não conseguem atender às exigências de garantias.
Reconhecemos, portanto, que a requerida concessão do seguro-desemprego representará, na
maioria das vezes, fator efetivamente essencial para
a sobrevivência desses pequenos produtores rurais
e de suas famílias. Além disso, contribuirá sobremaneira para inibir o fluxo migratório para as grandes
cidades e a conseqüente expansão do cinturão de
pobreza que as envolve, hoje um dos maiores problemas de nosso Pais.
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Se já há previsão de pagamento do beneficio a
pescadores artesanais, durante o período de defeso,
nada mais justo que também conceder tal recurso
aos pequenos produtores rurais, em casos de perda
de produção ocasionada por calamidade pública.
O único óbice que poderia ser levantado contra
a proposta relaciona-se à questão da disponibilidade
de recursos. Entretanto, infonnações disponíveis indicam que esse argumento não pode ser utilizado
para rejeitar o projeto em análise.
Sabe-se que os recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador Fat, oriundos dos recolhimentos para
o Pis-Pasep, têm sido mais do que suficientes para fazer face às despesas com o seguro-desemprego.
Como evidência de tal afinnativa, tomem-se os
recursos do FAT que vêm sendo direcionados a empréstimo~ para o Sistema Único de Saúde Sus e,
mais recentemente, para Estados e Municípios.
Tome-se também a recém aprovada Resolução do
Conselho Gestor do FAT- CODEFAT que autoriza
o prolongamento dos períodos de· concessão· do seguro-desemprego. E tudo isso em um ambiente económico sabidamente adverso em termos de desemprego, o que implica a necessidade de maiores gastos com o pagamento do seguro-desemprego.
As últimas informações disponíveis (relativas a
31.07.96) indicam que o patfimõnioao-FAT situa-se
em tomo de R$24,8 bilhões, sendo que um pouco
mais da metade refere-se à parcela de pelo menos
40% da arrecadação destinada ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social Bndes
(art. 239 da Constituição Federal).
Assim, o FATconta com cerca de R$10 bilhões
de recursos disponíveis: metade compondo reserva
mínima de liquidez, aplicada no Banco Central do
Brasil, metade aplicada em depósitos especiais em
bancos oficiais.
Tendo em vista essas constatações, conclui-se
que a restrição de recursos não pode, efetivamente,
ser apontada como fator impeditivo da aprovação de
projeto de lei de tão elevado alcance social.
Com relação à constilucionali, juridicidade e técnica legislativa, também não há reparos a recomendar.
O projeto encontra respaldo no disposto no art.
239 da Constituição Federal. Além disso, a matéria
pode ser apresentada por qualquer membro desta
Casa, já que não constitui iniciativa exclusiva do
Presidente da República.
Há, ainda, perfeita adequação do projeto às
nonnas infraconstitucionais em vigor sobre o assunto, além de o mesmo apresentar correto emprego da
técnica legislativa.

Assim, diante das considerações apresentadas,
somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n"
142, de 1996, de autoria do Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer do Senador Jonas Pinheiro é favorável.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235 do Regimento lntemo.
Volta-se ao item 1 da pauta.
-o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 1:
OFÍCIO N2 S/4, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 151 de 1997- art. 353,
parágrafo úníco, do Regimento Interno)
Ofício n2 S/4, de 1997, através do qual
o Banco Central encaminha solicitação da
Prefeitura do Município de São Paulo para
que possa emitir Letras Financeiras do Município de São Paülo- LFTMSP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária vencível no 12 semestre de 1997.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos)
Nos termos do art. 140 do Regimento JntemQ,
designo o nobre Senador Esperidião Amin para proferir parecer em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o presente processo tramitou na Comissão de Assuntos Económicos e já tinha parecer. No entanto, ao final do mês de janeiro, o nobre Senador Eduardo Suplicy pediu vista, estudou a matéria, fez diligências
e apresentou um voto em separado. Não vou comentálo, mas apenas dizer que o acolhi integralmente. Até
peço o teStemunho do noore SenadOr Eduardo Suplicy.
pedido abrangia rolagem de dívida, ou seja, autorização para enissão de títulos para amortizar letras que
vencem no dia 12 de março e no dia 1º de junho de 1997.
O pedido do nobre Senador Eduardo Suplicy é
que se contemplasse apenas as vencíveis em 1 de
março, uma vez que existe uma CPI que está investigando a matéria de maneira mais ampla. Esse era o
sentido de seu parecer, e eu, que integro a CPI, o acolhi.
Por isso, Sr. Presidente, apresento o presente projeto de resolução, que compreende tão-somente a rolagem de títulos vencíveis no dia 12 de março de 1997.
É o parecer, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:

o

º
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gJ f?.rt!\'tXà'!_ de c:nloca~o r: wmc:Jmcmn da.~ titules a serem

erntJtdos:

Em substituição â Comissão de Assuntos Econõmicos
sobro o Oficio S n' 4, de 1997 (Oficio PRES!-97/0088, de 15-0197, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal de São Paulo
para emissão de Letras Financeiras do T escuro do Município de
São Paulo_ LITM _ SP, C1tios recursos serão destinados ao giro
de sua dívida mobiliária, vencível no 1o semestre de 1997.

S/i/J(':
COLOCAÇÃO
03.03.1997

RelatOr: Se-nador Esperidião Amin.

VENCIMENTO

03.03.1997

\'ENCIMEi\'TO

TiTULO

DATA-BASE

02.06.1997

01.06.2002

p

02.06.1997

h) forma de ,-olru.:m;ãn: mediame oferms pUblicas. nos termos d:

O Senhor Pres1deme rio Banco Cl!ntral do 3rasli - BACE1'

-Resolução

a esta Casa. medaame o. correspondencia em epigrate. pedido da

Prefeitura ivfltn!Clpal de Sào Paulo para que o Senado Federal auronze

n~

565. de 20.09.79. de

_ Banco_Ccmml do Brasil:

::1.

t)

awort=açiin leglsiallva: Lei n° 7.945, de 29.10.73, e Dea-cto n

..:m1ssào de Lerras Finance1ras do Tesouro do Mumcipio de São Paulo- LFTh1
CUJOS

691094

~01.03.2000

COLOCAÇÃO

1. RELATÓRIO

- SP.

DATA-BASE

('fiTJl':

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1997

~ncamml1ou

TÍTULO

27.630. de 26.01.89.

recursos se!"Vlrão ao J..."Iro de sua divida mobiliãria com vencunento
Ê ~- ~latóno.

no lo semestre de \997

O

pletto

~ncomra·se

a.dequad<1mente

m:?trmdo _ Qttan_to

~

Jocumemação encammhada ao S~nado Federal. nos 1enn~s do an. I3 -~?

Resoluçii.o n~ 69. de 19~5. que atspàe sobre _!itTIJ~_g_lo_ba!~ e_f_ond_~crP~~--'2~~
E:it:J.dos. do Dismto Fede~!. ~~:::
Municipios e suas autarqums. nos quats se t~clu( a·lanÇa-tTt""CntOde tituiÕS da

•)per.!.ções de creàtm

IlHem o ~_!!''{temo di,)~_

divida mobiliâria pUblica.

l.VOTO
___ -----~---~_Q~d_!_mobiliâria total dg Municipi~_!=-~_3_1_:0_2:~.?·_~ ~-~~

e oito

4.578.704,i4-7,44 rguarro bilhões. qumhenros e setenta
~~ento~guarro

milhões

miL setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quam

centavosi. valor este representado por 32.373.467.415 Letras Financeiras

ci(

Tesouro do Municipto de São Paulo- LF11v1-SP.

A emissão de LFTM:- SP. ora sob analise. apresenta as seguintes
Em 3 i .07 .96. a analise do perfil dessa divida indicava que 0,95%

características:

tinha venc1memo em t996: 17.14%. em !997: :::!:1.06%, em
a; quanudadc: a ser definida na data de resgate dos titulas a

serem

subsntuidos.

mediante

aplicação

ck

Emenda Co11snructonal n° 03. deduzJ.da a parcel<l

1999: I 0.54% . .:m

!!Xammada. 8.05% da diviàa rera \·encimento em 1997; 21,07. em 1998;

a ser definida pela Senado Federal~
tgual ao das Letr.lS Financetras do Tesouro - LFT
cnadas pelo Decreto-Lei n° 2.376. de 2S.11.87;

42,79%. em

-1-3,72%. em 1999: 11.94%. em 2000: 7,53% em 2001 e i.68%, em 2002.

;.··-~ú~d~-t~r;i-do f~tl;lllêiPfô -COITCsPOrlô."e ·a -aproxirilaô..anlcnte

b) modalu.iade: nommauva·transterivei:
c:) rendrmcnm:

1998~

:woo e 7.5 3%. em 2001. Após a efetivação da emíssão ora

9:B"o/o dO- torãl d.lS- cliVkkS--niõbilláiiiS -dãs

estaaos e iluiriiCípios.-sendo q-ue o

refinancmmento_ ora pr_eteri"ãlao. de RS -+15.8 milbeies. corresponde a apenas
9% do totol do divida mobiliária do Mumcipio de São Paulo.

d)

pra:o: ate 5 {cincoJ anos;

~t;

1•alor nnmmal: RS 1.00 (SEUC) e RS 1.000.00 CCETIP);

f) ,·aracwri.wu.·as dn.'i titulo.~· a .I" erem subsumidos: _

9 BACEN emitiu o_P~r~er_D~IP~I~~~7/0008 que informa
estar o pedido de autorização enquaárado nos limites estabelecidos nos ans. 3"
e4°,-inàsos

SEUC·

re·n: da supiacnaOi-Ri!Solução no 69/95.
A aplicação do disposto no art. 27 da Resolução n° 69. de 1995.

TÍTULO

VENCIMENTO

QUANTIDADE

691096

01.03.1997

16.040.701.841

resultou uma margem de resgate de 8.40%. ou seja. RS 34,93 milhões. o que

correspondente a um perc:enn1al de rolagem de 91.60%.
De acordo com o dis-posro no art. 5° da Emenda Consrirucional

CE71P:

-i? 3, de 17 de março de 1993. e no an. \6 da Resolução n° 69/95. compete

TÍTULO

VENCIMENTO

QUANTIDAl>E

?

01.06.1997
01.06.1997
01.06.1997

99.000.000
99.000.000
69.786.314

p
p

ao Senado Federal esupular o percentual de refinancmmento adequado as
CC?n~ições

pr9pnas de ca~_solicirame.

Em contbrmidade a recomendação desta Comissão de Assuntos
Econõmicos e a necessidade de se proceder

<.1

<.lmomza.c;:c3es periódicas da

divida mobiliária. definimos wn percenrual de resgate de 2% e, em

h) forma de colncaçãa: mediante ofertas pUblicas, nos termos da

conSequência. o percenn.ml de 98% p<llil a rolaçem da. divida mobiliâria do

Resolução n° 565, de 20.09.79, do Banco

:-.1umcipio de São Paulo vencível no primeiro semestre de 1997,

Central do Brasil;

Em conclusão. o pleito encaminhado pelo Prefeito da Cidade de
São Paulo encontra·se de acordo com o que preceinta a Constituição Federal

e a Resolução

!l

0

i) auron:ação les:i:Jariva:

69/95 do Senado Federal. devendo ser concedida a

autoÕza~o parn a rolagCm de sua divida mobiliãria vencivel no

1.

Lei n° 7.945, de 29.10.73, e

Decreto n' 27.630, de 26.01.89.

0

semestreJ97. nos tellllos e na fonna do segumte:

Art. 3° A preSer;t~ _il~on_Z3:c;:ào deverá ser exercida no prazo de
duzentos e setenta dias. a contar de sua publicação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 24, DE 1997

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aurorr.:a o Mumcipm de S4a Paulo a emmr.
medramc nferras púbitcas. Letra!) Financerras da
Tesouro do Mrrmcipm de Sdo Paulo - LFIMSP. dcstmadas an grrn de sua divida moblllána
vencível nn la semestre de 1997.

VOTO EM SEPARADO

O;~ CcmiSSõio de Assuntos EconOmtcos. soom o or.
"S" n• 04. ele 1997. encammha soflat.lç.;lo dôl
Preterturõl Muntopa! Ce S~o PaUlo para 11m11tr Letras
Fanancetras ao Tesouro oo Murnciolo ae S~o Pauta •
t.FTJJISP. a:tos reOJrscs serto desttnadOs ao gtrc aa

O SEl'iADO FEDERAL resolve:
Art. lu E o Mumcipio de São Paulo autorizado. nos tennos da
Resolução n~ 69, de 1995. do Senado Federal. a emuir Letras Financeir.i.S do
Tesouro do Munic1pio de São P:1ulo - LFTM: - SP. destinadas ao giro d~ s~
divida mobiliâria venctvel no I0 semestre de 1997.

_divida
1997.

moOih~na.

"enave( no

pnm&~ro

semesuw de

Senador Eduardo Suplicy

Art. r A emrssáo de\•era ser realizada nas seguintes condições:

quanudadc:: a ser definida na data de resgate dos títulos a
serem substituídos. arualizados nos tennos do § 1"'
do an. 16 da Resolução n° 69, de 1995. deduzida a

a)

1 • RElA TÓRIO

parcela de 2.0%;

h) moda/ttlt7de: nommauva-transferivel:
L~ rcndrmc•nro.o:·

··s·

1gual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT.
cnadas pelo Decreto-lei 11° 2.376, de 25.11.87~

c/.) pra.:n: de ate 5 anos:
otJ valor nnmtnal: RS 1.00 CSEUC)~ RS 1.000.00 CCETJP)~

SF.UC:
TiTuLO

VENC!MEl'iTO

QUANTIDAUE

691096

01.03.1997

16.040.701.841

CETIP:

em111dos:

TÍTULO

VENCIMENTO

QUANTIDADE

p
p
p

01.06.1997
01.06.1997
01.06.1997

99.000.000
99.000.000
69.786.314

1:

l'Cnclmcnro

Cêstinãcos 30 9tro da -dívida-moriil!ána- .JenciVet no-1 9 semestre de 1997. O
valor da operação attnge a ctfra de RS 415.844 md. tendo o Banco Central
r~enoaao

o

!~gate _~- ª--402~ _tçman_d_o_~se_cor_

eridiVidamento ftxaoo peta Resolução n"69.

J) caracrcrisru:as dm riruins a serem suh.wtuídos:

g) prc'''·'·àn d" ,·olm,:açàa

Através do Oficio nc
4. oe 1997. o Banco Central do Brastl
encamrnnou a esta Casa seu Relatóno ::cerC3 oa sollcttaÇão da Prefertura de
Mumcipto de São Pauto. :elatrva ao pecMo oe em1ssão de Letras
Finan~_tr~ do M_um~ipto_ ce_ São Paulo_- LFTMSP,_CUJQ~ r~os__s~c

do.f títulns a serem

SEUC':
----------

COLOCAÇÃO

VENC!ME:\TO~

TiTULO

DATA-BASE

03.03.1997

01.03.2000

69109~

03.03.1997

C'F:T!P:
-------

COLOCAÇ..\0

\'ENCIME:\TO

fiTt:LO

DATA-BASE

02.06.1997

01.06.2002

p

02.06.1997

de

_referênoa o ilmrte de

1995.

A sohcrtac;ão da Prefettura Muntctoal refere-se a rolagem oe titulas
autonzaocs atraves da Resolução no 20194 (R$ 64 091 mil) e Resolução n~
13193 (R$351.753 m!ll, senoo que os recursos oot1dos com a co!ocaçáo dos
tilulos referentes a 'Resolução n° ~3193 devenam ter SidO utilizados
exdus•vameme cara o oag::mento ca 4.1- parcela dos precatO-nos !UOICt31S e
seus complementos. oe acoroo co:n o estabe!ec•oo no art. 33 do Ato das
Disposições Cor.stttuoonals Trans•tonas.
A captação autonzaaa em teveretro ce 1993. cela Resolução n° 13
f01 ofereCida como ongem ce recursos em oroteto de !et apresemaoo a
Câmara MumctoaJ cela Prefeitura. em aonl dO mesmo ano. onde a mesma
SOliCitava suplementação orçamemana cara. var1as o:.ras que vmnam sendo
rmplementadas no Mun•ciPIO Como o an. 33 do AOCT oroibe a unlização
das_ses recursos em oytra fJ_naJrdaoe oue não o pagamamo de oreca10nos. fot

encamrnnaco or:cro. a~ 07/04/93 ao Pras1cenra co Senaoo Feaera!.
Senaoor Humoerto Lucena not•f•canc" cue a autor1zacão ao Senaoo estava
senoo oescumcnca. Em 12lo8193 fo1 tamOem encamrnnaoo OfiCio ao Banco
Ce-ntral. no qual fo1 indagaao ·se a Prefe1tura ae São Paulo prestou contas
dos valores pagos de precatC:nos JUdJCJSJS relatiVOS ao quarto ottavo e
- -comfJ}Bmento ao pnme1ro. segundo e carceJro Oitavos·. Foi respondtdo
através do Otioo SECREISUPAR-93102440. de 11/10193. que ·ao Banco
-Central. tJOf outro fado, não compere exrgtf mformaçóes dessa teor. Por ISSO.
nOO houve tal prestação de contas·

-- -Em 03102194 - -a~ -ASseSsõrra i.eg~sl"at1vã-- do -Senaao F~a!
apresentou Parecer resoandenoo as coiOcaçóes encammnadas ao
PreSidente do Senado Federa! :ondulndo oue: "Fica claro pela
dOéUmenraçãa aoresentaaa- e os Comenranos fettos. que a Prefeitura ao
Mumci()IO aa São Pauto consraerou cue are o oagamenro dos orecaronos.
~llzar os recursos onundos aa em1ssão de titulas aara outros t1pos
da desaesas. Partiu da pnncirno de que a oon9atoneaaae de relação entre o
pagamento daquelas ot:mgaçóes e o valor aos titulas emttldOS sena
comprovada semore ex-POst...
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Obvsamente. parttu de prtnc:tpto tncorreto. Aoesar da constatação.
pela Assessona ao Senaao. de oue os recursos nav.am stc::o deSVlados._de
seu OOJettvo consmuoonal. tamoem não fot posstvel ooter a comprovação

qwanto a correta versacáo dos recursos por oc:astão oa sohdtação Cla
Prefettura para a emtssâo de titulas para o oagamento da s• parcela de
precatonos JUdtctats. O Relatóno ao Banco Central. datado de 26/10!94
retattvo a esta soucttacão. sattenta ·cue o Mumciaro decfarou não ter dados
CJJsponive!S para comofovar a urrlrzaçeo mtegral dos recursos_ çt:lt1d9s co{n _a
emtssào de tiru/os cara paaamento ae precatonos JUdtcrats, oe forma que nào
pudemos apurar a extstênÕa de eventual sasdo de recursos captados e nàa
uMzados aac;ue1as emtssàes." O Relatono do Bar.co C<:!mral recomencava a
aorovacão oe acenas RS 24,490 mtt. mas. apos um segunco Relatório. o
Senaoo aorovou a emissão oe RS E06.490 mtl. mesmo sem contar com o
esctarec1memo Quanto a uwtzação aos recursos 1a obtidos antertormeme,
Ao ftna! ao oeatoo de vtsta a esta matena. fot apresentado uma
sollcnação oe Ot!tgênctâs na torma ae ouas ·pe·rgumas ao Banco Central.
acerca oa procetlénCias aos tttutos a serem rotados e ouamo a uuhzar;:ão dos
recursos oQtldOS c::Jm a cotoeéi~o c os -mesmos rro- mercaco. A pnme1ra
:ergunta conmmoo ~ ro1aoem oe-·muto-s 10ata-base 01!06/92l em111dos para
:agamento ce orecatono$ 1"10 vatoí ce RS -351 752..988.94. A ·segUnda
oues1ão cermanece 1nconc:usa. pots o Banco Central transcreveu pane aa
Ata oa 1543a Sessão co Tnbunat c2: Ccn-:as ao Munt_CII;ltO ae S~o P9~IQ.
;:n.:ot1caoa em 2Sl0i/94 or.ae·crTribunat ahrma cue naoa nav1a..na qh,J_(Jlr::l~
et. como se coce tac1tmeme tnfenr oue oerm111sse oeduZJr cue os recursos
;:)roven1entes aa cmocaç.áo oe tttu!os mumci03tS. autonzaoa cela Resolução
,.,~ 13 o:o Senaoo Federal cara oc;gamento de orecatonos !UC:itoãfs-lerram
-õiCO oesvtacos cara c:.Jsteâr as O;:)ras e1encaaas :era· Ilustre vereaoor
).demaiS. exames rotlnetros etetuaaos cor este Tnnuna1 h~m revelado
:::"!forma asstnataco a ':s ~ 3 -:-e:a C~roenacona cas Audttort~s.
·.;gUtaiJoace no oagamer.:o aos ::-:2ca1onos :l..'QuCtaiS. o c;ue êiTGstadefinmvameme. a tdéta oe prauca ae qualquer degai1dade nos
procedur.entos ao Execut1vo relat.vamente a apt1cação dos recursos
captadOS na forma autonzada Pela menctonaaa Resolução do SenarJo
Federal"
Como S@- venftca o Tríbunat ce Contas não afíimou~ em -=.m9tt:eD_tç5
algum aue tocos os recursos caotaoos com a emzssão de titulas foram
utilizados no oagamemo oe precatonos No despaCho são fartas tres
af1rmações que "da aludida ler" (?) não se pooe ceou:pr que hOuve QeS\110
ae recursos: Ol!e a Prefettura pagou reoularmel"1re ..os precatonos JUdtoats:
que ISto afasta a 10eta de c~at1~ ae nega110ade. Talvez. a comol&:xtflac;t~ Cj_a,
questâo tenna tevaco o TCM a conousâo oreclottaoa. pots :i3bemos gue o
Senaao Federat conceoeu uma autonzação a Prefãttura Qu·a-cõmoréeflarã
... ateres esttmaaos oe 01~·~~as futuras. que não hav1am. necessanamente.
geraoo atnoa orecatonos iUOICI31S. Ponanto_ a regutar:taade no pagamento
dos precatonos extstentes não afastava a pOSSibl!tdaoe de extstàflCia ae um
saldo uttuzaoo cara custear outras oespesas

trabalhos

da.,..,...~,

prQVlstc_para

~~~~

prOxlmo._ Devemos eonstdtjtrar. tarrü:iêm.

_ q_ue_~ C-ºffii~~Q_ Pa_rt<!ID~mªr_ d~_ IIJQ!J~(Ito- ~n:cam,_nhOu ~iciC? ao Min~o da

·gye_o

F~enc;ta._Sr, PedrQ_ Mªla.n,__ reçomenQ.a":~q_
Goyemo-F~t ~riã~
_inct~.;~_i$_~_ ~ Q!Y_i_d-ª-_mº!,)J!@riª-. r_el_ªt!Y~ a _erru~sãq_d_~ Ji~ul~_pa_ra -~ªg~!'!!Q_d~
pr~~no~.IJ~ A_cor®~-®~refjn_ãnÇIªrn~nt~ g~.fEt~f!l_S!!!!_CI~~~s_ ~~ ~~
_E._sta~s_:__iltê~

que ~$eJett.nam: -_®oc.ll,tldgs _o~

tr~-t;J~~9.!_ d_ª-_CPl, Não ~s

fazer o que recomendamºs_ao _Ex~cuuvo q~ não f;aça.
VOTC
?s fatos _t~dos a luz até__o riloment~ são mats que suficientes para
imPor :ao_ Senã~ -u~ r&rreXão- piofunda !>O-cre â _matéria -q!Jê Orã ~nalisal!IOS.
No senitdo é e PosstbiWaT aO senado- i=idElrã! adotar- uma deosâo- mais
amadurectda. sem oreJudlcar as finanças Cio Mumcip1o. apresento Projeto de
Resolução que autonza a ro!agem ae 98% das 16.040.701.841 LFTMSP que
vencem em 01/03197. detxando o restante para uma análise postonor. ass1m
oue_ term_maCl~s as _tnvesngaçQes ;_ue vêm S?nOQ _r~a!JZaaas _no âmb1to_ da
CPI dos Titu!_os PGbltcos.
~ PROJETO OE RESOLUÇÃO N'

, DE 1997

-AI/'Ion:a G Mun•c•o•O a' S;lo Paulo a •mmr m.-olllnla

_itt;n_c)uC!iCa-~ -~(M- F.:n3.ri~j-~l of-~~U{o-ifõ

Slo Pauto • LFTMSP ~H!IMIO:IIS ao
gtr5.-aa·sua·o;v,ca· itiOOdo:ililll v.nc·<WI no ,. um•tt•

-·~..,.,oeoooo o~
-~~

1997

O SENADO fEDERAL resotve
Art. 1° E o Munrcip1o de São Paulo autonzado. nos termos da
Resolução no 69. de 1995. a emmr Letras Ftnance1ras do Tesouro oc
Mun1cip1o ce São Paulo • LFTMSP. ojesttnaoas ao g1ro de sua di111da
mob1hána vencJVet no 1o semestre oe 1997.

a 1 Quanuaatle· a ser deftn1oa na cata c e resgate aos tiru!os a sererr
suostttutoos meo1ante ;:~ucacâo oa Emenaa ConstnuCional no 3
:teouz1aa a oarce1a ae 2%
nomtnatlva-transferive!
cnenc:!imentos: --lgUãrao OaS-lelras F•na!1Ce1ra_s_do Tesouro·- LFT
cnadas pelo Oecreto·Le• n° 2.376. de 25.1, .87:
d)

prazo·

de até 5 anos:

e) valor nomtnal: RS 1,00 {SELIC).

Já em 0-4f07f95 o D•áno Oftaat :do Mumctotci oe-São Paulo cuohcou
o Parece~ ao Tr·:unat ae Contas acercas aas comas do a110 ce 95. olidé o
lrtbunat tmorma Oi.le o Senaao Federal- aLtronzot.t a co!ocaçâo oe
606 490 548 LF.,.MSP n_O_-irie?Cado. ··ao-que·-;e·sf.itiOUã~arrecaaaçãOCJil'R$
947 470 02'2.1_, cela Préfeitu~jjat-a-pagameniõ-de pfficatonoS-jliiiiCüri:f.-0
&ecul!Vo aagou. no exerctoo~·crcren·ara· tmoon<incta ae RS 147. 181.983.:<.2,
resultanao em sa1co de RS 800 288 038 92 ~
8eoots ca constatacáb tmctalmeme oeta Assessana LegiSlativa do
Ser.aoo Fe~era1 em 1994 e pêlO Tnbunal de Cor.ras-do Muritcio1o. ·em 19S6.
::e cue os rec!..lrscs.caotaoos_cei:iL?.refettura navtam SIOO_deSvlaoos para
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:ernvets c;s:o~cóes oue· este- uocr oe:··a·oera-ça-o·---;;;:.nna ocastonanoo no
":'1ercaco ftnar.ce1ro A CPt esta em oteno c:.;rso oe seus trabalhos e c
Re!atono aa 1-scattzacão ~o Banco Cemrat aoomou trregutarlaades oe
;~anoes crocorçoes na ::otocação __e_ nas_ negoctaçóes__cos- titulo_s___d_a
Prefeitura ce São Pauto atgumas envolvendo esses mesmos titulas Que
estão senoc oc,eto ae ana11Se neste Pro,ero oe Resotução.

Sena u~. :o1a1 ccmra-senso aorovarmos a rotagem cesses tttulos
as ccns:atacoes lé! ·exotlcl!aocfs auaves ae -Relatortos ao Tribunal oe
C:.:mras ao MuntctoJo e ca t•scauzação ao Banco Central e. onnctpalmeme
'·eme ao esro~co ·n·.,.esuqa:orro c..:e o orotrtO s·enaoo· Federal vem
:esenvo•venco ~:: se:ntrc<r :e acurar as •rreau1ar1caoes oue vem ocorrenoo
:Is ;,:..J,OS em:ttccs oara o :::.agamen1o :::e o~e-ca:o-nos ,e,m 1992 c:ue somam
-=iS 35!
~~, ·.:&t:;:c~-Cal~. ::ie·ç-encu1ie!-i!O~Cl3l97 não navenco razões
:.a..:Stve•S caca ::·.:e o S.:-.,~ao .::lt•• t~~-zé !':::.:a rOi2Çe""l ê:'ltes aa CO:'\CIUIOOS os
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
acatado o voto em separado. Cumprimento-o por
esse entendimento.
- O parecer é favorável e conclui pela apresentação
do Projeto de Resolução no2 24/97, que autoriza o
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Município de São Paulo a emitir, mediante ofertas
- Continua em discussão.
públicas, Letras Financeiras do Tesouro de São
Se o Senador Bernardo Cabral julgar que é
Paulo- LFTM-SP, destinadas ao giro de sua dívida
conveniente o seu esclarecimento, pode aproveitar a
mobiliária vencível no 12 semestre de 1997.
discussão do projeto, que se refere a assunto que
Apenas no que diz respeito ao título SELIC _ ~$8. perfeitamente com o interesse da Comissão
691096, cujo prazo de vencimento é em 1º de março
Parlamentar de Inquérito. Se quiser prestar "os esclade 1997, a Presidência esclarece ao Plenário que
recimentos, a palavra .está franqueada.
poderão ser oferecidas emendas à proposição até o
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Caencerramento da discussão.
bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
Em discussão o projeto em turno único.
um esclarecimento. Sem revisão do orador) - Sr.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
peço a palavra, para discutir.
Eduardo Suplicy pede explicações sobre uma reunião convocada para hoje. Devo, primeiro, informar
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ao
Plenário que hoje, por volta de quase 01 h, o Se-V. Exª tem a palavra, para discutir.
nador Casildo Maldaner, que se encontra aqui preO SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para dissente, perguntou-me, ao fim da reunião, se podia recutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tiveceber o Governador de Santa Catarina com o Secremos a preocupação de solicitar informações ao Bantário da Fazenda. Disse-lhe que não, porque já estaco Central, sobretudo tendo em vista o cuidado que
va tarde e o assunto poderia ser tratado hoje pela
todo o Senado Federal vem tendo com respeito aos
manhã. O Senador Casildo Maldaner disse-me que
títulos públicos e, particularmente, àqueles relativos
o assunto era de tal urgência que gostaria que eu,
à finalidade de levantar recursos para o pagamento
ao sair do elevador, conversasse nem que fosse por
de precatá rios judiciais. Solicitamos que se fizesse a
cinco minutos com o Governador. Evidentemente
rolagem da dívida, inclusive com a cláusula de 98%,
seria uma descortesia, não ao colega, mas a um
com o que o próprio Senador Esperidião Amin tamchefe do Poder Executivo, se não aquiescesse à sobém tem estado de acordo, e apenas no que diz reslicitação.
peito ao que vence em 12 de março, excluindo, porO Governador, então, mostrou-me uma espétanto, a parte relativa a títulos que se referem ao pacie de comunicado do Banco Central, por fax, a togamento de precatórios judiciais.
das as entidades financeiras transcrevendo um ofíSr. Presidente, aproveito esta oportunidade
cio que eu, na qualidade de Presidente daquela Copara fazer uma solicitação ao Presidente da Comismissão Parlamentar de Inquérito e atendendo à desão Parlamentar de Inquérito, Senador Bernardo Cacisão do Plenário, havia encaminhado ao Banco
bral, para que, logo que seja votada esta matéria,
Central para a suspensão da negociação com os tíele preste uma informação que, acredito, seja de intulos que estavam sendo envolvidos no mercado.
teresse de todo o Senado, uma vez que ocorreu,
Como não havia feito essa orientação, o Banco Cendesde as 14h30min até o início da Ordem do Dia,
tral limitou-se apenas a encaminhar. Houve uma
uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
preocupação geral no mercado financeiro po~ue
onde houve uma discussão bastante intensa. Alguns
não queriam mais dar ao Banco de Santa Catanna
de nós tivemos que sair da Comissão Parlamentar
essa circunstância.
de Inquérito - porque se iniciava a Ordem do Dia À solicitação do Senador Casildo Maldaner,
sem ter compreendido inteiramente toda a resolução
disse a ele que hoje faria um convite aos membros,
havida, inclusive a instrução dada ao Banco Central.
tanto titulares como suplentes da CPI, para nos reuPenso que seja do interesse público, do Senanirmos informal e reservadamente para que ele
do e de todos os Srs. Senadores que o Senador
apresentasse à Comissão a sua postulação. E. o fez.
Bernardo Cabral esclareça exatamente qual foi a
Houve um convite por escrito e verbal. A pnme1ra
conclusão da reunião.
comunicação que fiz foi ao Senador Roberto ReAvalio que houve um entendimento construtivo
quião como Relator pJ.z.endo-lhe o que se passava e
e positivo com o Senador Esperidião Amin, tendo ele
às duas horas e trinta minutos lá nos encontramos.
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O Senador Casildo Maldaner fez a exposição; ao
cabo da sua exposição, o Senador Vilson Kleinübing, que tinha sido o autor para a suspensão da
venda desses títulos, esclareceu que não era esse o
objetivo do seu requerimento, que o Banco Central
não tinha interpretado direito. Chamamos técnicos
do Banco Central e o Senador Vilson Kleinübing disse aquilo, mas o Senador Esperidião Amin queria
uma outra medida que importaria a quebra de três
corretoras que estavam envolvidas desde o começo
nessa negociação. O Senador Kleinübing se comprometeu a assinar um segundo requerimento, se
essa fosse a idéia, mas queria que fosse respeitado
o anterior.
Como o tempo'já estava se escoando, havia a
Ordem do Dia e tínhamos fixado a reunião de
14li30min às 15h30min, alguns senadores começaram a sair da reunião. E pelos corredores, Sr. Presidente, começaram a correr rumores de que aquela
reunião tinha sido convocada para proteger ladrões
e alguém atribuía ao Senador Esperidião Amin esse
comentário a meu respeito. Como me competia, sem
dar guarida a boatos, fui perguntar a S. ExB se o
mesmo havia atribuído aquilo ao Presidente da Comissão. S. ExB me disse que, não só pelo respeito
que tem por minha pessoa, antes que eu pensasse,
não falaria isso de mim; mas S. Ex" concluiu dizendo
que, de qualquer forma, aquela reunião havia sido
feita para proteger ladrões.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, a reunião foi
realizada para dar guarida ao requerimento de um
Senador de Santa Catarina que· está preocupado
com o problema do seu Estado. Eu jama;s - a minha
biografia não tem nenhuma mancha neste sentido seria capaz de convocar reuniões para proteger
quem quer que fosse da CPI. V. Ex" já me disse e já
ouviu de mim que esta CPI era irreversível. De modo
que sei qual é a posição da Presidência, e a Presidência sabe qual é a minha posição.
O Senador Eduardo Suplicy ficou sem saber o
que tinha causado o tumulto final. Mas este não houve, porque, ao cabo e ao fim, com esse técnico do
Banco Central, o Senador Vilson Kleinübing falou
sobre a sua orientação e pediu ao Senador José
Serra, que aqui se encontra, que redigisse para o
Banco Central a orientação do que havia sido decido
na Comissão, ou seja, o espírito do requerimento do
Senador Vilson Kleinübing.
O outro requerimento do Senador Esperidião
Amin não foi formalizado. Estamos esperando que
isso aconteça.
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Sr. Presidente, deve ficar bem élaro, de uma
vez por todas, que esses boatos, essas. declaraçõ~s.
essas conversas atravessadas nos corredores não
prejudicam apenas a imagem do Senador ou de vários Senadores, mas a de toda nossa instituição.
Do meu lado e por mim, estou satisfeito com o
esclarecimento que me prestou o Senador EsperidiãoAmin.
Quanto ao Senador Eduardo Suplicy, concluo
dizendo que foi isso rigorosamente o que se passou
dentro daquela reunião, e ainda existem aqui vários
Srs. Senadores que lá estavam presentes e cujos
nomes, se quiserem, posso citar: o Senador Fernando Bezerra, o Senador Geraldo Melo, Vice-Presidente do Senado Federal, o Senador Carlos Wilson, o
Senador Gilberto Miranda e os próprios Senadores a
quem me referi ainda há pouco.
Era este o esclarecimento em atenção ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, citado nominalmente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Antes mesmo de conceder a palavra ao Senador Esperidião Amin, a Mesa informa aos Srs. Senadores que será, n(;lsse assunto, absolutamente tolerante, dada a gravidade do mesmo, permitindo que
qualquer Senador que tenha algo a dizer sobre a
matéria possa se pronunciar durante sua discussão.
Com a palavra o Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB/SC. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, efetivamente se trata de um
assunto muito grave. Assim, quero iniciar minhas palavra_s reiterando o que disse, com testemunhas, ao
Senador Bernardo Cabral, ou seja, que, em momento algum, lhe atribui a iniciativa de promover uma
reunião, secreta ou não, que tivesse como objetivo
amparar delincjüenres.
- ·
Quero, porém, dizer que tampouco a atribuo ao
requerimento, que deve ter sido oral, do Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Bernardo Cabral- Escrito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ou escrito - eu
não conheço o requerimento. Do que conheço escrito, que não foi distribuído, tomei a iniciativa de fazer
a cópia, porque não foi distribuído aos membros da
Comissão.
E vou pedir para inscrever nos Anais desta
Casa um ofício do Governador do Estado de Santa
Catarina. Esse documento vou pedir para que seja

Fevereiro de !997

ANAIS DO SB'ADO FEDERAL

transcrito, porque nos criou uma armadilha e transformou a reunião da Comissão - porque era ele o
objeto da nossa deliberação - numa reunião destinada a, literalmente, salvar duas instituições financeiras - e vou dar os nomes delas: Cedro e Porto
Seguro - que são sócias do roubo de dinheiro público, exemplificado, não esgotado, pela IBF.
Nos dias em que foram colocados no mercado
os títulos de Santa Catarina, o deságio foi-de R$87
milhões. Ou seja: em vez de valor de face, as letras
entraram no mercado por valores no mínimo 10%
abaixo do valor de face.
Tenho aqui a "cadeia da felicidade" do primeiro
dia, que também vou anexar às minhas palavras.
A IBF foi uma das que lucraram. Ela lucrou no
meio do caminho, Srs. Senadores, porque houve
uma pacto entre o BESC, que colocou a Letra no
mercado a R$907,00 -digamos - para o Vetar, que
foi liquidado pelo Banco Central. O Banco Vetar, no
dia 25 de outubro, dia seguinte ao do lançamento do
título, colocou no mercado essas Letras por
R$912,27. A primeira compradora foi a Astra. A segunda, que comprou as Letras por R$912,37, ou
seja, 10 centavos a mais, foi a Olímpia, já liquidada
pelo Banco Central. Esta vendeu para a notória IBF,
que, todos sabem, era um laranja Seu proprietário
nem sabia o que assinava: a cada talão de cheques,
preenchia com a sua assinatura 21 folhas: 20 cheques e a requisição do próximo bloco. Isso está documentado. Há o testemunho, o depoimento desse
pobre senhor, lbrahim Borges Filho, que está sem
proteção policial numa fazenda pelo interior do Brasil.
A IBF, cujc> capital era de R$10 mil, vendeu as
Letras para a Ativação, no mesmo dia, senhores, por
R$1.013,00, ou seja, auferiu um lucro de mais de
10"k. A Ativação também foi liquidada pelo Banco
Central, por inidônea. No mesmo dia, esta vendeu
pelo mesmo valor para a Plenus, que pelo mesmo
valor vendeu para a Vitória, que - acho - também foi
extinta. E tudo foi parar no colo da Cedro, no dia 25
de outubro.
As outras operações não vou mencionar
exaustivamente. Vou anexá-ias.
Na outra série, quem ficou com os títulos no
dia do lançamento? Não conheço nada de mercado
secundário. Quem ficou com os títulos no debut das
Letras? Quem ficou com as Letras que entraram por
R$976,00 e saíram por R$1.041,00, com ·lucros da
IBF? Foram parar no colo de Porto Seguro, Cedro e
Cedro.
A outra tranche de 150 entrou por R$936,00.
Não vou mencionar a outra instituição financeira pois
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dessa nada tenho a falar. Consta uma outra instituição - que não vo•J mencionar para não confundir,
mas ela esfácitada no ãriexó. Um tei'ÇOT6i parar na
Cedro. Foi a Cedro que viabilizou o lucro intermediário.
Finalmente, na última tranche, quem foram os
compradores finais do dia? Não me refiro aos compradores finais das Letras, mas aos compradores finais do dia em que se ensejou esse lucro para a
IBF? Porto Seguro, Cedro e Cedro.
Um ofício do Sr. Governador do Estado transformou-se no objeto da nossa reunião. Jamais atribuirei que o objeto da nossa reunião foi o Senador
Bernardo Cabral. O objeto da nossa reunião foi
quem a provocou. Também não atribuo ao Senador
Casildo Maldaner. Com a maior lealdade, digo que
não tenho como atribuir a ele. S. Exi! sabe que não
estou atribuindo a ele. Não tenho como atribuir a S.
Exl', porque quem pediu para salvar a Cedro e a
Porto Seguro- foi o Governador de Santa Catarina.
Ele pediu para salvar os sócios da roubalheira.
Eu voto contra. Voto contra! Posso ser derrotado, posso ser mal quisto, mas não vou ajudar a salvar ladrão. São iadréíes. e afirmo isso me despindo
da imunidade parlamentar. Ou são ladrões, ou o
Banco Central tem que reabilitar imediatamente Vetar, Divisa e IBF. E temos que chamar esse lbrahim
Borges Filho e pedir desculpas e ele pelo constrangimento que lhe causamos.
A reunião não foi convocada pelo Senador Bernardo Cabral com esse objetivo. Ele estava atendendo a um chefe do Poder Executivo do meu Estado,
que à sorrelfa, Senador Bernardo Cabral, na caiada
da noite, foi procurá-lo.
E, ao Senador Casildo Maldaner, quero dizer
de público o que lhe disse pessoalmente. V. E>r' deveria ter-se dirigido aos seus dois Pares de Santa
Catarina. Se fosse para salvar o BESC, V. Exl' poderia cobrar de nós. Mas ficou claro, pela palavra do
Diretor Rnanceiro do BESC, Francisco Grossi, ali na
nossa frente: o objetivo era o BESC não pegar os titulas de volta para não conspurcar sua imagem e
não deixarmos quebrar essas duas sócias fundadoras de uma roubalheira.
Sr. Presidente, sei que empreguei algumas palavras que não fazem parte do meu vocabulário do
dia-a-dia, mas não tenho como retirá-las da minha
alocução. A Presidência da Casa terá o direito e, se
entender do seu dever, poderá escoimar do meu
pronunciamento eventuais exce~sos. No meu sentimento não há excesso nenhum. Eu não concordo
em sucumbir diante. da tentativa de quem quer que
seja
salvar quem já deveria ter sido liquidado.

de

--------------------------------------------- ---------------- ----------------
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O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
peço a palavra por ter sido citado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Antes de dar a palavra ao Senador Casildo Maldaner, a Mesa gostaria de dizer que, nesse assunto,
não vai escoimar de seu pronunciamento qualquer
palavra, até porque os Srs. Senadores são responsáveis pelo que afirmam em assunto de tal gravidade.
Tem a palavra 0 Senador Casildo Maldaner.

No fim da noite, o Governador nos proeÜroú,
mas,-como-a-cPI estava em andamento desde as
17 horas, não havia como conversar com o Senador
Bernardo Cabral, que presidiu a Comissão até pouco mais de uma hora da madrugada. O Governador,
por telefone, insistiu em conversar com o Presidente, porque se estava dando uma outra interpretação
ao documento e não a que eles entendiam; então,
aguardou o Senador Bernardo Cabral até o término
da CPI. O Senador avisou que não faria reunião alO SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
guma, pois estavam todos cansados. O Governador
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do oraapelou mais uma vez, dizendo que se tratava de
dor.) - Sr. Presidente, em sintonia com aquilo que
uma emergência. Voltei a falar com o Presidente da
expôs o Presidente da CPI, Senador Bernardo Ca~
CPI sobre a reunião, ao que me respondeu que pobral, quero esclarecer o que ocorreu no fim da reuderia falar r~idamente com 0 Governador. Assim,
nião da Comissão já na madrugada da noite pa5sã- quando terminou a reunião da CPI, por volta de uma hora da manhã, na presença do Vice-Presidente,
da, em função da interpretação de um expediente
que a Comissão enviou ao Banco Central, expedienque também ia saindo no mesmo automóvel, 0 Gole esse de autoria do Senador Vilson Kleinübing, sovemador expôs sua preocupação pela Cetip não ter
licitando que fossem sustadas as vendas de títulos
fechado 0 mercado ontem à noite.
Presidente, encujo processo estivesse em transação enquanto a
tão, determinou que 0 Governador fizesse um expeCPI não conclufsse os seus trabalhos.
diente à. Colllissão.Perguntei se 0 Presidente tinha
autonomia de fazer uma definição ad referendum à
Essa foi a finalidade da proposta do Senador
Vilson Kleinübing, ou seja, que o Banco Central deComissão, mas S. Ex- disse que não faria isso, que
terminasse às instituições financeiras e a quem deouviria a Comissão. O Senador BemardÕ Cabral petém esses títulos que sustassem a transação dos
diu ao Governador, na presença do Vice-Presidente,
mesmos enquanto não houvesse uma decisão da
que fizesse um_ expedi!lnte, enviasse-o a mim para
Comissão. Se fosse necessária a venda de algum
que eu fizesse chegar às suas mãos. A seguir, endesses títulos, seria preciso uma solicitação do Bantão, convocaria extraordinariamente uma reunião, já
co Central e uma comunicação à CPI.
que se tratava de uma emergência de mercado,
O expediente saiu, se não me engano, ontem à
para analisar a questão e ver se todos os Estados e
tarde da CPI, assinado pelo Presidente, Senador
municípios são atingidos ou especificamente o EstaBernardo Cabral. O Banco Central, em vez de transdo de Santa Catarina. Isso foi o que ocorreu.
mitir as informações às instituições financeiras, s1m- -~---O Governador mandou esse expediente, que
recebi por volta do meio-dia. Comuniquei, então, ao
plesmente transcreveu o expediente da CP I, ou seja,
o fax que saiu da CPI para o Banco Central. Não
Senador Bernardo Cabral, que marcou uma reunião
opinou, não deu informação técnica. Isso aconteceu
para 14 horas, a qual compareci levando o doeuontem.
mento do Governador, expondo essa situação crítiNo fim da tarde de ontem, criou-se no mercado
ca. O Senador Bernardo Cabral, como Presidente da
um alvoroço, pois as instituições interpretaramã sUa- --Comissão, convocou, então, todos os membros para
maneira, sem 0 "desembrulho" dos técnicos do Bana reunião extraordinária, a fim de expor a situação.
co Central, sem a interpretação dos técnicos do
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. SenadoBanco Central. Criou-se, então, ontem, no mercado
res, quero fazer uma exposição muito leal do que,
financeiro, um dilema, principalmente em Santa Cana verdade, aconteceu no começo da noite de ontem em relação ao mercado financeiro, o que ocatarina, cujo Fundo de Liquidez vinha refinanciando títulos do dia-a-dia com várias dessas outras empresionou a Santa Catarina e também a outros Estados,
sas. A Cetip, que recebeu também uma transcrição
mas que no final conseguimos contornar.
do expediente da Comissão Parlamentar de lnquériTrago também um outro particular. Quero ser
to, no fim do dia, não fechou a operação e, em conmuito sincero, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoseqüência disso, ficou em aberto. Criou-se um pânires. Não tinha conhecimento daquilo que o nobre
co no mercado, que deixou o Governador de Santa
Senador Esperidião Amin declinou há pouco, ou
Catarina e o Secretário de Fazenda em polvorosa.
seja, que na revenda do dia-a-dia existem algumas

o
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outras intermediárias 'e qi.Je impedimos a interdição
daquelas que o Banco Central já havia determinado.
Fiquei sabendo disso agora.
Tomei conhecimento, pelo Senador Esperidião
Amin, sobre essas empresas, quais sejam, a Cedro
e a Porto Seguro. Eu não tinha essa relação. Aliás,
estou solicitando cópia de todo o quadro sobre essa
cõmpra compromissada, que vende de manhã e recompra à noite. Estou sendo muito sincero em declinar isso aos nossos colegas na tarde de hoje.
Creio que precisamos - já que surgiram mais
duas empresas que até então não haviam sido listadas entre aquelas que trabalhavam no submundo
dos títulos neste País, como dizia o Senador Jader
Barbalho - descobrir não apenas quem são os tamboretes mas também os mandantes. Pelo que se vê,
temos que requerer também a ouvida dessas duas
empresas. Se estão aí apenas para participar e para
se beneficiar, temos que pedir também sua interdição.
Sinceramente, quero ser um dos primeiros signatários desse pedido; mesmo como suplente da
Comissão, quero assiná-lo com muita transparência
e com muito bom gosto. Queremos transparência.
Não queremos defender o Governo, em absoluto.
O Governo tem-nos dito que, quando vendeu
os títulos, não soube o que ocorreu lá adiante, como
também declarou ontem à noite, o Secretário de Estado da Fazenda de Pernambuco, o Deputado
Eduardo Campos. S. Exl' disse que o Governo Miguel Arraes, quando vendeu os títulos, não tomou
conhecimento do que ocorreu dali em diante, que
não sabe por que submundos do mercado financeiro
têm andado os títulos de Pernambuco. O Governo
catarinense até então, enquanto não for comprovado
também, não sabe por onde têm andado.
Assino também para que a Cedro e a outra
empresa venham depor e, se preciso, vamos interditá-las. Penso que temos que julgar com muita clareza para buscarmos todo esse submundo do mercado financeiro. Parece-me que depois que os títulos
de Santa Catarina começaram a entrar no mercado
financeiro do Brasil, começou a despertar algo de
extraordinário.
Sr. Presidente e nobres colegas, acredito que
temos essa missão: de prestar ao País uma clarividência muito séria. Precisamos fazer isso com muita
transparência e precisamos oferecer uma sa.ída ao
País.
Trata-se de cerca de R$10 bilhões em títulos
para pagar precatórios e cerca de R$50 bilhões em
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títulos estaduais e municipais. Estamos analisando
uma parte do montante de R$10 bilhões, uma pequena parte, como se diz: é uma formiguinha perante um elefante. Estamos começando, como dizia o
Relator, Senador Roberto Requião, a pegar alguma
coisa pela gola; temos que ver o seu rosto, a cara de
tudo isso. Penso que é a ponta do iceberg, ou seja,
a ponta de algo muito grande. Mas é dessa forma
que deve ser feito, devemos agir com transparência,
buscando tudo isso às claras.
Aqui não é local para prejulgarrnos nada, apenas para restabelecer o que foi exposto pelo nosso
Presidente da comissão. Acredito que a Comissão
está aí para apurar, para levantar e para depois responsabilizar os eventuais culpados. Neste momento,
não podemos prejulgar, quero apenas endossar e
restabelecer a verdade dos fatos, conforme ocorreram desde ontem, no começo da noite, até a reunião
da comissão extraordinária de agora à tarde. Isso é
fundamental para ql,l!? ra!io fique qualquer dúvida perante todos os colegas que aqui estão.
E quero dizer ao Senador Esperidião e ao Senador Vilson Kleinübing, colegas de Santa Catarina,
que não levei o expediente do Governador até S.
Ex"s porque o recebi agora. Aliás, nem a Presidência tinha recebido; eu tive a oportunidade de fazer a
leitura do documento ao Presidente, que determinou
que fossem dadas cópias aos membros da Comissão.
Quero ser muito sincero: não houve intenção
alguma de não querer comunicar a quem quer seja,
em absoluto, a preocupação que o Governo tinha.
Trouxemos, então, para analisar, em função de uma
proposta do Senador Vilson Kleiniibing que não ha-Via sido interpfetadãda maneira como se queria perante o Banco Central do Brasil, o caso.
Eram as considerações que entendia por dever
trazer neste momento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Serra, posteriormente os Senadores Geraldo Melo, Jader Barbalho
e Romeu Tuma.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos a respeito dos problemas que aconteceram
entre ontem e hoje.

Trata-se de matérias de natureza técnica que
envolvem também operações de mercado em relações às quais nós não estamos familiarizados, ai-
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guns mais, outros menos, mas ninguém suficientemente familiarizado.
Com a possibilidade aberta pelo art 33 das
Disposições Transitórias, houve emissão de títulos
para se pagar precatórios. Quais foram as possíveis
irregularidades observadas ao longo desse processo? Primeiro, um montante de emissão muito superior a dos precatórios efetivos; não há qualquer caso
de inferior, mas sistematicamente superior, em alguns casos, com claros indícios de falsificação dos
antecedentes; em segundo lugar, a destinação de
recursos dos precatórios para outras despesas, com
argumento de fluxos de caixa ou sem argumento algum; mas o fato é que houve esse desvio e diria que
é um problema comum a praticamente todos, o primeiro não é, o segundo é.
Um terceiro a respeito da colocação desses títulos. Há evidências em alguns casos de perdas instantâneas por meio das operações chamadas clay
trade e noutros casos não.. há essas evidências,
mas, de todo modo, é um problema a ser investigado.
Uma quarta questão refere-se às remunerações e ao custo que envolveu a emissão desses títulos, por exemplo, no caso de Pernambuco, de Santa
Catarina, algo próximo a 25% imediatamente, sem
contar os juros posteriores pela Taxa Selic mais um
adicional, que é a taxa dos títulos públicos. Esse é
um quarto problema.
Um quinto problema esteve na manipulação
das operações com os títulos com vistas à lavagem
do dinheiro e à sonegação fiscal. E há um problema
que passa, que intersecta vários desses problemas,
que é o envolvimento direto de pessoas que participavam da operação com títulos públicos em alguns
lugares com as próprias corretoras que procederam
à manipulação.
E, finalmente, há uma última questão que tem
sido pouco analisada. Trata-se da questão da colocação final dos títulos. Alguns chamam a atenção
para o fato de que alguns bancos compraram os títulos como compradores finais. Esses bancos fizeram
a compra com deságio menor do que aquele que
aconteceu na primeira operação dos títulos, mas
com deságio pelo valor de mercado. Acontece que
há fundos de pensão que compraram esses títulos
com ágio na operação final, o que certamente configura uma situação para ser investigada;
Agora, a colocação dos títulos decorrentes dos
precatá rios pode se; feita de três formas; esses títulos podem ter três destinos diferentes. Uma parte
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desses títulos pode permanecer em carteira, ou
seja, não acontece nada; há casos assim. Nesse
caso, há urna preocupação no sentido de impedir
que os mesmos sejam utilizados para gerar dinheiro.
A colocação dos títulos também pode ser feita por
meio de operações compromissadas, que são as famosas operações com carta de recompra, que se
faz a cada dia. Finalmente, a colocação dos títulos
pode ser definitiva; vendem-se os títulos, e estes
são resgatados na época do vencimento em dois,
três ou quatro anos, de acordo com um cronograma.
O que aconteceu no caso de Santa Catarina e
de Pernambuco? Vamos verificar isso para entendermos bem o que se passou. Argumentou-se que
Santa Catarina estaria sendo discriminada direta- mente, porqüeTõio único Estado aTetado por essa determinação da CPL
No caso de Pernambuco, trata-se de uma operação compromissada, em que há o financiamento a
cada dia. Pega-se o título, que é vendido por um dia;
no dia seguinte, resgata-se o título, vendendo-o de
novo. Esse é um financiamento feito a cada dia.
Esse dinheiro já foi gasto pelo Governo; apenas está
sendo obtida a sua renovação a cada dia.
No caso de Santa catarina, isso não aconteceu. O Governo argumentou, por meio de suas autoridades pertinentes, que havia feito a colocação final
dos títulos. No entanto, o que houve? Qual é a peculiaridade de Santa Catarina? Há um fundo de liquidez que tem dinheiro, o qual decorreu da emissão
dos títulos. Esse fundo está financiando as corretoras que compram os títulos de maneira definitiva.
Isso é o que chama a atenção, porque, afinal de
contas, Santa Catarina teve um enorme custo. Os
dados são simples: havia 605 milhões em tftulos, e
foram pagos 87 de deságio e, depois, 33 de comis·são para o Vetar. Ou seja, na verdade, acabou ficando com 485 dos 605. Se formos calcular, vamos ver
que vai chegar a uma proporção de aproximadamente 20 a 25% do custo inicial. Mas não acabou. E
o custo? Depois, vem a taxa de juro normaL
Pois bem, pega-se esse dinheiro caríssimo e o
aplica nos títulos que vendeu definitivamente. Isso é
esquisito, porque, para se fazer o dinheiro, paga-se
urna fortuna, pega-se. esse dinheiro e se carregam
os títulos que vendeu, que custaram tanto. Era melhor não ter feito nada ou ter guardado o par<ll e têlo soltado depois. Eu guardaria o papel tal como ele
está e, quando precisasse do dinheiro, o soltava.
Isso é até razoável. Aplicar o dinheiro é importante
para não ficar com o dinheiro na mão, mas, se esse
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dinheiro me cuStou tanto, não faço dinheiro, eu fico
com o título. Seria muito melhor. Isso não foi feito.
Então, são duas operações diferentes:as de
Pernambuco e de Santa Catarina. Acontece que a
Comissão aprovou - quero dizer que circunstancialmente não tomei conhecimento - uma determinação
bastante vaga, restringindo a utilização desses títulos.
O Banco Central não elaborou uma instrução
normativa com base nessa instrução. Aparentemente -o que me foi dito pelo técnico que compareceu à
nossa reunião - eles também não souberam como
fazer a normalização do assunto num período de 1O
horas e acabaram enviando para as instituições
aquelas instruções.
Então, por exemplo, no caso de Pernambuco,
quem está financiando o Estado a cada dia é a Caixa Económica, da mesma maneira que ela está aplicando em bancos privados até em situação complicada. E ela é remunerada. Mas está financiando. No
caso de Santa Catarina, quem estava financiando
era o Governo de Santa Catarina aos compradores.
Se interrompesse a caixa, quebrava o Estado. Se interrompesse, no caso de Santa Catarina, quebram
as corretoras, já que são elas as detentoras do título
final.
Queria trazer essa explicação ao Plenário para
sabermos o que está sendo efetivamente tratado,
porque é uma matéria complexa.
De outra parte, houve uma interpretação, dada
pelo Senador Vilson Kleinübing, que é o autor original da proposta. S. Ex" fez uma interpretação de
qual era o significado da sua proposta, o que levou,
então, a não se manter esse tipo de restrição a partir
da interpretação. Não houve votação, não houve
reunião formal da Comissão, com microfones e tudo
mais, para que houvesse essa votação. Repito: foi
uma interpretação.
Eu me permiti acrescentar um outro elemento
que, na verdade, não estava induído na restrição
colocada pela CPI, qual seja, a de não permitir que
títulos não utilizados venham a sê-lo. Ou seja: há
entidades governamentais que não colocaram os títulos nem em operações compromissadas, nem venderam definitivamente - estão com eles lá. Seria,
pois, o cúmulo fazerem dinheiro agora com isso.
Se já nos incomoda a situação de quem fez dinheiro irregularmente pelo fato de que esses precatórios deveriam se destinar a outra coisa, ou pelo
fato de que não havia tanto precatório e mesmo pelo
fato de haver envolvido empresas claramente delin-
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-·-qüentes - não há dúvida a esse respeito -, o que se
dizer de fazer mais operações? Isso realmente não
tem cabimento nenhum.
O que vale? A minha posição, no caso, é anular os títulos emitidos para precatórios que ainda não
foram utilizados. Sei que ninguém quer isso, mas, na
verdade, o assunto havia passado até agora despercebido. Isso foi o que aconteceu.
Creio que temos a necessidade de, em uma
reunião organizada e formal da CPI, com microfones, com atas, com tudo, definir com clareza o que
se quer. Naquele momento, como não se vota, prevalece o quê? Prevalece a interpretação que dá o
autor, porque não houve votação, não houve análise
para definir uma posição.
Na minha opinião, a Comissão deve se reunir o
mais rápido possível para fazer esse exame. Agora,
precisamos ter claro que, no caso de Pernambuco,
em que não se colocou o problema - a interpretação
da Caixa é a de que estava com problemas e, ao final, está mantendo a recompra -, quebraria o Estado. No caso de Santa Catarina, quebrariam as corretoras, não o Estado. É importante saber onde estamos mexendo. Na prática, é o Estado que está pagando seus títulos.
Como administrador econômico permito-me
dar essa opinião: acho uma barbaridade. Ninguém
vai pegar dinheiro emprestado de alguém, pagar
uma fortuna e depois financiar esse alguém. Isso
não faz sentido.
O Sr. Casildo Maldaner - Senador José Serra,
V. ExD me permite um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA - Pois não, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner- Senador José Serra,
se for comprovado que esses títulos estão na mãos
de duas corretoras, da Cedro e de uma outra, e que
não atingiria o Besc, o Banco do Estado, de minha
parte, creio que devemos deixar quebrar essas duas
corretoras.
O SR. JOSÉ SERRA - Sei, Senador Casildo.
Por isso, na própria reunião, esforcei-me para tentar
interpretar o qu~ estava acon!E!Cendo.

A primeira sensação tida por V. ExA e outros
Senadores é a de que o Banco do Estado de Santa
Catarina quebraria, o que não é real.
O Sr. Casildo Maldaner- Entendi isso.
O SR. JOSÉ SERRA - Não é isso.
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O Sr. Casildo Maldaner- Senador José Serra,
V. Ex'l entende do assunto, foi Ministro do Planejamento, é experto nesse assunto.
O SR. JOSÉ SERRA - Não sou esperto nem
experto nessa matéria.
O Sr. Casildo Maldaner - Senador José Serra,
se isso é verdade, se for para quebrar essas duas,
se elas são da linha das demais V. Ex'l que entende
disso, como Ministro do Planejamento, como experto, se isso for para quebrar essas duas...
O SR. JOSÉ SERRA - Esperto eu não sou;
nem esperto nem expert nessa matéria.
O Sr. Casildo Maldaner - Experto com ·ex·.
Senador José Serra, V. Ex'l que entende desse assunto - vou ser bem sincero - e se essa providência
for p_ara quebrar essas duas, se elas são dessa outra linha das demais, e se essa atitude não for para
quebrar o nosso banco, Senador Vilson Kleinübing e
Senador Esperidião Amin, que quebrem.
O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador José
Serra. V. Ex" com grande habilidade, com serenidade, chegou ao ponto crucial. O Senador Casildo Maldaner foi portador deste papel, do ofício do Governador. Não foi o Senador Bernardo Cabral, não foi o
Senador Fernando Bezerra, a Senadora Emília Fernandes, nem eu que suscitamos a reunião. Eu quero
reiterar isso mais uma vez. Entramos numa armadilha. Agora estou verificando que o portador do ofício
também está confessando que entrou numa armadilha. O ofício do Governador - acho que V. Ex'! não
leu - diz: "Sr. Presidente, por tudo que foi exposto,
solicito a V. Ex" e a essa CPI que se digne autorizar
a continuidade dos financiamentos dos títulos evitando prejuízos - está preocupado com prejuízos, agora- ao Tesouro do Estado e às instituições financeiras. • Não fala do Banco do Estado de Santa Catarina e anexa o quê? Uma carta à Cetip do Banco Porto Seguro para salvar isso aqui. Segundo: há um ofí·
cio da Cedro DTVM, sobre cujo currículo já falei. Há
uma terceira instituição de que não quero falar porque não vi, sobre essa eu não falo nem o nome.
Mas essas duas, Sr. Senador José Serra, estão no
ofício do Governador. A minha intervenção é só para
esclarecer isso. O Governador pediu, por escrito, o
Senador Casildo Maldaner foi o portador, o emissário, e nós fomos para uma reunião secreta. Se nessa
reunião secreta resolvêssemos atender o Governador, <;> que resultaria? A salvação das duas corretoras. E isso. Conforme queríamos demonstrar, c.q.d.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, o documento encaminhado pelo Senador Casildo Maldaner, na verdade, foi lido na hora. Eu, por exemplo,
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não li o texto, mas não tenho a menor dúvida de que
os Senadores Esperidião Amin e Vilson Kleim.ibing o
leram de trás para diante e de diante para trás. Mas,
de toda maneira, estou tentando descrever o panorama e apontar os problemas efetivos.
O que podemos naturalmente discutir é se
cabe à CPI instruir permanentemente o Banco Central sobre o que fazer. Se assim for, vamos ter de to·
mar essas decisões de maneira mais organizada e
técnica. Uma coisa é uma manifestação geral, como
a que o Senador Vilson Kleinübing fez: no meio de
uma reunião, ele redigiu uma proposta à mão - eu vi
a proposta dele, mas não estava lá quando ela foi
aprovada, por isso S. Ex! me entregou a xerox-, encaminhou-a para o Presidente da Comissão, que a
despachou posteriormente ao Banco Central. Com
essa proVidência, caímos no terreno complicado da
imprecisão. Poderíamos ter cometido o equívoco
grave de interromper as operações de Pernambuco,
em cujo caso o Estado seria colocado em falência. É
evidente que Pernambuco informou que havia valores mais elevados de precatórios a serem pagos do
que realmente existiam; é evidente que o Estado pagou mais do ninguém outras despesas que não desapropriações. Mas foi um rio que passou por debaixo da ponte no caso da maioria dos Estados. Isso
pega praticamente todo mundo, em maior ou menor
grau. E essa é uma medida que deverá ser estudada, uma forma gradual de transição para que se saia
dessa confusão.
Porém, no caso de Santa Catarina, é importante ter presente: não é isso. Santa Catarina tem o di·
nheiro que está financiando os compradores. Eu
nunca faria isso como administrador económico. Eu
não pagaria 25% de custo por dinheiro caríssimo e,
depois, com o título, eu não iria aplicar num título
que me dá uma taxa de juros muito menor do que
aquela que me custou a colocação do título. Para
quê? Por que não esperar para fazer a colocação?
Isso foi dito por mim - e está gravado - quando vieram os Secretários de Santa Catarina.
O Sr. Casildo Maldaner - Senador José Serra, V.Ex'l concede-me um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA - Concedo um aparte ao
Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner - Só para ficar muito
claro, Senador José Serra, tenho V. Ex'l como o homem que entende da matéria. Se isso for procedente, comungo com pensamento de V. Ex'!. Se isso
não afetar o nosso banco e afetar esse mercado
subterrãneo, assino com V.Ex'l. Para finalizar meu
aparte, esclareço que, quando chamei V. Ex" de ex-

o
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perto é com "ex", não com 'es", em absoluto. Quero
que essa parte de português fique clara.
O SR. JOSÉ SERRA - Agradeço o experto
com "ex".
Quero agradecer ao Senador Casildo Maldaner
e dizer que, na convivência com S. Exª, tenho aprendido que o Senador Maldaner é pessoa com espírito
público, homem honrado e que sabe ponderar as
suas posições partidárias de Senador de Santa Catarina com a verdade e a objetividade nas investigações. Aliás, S. Exª manifesta isso neste momento.
Portanto, Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento apresentando sugestão ao Presidente da
Comissão e aos demais membros: que nos reunamos
regularmente, fonnalmente, para deliberar de maneira
organizada e tecnicamente coerente a respeito dessa
questão. Do jeito que está, não é possível.
Cito o fato a que me referi aqui: tomamos conhecimento desse ofício por leitura em voz alta.
Como tenho dificuldade para reter o que ouço - só
retenho infonnações lendo-, fui pegar o ofício para
ler a fim de ter a noção do que acontecia e chegar
às conclusões a que cheguei.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, tenho a impressão de que se há algo que está faltando hoje é
um pouco mais de serenidade.
Temos uma CPI que é, como sabemos, uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa responsabilidade, portanto, consiste em fazer um inquérito, apurar fatos, buscar provas, organizá-las e
apontar responsabilidades. Se isso tudo já tivesse
feito, a CPI deveria encerrar o seu trabalho, mas
continuamos porque há provas, há indícios e situações que ainda não estão inteiramente e5clareddas.
Estou dizendo isso, Sr.Presidente, a propósito dos
episódios ocorridos nessa madrugada e hoje.
Na madrugada de hoje, ao término da extensa
jornada de trabalho da CPI, saí em companhia do
nosso Presidente Bernardo Cabral e assisti a sua
reunião com o Governador de Santa Catarina. Vi inclusive com que energia S. Exª afirmou, ante a sugestão de boa-fé que lhe fazia na ocasião o Senador
Casildo Maldaner, que não tomaria nenhuma decisão ad referendum da Comissão, mas não se negaria a levar para Comissão qualquer assunto que lhe
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fosse submetido. Isso foi feito e, por isso, realizou-se
a reunião de hoje: A reunião de hoje foi mais uma das muitas que
essa CPI fez. E o que está trazendo esse assunto
ao plenário não é a descrição dos fatos ora investigados, porque esse não é- o local. O que está trazendo esse assunto ao debate é a repercussão de
um certo desconforto que causou aos participantes
da CPI a notícia de que· um dos nossos companheiros de trabalho teria afinnado à Imprensa que havíamos convoeado uma reunião ou que havia sido convocada uma reunião ou que fora realizada uma reunião para proteger ladrões.
De minha parte, Sr. Presidente, participo do
ponto de vista que expressou o Senador Jader Barbalho na noite de ontem: se houver anjos nessa história, eles são as exceções. Meu ponto de vista é
muito parecido com esse. Apenas entendo que o
Senado Federal deste País não pode cometer a leviandade de agir tomando medidas que podem acarretar o fim de atividades empresariais que estão
sendo permitidas pela legislação, pelos órgãos encarregados de controlá-las e que, presumivelmente,
são atividades lícitas. Não podemos pennitir que as
nossas emoções, que a projeção das nossas diferentes posições na política estadual, sobre a política
nacional, que nada disso nos conduza a cometer, a
assumir atitudes levianas.
O que aconteceu hoje é que muito embora
haja, como há, e o nosso eminente colega, Senador
Esperidião Amin, acaba de demonstrar, pelo menos
em relação a uma das instituições, já que S. Exª demonstrou que há todos os motivos para crer que a
honestidade não é um dos atributos de que sejam
devotos os seus dirigentes, entre elas também existe uma que S. Exª nem o nome quis declinar, porque
provavelmente não tem certeza de que seja uma instituição que possa ser inquinada de haver tido desvios
de comportamento que merecessem punição.
Se a CPI não tivesse tomado as decisões que
tomo!..-t'iõje, provavelmente se liq-uidariam as instituições a que se referiu o Senador Esperidião Amin,
mas certamente iria também, de cambulhada, uma
cujo nome S. Exª nem ao menos quis mencionar e
que se encontra exatamente na situação das outras.
O que fizemos, Sr. Presidente, foi não pennitir
que um erro de interpretação da vontade do Senador Kleinübing, que foi aceita pela CPI, que não foi
compreendida e que não se cpnseguiu expressar
corretamente, que o erro na compreensão dos propósitos da CPI pucjesse levar a conseqüências irreversíveis, que não podemos ter receio algum de
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adotar. E, mais do que isso, temos a obrigação_de__
adotar, quando tivermos os elementos finais de convicção e de prova.
A CP! não tem o direito, o Senado Federal não
tem o direito, nenhum de nós tem o direito de destruir pessoas ou instituições antes de concluir o inquérito que estamos fazendo. Por isso, quando se
fala que se realizou na manhã de hoje, ou na tarde
de hoje, uma reunião para proteger ladrões, fico perguntando: quem de nós estava ali para proteger ladrões? Seria V. Exl', Sr. Presidente Bernardo Cabral? Seria eu? Seria o Senador Jader Barbalho?
Seria o Senador Eduardo Suplicy, que lã estava?
Seria a Senadora Emília Fernandes? Seria o Senador Fernando Bezerra ou o Senador José Agripino?
Seria o Senador Carlos Wilson ou seria o Relator
Roberto Requião?
Creio que há ladrões na mira desta CPI, creio
que há corrupção a ser revelada. Mas creio, Sr. Presidente, que estamos vivendo um momento em que
precisamos mostrar à Nação que esta é uma Casa
que não se ac,pvarda, que não se intimida, mas que
também é uma Casa que não sucumbe à tentação
do brilho dos holofotes, ao encanto dos palcos, esta
é uma Casa que não sucumbe à tentação do brilho
fácil. O grande brilho dos que estão nesta CPI será o
de concluir um trabalho que ao final seja inatacável,
um trabalho que seja completo, um trabalho que seja
conclusivo, um trabalho que seja irrespondível. Penso
assim, e por isso creio que, se alguém afirmou que se
fez uma reunião para proteger ladrões, que esta CPI
bem que merecia um pedido de desculpas.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra, pela ordem.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, é
para solicitar à Mesa que esgotemos a Ordem do
Dia, para depois prosseguir nesta discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Como a matéria em discussão trata de letras
do Tesouro da Prefeitura de São Paulo- portanto,
correlata às questões aqui levantadas -, o assunto
merece que o Senado tome conhecimento, e o Senado não vai ocultá-lo.
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveito para intervir
nesta questão e, em primeiro lugar, desejo manifestar a minha solidariedade ao Presidente da Cernis-
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são Parlamentar de Inquérito, Senador Bernardo Cabral, que, de forma responsável, convocou a reunião, já que estava sendo provocado por um Governador, portanto, um chefe do Poder Executivo de
uma unidade da Federação.
V. Exª, Senador Bernardo Cabral, agiu de forma
responsável. Irresponsável V. Ex! seria se não levasse
em conta uma solicitação e o expediente de um Governador de Estado, não importando o seu partido.
Sr. Presidente, sou o autor ou pelo menos o
primeiro subscritor desta Comissão Parlamentar de
Inquérito e confesso a V. Ex" que quando o fiz, imaginei que era uma CPI que deveria abrigar os interesses desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Mas
alguns entendem que esta CPI deve ficar entre as
fronteiras do Estado do Paraná e do Rio Grande do
Sul. Daí há uma grande dificuldade quando se quer
substituir as atividades da Assembléia Legislativa do
Estado ao invés de apreciar esta questão como uma
questão nacional. Estamos a discutir não especificamente a questão relativa à emissão de títulos de um
determinado Estado, mas a emissão de títulos estaduais e municipais nos anos de 95 e 96. Alguns insistem, Sr. Presidente- para alguns talvez seja irrecusável politicamente -, e temos até que ter tolerância para compreender a passionalidade com que discutem esta questão e pretendem que seja apenas
uma questão paroquial.
Senador Bernardo Cabral, V. EJcll agiu acertadamente. Disse bem há pouco o Senador Geraldo
Melo que uma comissão parlamentar de inquérito não
tem o direito de condenar ninguém. Uma comissão
parlamentar de inquérito investiga Só quem pode condenar é o Poder Judiciário, nos crimes comuns, e as
assembléias legislativas dos Estados e as câmaras
municipais em caso de responsabilidade.
Mas, Sr. Presidente, alguns não resistem à
condenação prévia. Ao primeiro momento já há condenação, principalmente, como foi dito pelo Senador
Geraldo Melo, se os holofotes das televisões se
apresentam.
Quero, Sr. Presidente, dizer que da minha parte, e creio que esse seja o sentimento majoritário da
Comissão, estamos dispostos a investigar e ao final
apreciar um parecer do Senador Roberto Requião,
mas não fazer prejulgamento. Alguns estão apressados. Repito: nessa questão da emissão de títulos vai
ser difícil encontrar alguma unidade da Federação,
algum município que não tenha feito com sentido de
fazer caixa, infringindo o art. 33 das Disposições
Constitucionais Transitórias. Todos estão em pé de
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igualdade. Para ser benevolente, quase todos. Para
não fazer um juízo apressado, ninguém.
Ainda ontem assistimos a um parlamentar confessar que deliberadamente emitiu os títulos: 480 milhões para pagar 26 milhões. Um parlamentar declarou isso. Vou, Sr. Presidente, me policiar para não
citar ,nomes, mas não vou deixar de citar os que
ouvi. Nenhum estado ou município - talvez haja exceção - emitiu títulos exclusivamente para pagar
precatórios. Outros, dolosamente, emitiram títulos
sabendo que os mesmos não eram destinados ao
pagamento de precatórios.
Sr. Presidente, na questão do mercado financeiro, também não há anjo. Diz-se agora que o dono
da IBF, uma empresa avaliada em R$10 mil, inventou
tudo isso. Como já faz muito tempo em que eu tinha direito de acreditar que existia Papai Noel, não posso
aceitar que se pense que foi o dono da IBF que inventou tal coisa e que o Banco Vetor, que é um dos menores do mercado, é responsável por isso.
Sr. Presidente, estou esperando para ver quem
está na ponta no final desse processo. Ontem, usei
uma expressão não muito parlamentar - espero que
me permitam repeti-la: não posso acreditar que formiga consiga engolir elefante. Como não consigo
imaginar tal coisa, não sei como uma empresa avaliada em R$10 mil pode entrar no mercado e comprar milhões - quase R$1 bilhão - e que não há ninguém grande por trás disso, bancando tudo isso! Há
só os pequenos, a respeito dos quais o Banco Central se apressou a dar uma satisfação pública? Imediatamente, a Comissão pediu apenas a fiscalização, e, em menos de 48 horas, o Banco Central,
numa agilidade fantástica, como guardião da moeda,
resolveu liquidar onze ou treze instituições financeiras. Acabaram-se o IBF e tantas outras, e o mercado pode ficar tranqüilo porque, a partir dessa atitude,
ele está saneado.
Todavia, Sr. Presidente, um banco grande, que
não vou citar por uma questão de responsabilidade,
até porque estou aguardando a Comissão, ficou com
60% de todos os títulos do Estado de Pernambuco.
Na hora em que o Estado fez a oferta pública, em
que o deságio era maior, não apareceu ninguém. Aí,
entraram as pequeninas comprando, quando o deságio era maior, e, portanto, a vantagem era maior.
Ao final, um fundo de renda fixa, onde a viúva, o pobre coitado, coloca lá o seu dinheirinho de economia
para aplicar em fundo de renda fixa de um banco. Lá
ele comprou quando o deságio era menor.
Incrível, Sr. Presidente! Como é que se deixa
de comprar na hora da oferta pública e se fica para o

final para ter menor lucro, e o menor lucro é o do
fundo de renda fixa?
Eu não vou ficar aqui querendo ser a Torquemada da IBF, a Torquemada de corretorazinha, ten- tando localizar em determinado Estado, quando quero ver toda a via crucis, quem sustentava todo esse
esquema no final. Porque essas pequenas corretoras que alguns arautos da moralidade limitada
acham que deve ficar aí, ou pretendem que fique só
aí e se dão por satisfeitos. Quanto a mim, não, Sr.
Presidente. Quero fazer o juízo ao fim e ao cabo da
apuração. Por isso, a meu ver, deve haver tranqüilidade. Nada de juízos precipitados.
Hoje, os jornais publicam que um grande banco
do País, apenat; àir..vé& d..> urt .... operação de seguro.
teve lucro superior a toda a operação de um estado.
Entendo que a atitude do Senador Bernardo
Cabral de ouvir a Comissão e de esta tomar a decisão que tomou, inclusive - repita-se aqui mais uma
vez-, ao final com a colaboração do Senador Vilson
Kleinübing, foi no sentido de que os títulos que estão
sendo financiados permaneçam sendo financiados.
-Quanto aos títulos que não foram colocados no mercado, que não seja permitido que venham a sê-lo.
A atitude que acabamos de tomar é correta,
serena. Todavia, vir a Comissão a ser instrumento
de política paroquial, de julgamento precipitado, aí
não, Sr. Presidente, não aceitaremos. Vamos dar
tratamento, na Comissão, em pé de igualdade a todos os estados e a todos os municípios envolvidos,
esperando, Sr. Presidente, para fazer o julgamento
de todo esse quadro que aí está, mesmo porque não
penso que tenha sido o Sr. Wagner Baptista Ramos,
funcionário da Prefeitura de São Paulo, que o inventou. Até estou admitindo que ele possa ter sido - e
aí as evidências apresentam - um grande beneficiário, mas não inventou também isso sozinho, e também não éstá
nospreeatórios:
toda a rolagem da dívida, não tenho a menor dúvida; está em
todo o sistema; erri títulosdaaíviâa agrária: 15so, então, não está delimitado aí. A mim não satisfaz pendurar à execração pública apenas a IBF, o laranja, o
laranjinha. Aliás, não deve ser nem laranjinha, não
chega nem a ser laranja, aquilo é tangerina. O que
me interessa é conhecer toda a cadeia que dá sustentação a isso, porque não creio que essa gente
possa entrar no mercado comprando bilhão tendo
R$10 mil como capital.
Portanto, ao fazer esse registro, cumprimento o
Senador Bernardo Cabral, cumprimento a Comissão
por não ter, na tarde de hoje, desestabilizado gratuitamente e de forma intempestiva o mercado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tu ma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr'-s e Srs. Senadores, acredito que os
pronunciamentos que hoje ouvimos aqui, com a tolerância declarada de V. Ex", deram oportunidade aos
Srs. Senadores que não participam da Comissão de
se inteirar de todo o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo de dois meses.
Quero deixar registrada a lisura, a competência
e a firmeza com que o Senador Bernardo Cabral tem
conduzido os trabalhos. Respeitando as testemunhas que lã vão depor dando liberdade a todos os
Srs. Senadores, pertencentes ou não à Comissão,
que os interpelem, solicitem documentos, atendendo
de pronto as requisições do Sr. Relator, que também
tem sido operoso na análise dos documentos e no
recebimento das informações, requerendo as diligências.
Esse testemunho eu gostaria que ficasse registrado nos Anais desta Casa. Esse nervosismo é natural, pelo cansaço que vem tomando conta dos
membros da Comissão, por serem tensos os assuntos lá discutidos. São testemunhas Secretários de
Estado, Secretários Municipais, pessoas do mundo
econômico, e a gama de informações que precisamos ter para poder interpelá-los não vem sem uma
busca incessante.
Sr. Presidente, quando se fala, às vezes, na
anistia ou no uso da Lei n° 9.080, que trata da reduyão da pena, nós jamais poderíamos colocar um
anúncio õlCb jornais convidando alguém a vir depor
para se beneficiar de alguma lei, pois isso seria um
conto de fadas. Se não tivermos documentado provas que possam levar esse depoente ao desespero
da responsabilidade, por ter participado da prática
de um crime, ele jamais colaborará com a Comissão
para entregar seus companheiros, para dividir a sua
respor.saoihdade. Nós sabemos disso. É por isso
que essa Comissão está trabalhando seriamente
para se documentar e poder, realmente, alcançar os
responsáveis.
Mas uma coisa fica bem clara, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, essa Comissão está no caminho certo, e esta permanente suspeita de que
tudo vai virar "pizza", provavelmente será pizza notu ma, quando os membros dessa Comissão, cansados, chegarem a um resultado positivo, de responsabilizar os que praticaram o crime contra o Estado,
que poderão ir para a cadeia. Aí, sim, talvez, numa
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madrugada mais longa, possamos comer uma pizza
à custa do Presidente Bernardo Cabral.
Não pOdia deixar .:..-se me for-permitido- de so·
licitar à CPI, neste plenário, uma auditoria às três
empresas citadas pelo Senador Esperidião Amin e
pelo Senador Casildo Maldaner. E presto minhas homenagens ao Senador Casildo Maldaner, que trouxe
à discussão um ofício, a pedido do Governador do
seu· EStado, e nunca procurou influir na decisão dos
Senadores que compareceram a esta reunião secreta. Teve sempre de explicar o que ocorria. O Senador José Serra e os outros Senadores que tinham
conhecimento do andamento dessas operaçEes ...porque a indignação do Senador Esperidião
Amin é correta. Quando ele pega um mapa em que
uma operação começa num deságio violento e passa por duas ou três alterações de venda, com preços aquém do que seria lógico num comércio normal
de títulos, passando imediatamente a um valor atto
pela compra desses títulos. Então peço e vou requerer, Senador Esperidião Amin, a auditoria imediata
do Banco Central nessas três instituições. E, se elas
praticaram qualquer tipo de deslize, como está praticamente comprovado no ofício do Governador de
Santa Catarina, que sejam liquidadas na forma da
lei.
D SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu também faço parte da Comissão de Inquérito que está
analisando a questão relacionada aos títulos públicos. Confesso aos Srs. Senadores que, quando fui
chamada pela Liderança do meu Partido para representar o PTB naquela CPI, num primeiro momento
até resisti. Argumentei que tinha pouco conhecimento em relação a essas questões que são muito profundas, de caráter altamente técnico, de caráter econõmico, e que até por eu não ter experiência no Poder Executivo, naquela oportunidade entendia que
poderia ser muito difícil a minha participação nos trabalhos. Porém, confesso aos Srs. Senadores, que
certaJ11ente já nQli çonh~_em, gu~ não somos de I'JOS
- assustar; aceitamos desafios, entendemos que as
pessoas não conhecem tudo, mas que têm o dever
e a compreensão de buscar entender, de dar a sua
contribuição e principalmente desempenhar paralelamente a todos os Srs. Senadores a responsabilidade que nos foi delegada.
Fui.para a Comissão, tenho participado praticamente de todas as reuniões que aconteceram. Em
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98% de reuniões estive presente. Desde o primeiro ·
momento, com muita tensão inclusive fui talvez dos
primeiros Senadores que pediu à Assessoria Legislativa da Comissão que fosse ao meu gabinete e lá
estiveram para trocarmos ·idéias, para aprofundarmos a discussão em relação ao assunto em questão. Tenho, portanto, demonstrado um interesse e
uma atenção, o que é o meu dever.
Nas primeiras reuniões alertei, e está gravado
em ata - o Sr. Presidente certamente lembra - da
preocupação que particularmente eu tinha no andamento e na forma de encaminhamento das questões
debatidas naquela Comissão e das decisões tomadas. Digo isso porque nas primeiras reuniões, nos
primeiros depoimentos notei que em determinados
momentos as próprias pessoas convidadas a virem
depor sofriam quase que um massacre psicológico e
acusações muito fortes que entendia que não era o
momento de se tomar aquelas decisões e fazer
aquelas avaliações.
Registrei em ata, registrei o fato de que as coisas em uma comissão, acredito, têm que ir acontecendo gradativamente, com fundamentação, com
discussão ampla e com conhecimento de causa de
todos os seus integrantes. Por isso, estou muito à
vontade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para
dizer que também estive nessa Comissão, convocada pelo Sr. Presidente, Senador Bernardo Cabral,
para uma reunião reservada. Também desconhecia
o assunto que ia ser tratado. Fui a primeira a chegar
à sala n2 2, onde seria a reunião, e, logo em seguida, chegou o Presidente.
Queremos deixar bem claro, Sr. Presidente,
que temos observado a lisura, a seriedade com que
essa Comissão tem buscado encaminhar seus trabalhos através do seu Presidente, do Vice-Presidente e de todos os seus membros.
Por outro lado, às vezes, tem preocupado-me
profundamente a forma como alguns Srs. Senadores
participam das comissões. Não estamos nas comissões para ver quem brilha mais, quem corre mais
para aonde estão as luzes, mas é, sem dúvida, para
fazermos um trabalho que não tem nome, não tem
sigla e que deve procurar a fundo para tirar a limpo
onde estão as falcatruas, onde está a corrupção,
onde estão os envolvidos.
No meu primeiro depoimento, alertava que não
podíamos crucificar, penalisar, condenar cada depoente que chegasse. Eu dizia: 'Não podemos trabalhar nesse ritmo. Temos de buscar os dados, fundamentá-los e chegar às conclusões. Aí, sim, levar a
público e encaminhar as denúncias.
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--- Por isso, Sr. Presidente, não vou entrar no mérito da avaliação técnica sobre os números, a qual já
foi dada, nem sobre essas empresas corruptas que
estão vindo à tona e que virão, mas quero que fique
bem claro o que aconteceu na reunião de hoje e
qual foi o espírito e o sentimento que levou todos os
Srs. Senadores a comparecerem ao chamado do
Presidente.
Ali, havia muita seriedade e muito compromisso em analisar um pedido, uma solicitação de um
Senador, membro da Comissão, e que, portanto,
merece o respeito tanto do Presidente, como de todos nós. Ali, em momento algum, tinha-se a idéia ou
se votou alguma coisa pensando em acobertar
quem quer que seja.
Sendo assim, Sr. Presidente, não me posso silenciar diante da afirmação de que a Comissão se
reuniu para acobertar ladrões. Perdoe-me o Senador
Esperidião Amin, e isso já disse a ele pessoalmente,
mas estávamos ali para analisar uma interpretação
equivocada do Banco Central de um requerimento
apresentado, na Comissão, pelo Senador Vilson
Kleinübing, que foi votado e aprovado por todos. Até
chamamos os representantes do Banco Central para
sentir e passar a interpretação correta. Foi levantada, inclusive, a possibilidade de que outro requerimento fosse apresentado nos moldes daquele que o
Senador Esperidião Amin desejava Mas não foi
apresentado, e não era o assunto em questão na
Comissão.
O que queremos afirmar é que estamos tranqüilos, pois o trabalho está-se dando em um nível
respeitável. Disseram alguns Senadores que precisamos nos organizar e cruzar dados e informações
ainda antes do início da reunião. Troquei idéias cem
o Presidente. A minha intenção era apresentar na
Comissão - não o fiz dado o adiantado da hora, mas
o farei em uma próxima - a sugestão de que formássemos subcomissões. Cada subcomissão se aprofundaria em determinados dados relativos às prefeituras, aos governos de Estados, a contas bancárias.
Começaríamos, então, a fazer imediatamente o cruzamento dessas informações para encontrar o fio da
meada e descobrir quem são os outros envolvidos.
Sr. Presidente, a sociedade brasileira precisa
saber a verdade. A SQ<:iedade brasileira precisa valorizar o Congresso Nacional. Hoje existe uma campanha de difamação dos Parlamentares, de desrespeito aos Parlamentares. Nós queremos provar que
CPI não termina em 'pizza", Srs. Senadores. CPI
pode terminar em resultados objetivos que levem à
denúncia e à punição. Esta CPI está mostrando ao
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País onde está o dinheiro que deixa de chegar às
escolas, aos hospitais, aos ,programas sociais, o que
resulta na pobreza e na violência que vemos aumentar dia a dia.
Não posso calar-me diante de comentários de
que estaríamos fazendo uma coisa fechada para beneficiar alguns. Não era isso, Sr. Presidente. Não
era isso, Srs. Senadores.
A minha voz não tem sido, talvez, a mais ouvida na Comissão. Muitos conhecem mais, muitos têm
mais brilho e recebem informações privilegiadas.
Quando vão para a reunião, já sabem tudo, enquanto nós ainda nem olhamos os documentos. Isso
existe, sim, -infelizmente, Sr. Presidente. Quero denunciar aqui: dentro da Comissão há o baixo clero e
o alto clero.
• Não será isso, porém, que vai fazer com que
nós passemos a ter menos responsabilidade com as
decisões. As votações passam por nós. Ao contrário
dos primeiros momentos, quando quase pedi ao
meu Líder que me retirasse da Comissão, agora desejo reafirmar a minha disposição de nela permanecer. Não aceito! Não aceito que a Comissão seja
acusada de ter-se reunido secretamente, de ter trazido documentos. O Senador Casildo Maldaner cumpriu com o seu dever de Representante de um Estado. Atendeu ao pedido de um Governador, como
qualquer um faria.
Quero concluir, Sr. Presidente, reafirmando o
meu desejo de que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional e a imprensa, que tem dedicado um
espaço significativo para que as coisas sejam colocadas em seus devidos lugares, continuem acreditando em que vamos, sim, dar uma grande contribuição ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
Posteriormente falará o Senador Fernando Bezerra.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero aproveitar este momento para fazer uma reflexão.
Parabenizo o Senado pela CPI. Ela surgiu do
inconformismo do Senador Vilson Kleinübing, que
chamou a atenção de todos nós para a operação
que estava sendo efetuada no Estado de Santa Gatarina. Em função de seu posicionamento diante daquela operação, o Senador Jader Barbalho solicitou
a instauração da CPI.
Observemos que todas as operações que estão sendo hoje condenadas, as falcatruas, os roubos, as comissões inaceitáveis, passaram aqui por
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nós. Aprovamos tudo aquilo que agora descobrimos
que estava errado. Não apenas nós o fizemos. O
Banco Central do Brasil tem responsabilidade também nisso tudo que estamos enxergando aqui hoje.
Sr. Presidente, estou sinceramente chocado
com tudo a que estou assistindo. Estamos percebendo, ao acompanhar o trabalho da Comissão, que
um cidadão mais esperto do que todos nós foi o
grande descobridor da pólvora na questão dos precatórios.
Esse cidadão, o Sr. Wagner Baptista Ramos,
assessor do Prefeitó Celso Pitta, de São Paulo, está
em todas as operações. Todas!! Em todos os cantos
onde a operação se deu, constatamos a presença
desse cidadão. Naturalmente, as operações foram
efetuadas com a intermediação do Banco Vetor, da
Corretora Perfil, da IBF. Mas temos a impressão de
que o grande criador de tudo isso é o Sr. Wagner
Baptista Ramos.
Esse cidadão apresentou para Prefeitos e Governadores em dificuldades uma forma fácil de aqui. sição de recursos. Goverllaâores desei;perados,
Prefeitos desesperados aquiesceram para usufruir
daqueles recursos de que tanto necessitavam. Aceitaram, então, fazer propostas que, na verdade, foram montadas com base em débitos que não existiam.
Não sei se há pessoas do Banco Central por
trás dessa história- a CPI haverá de descobrir isso , ou se tapearam pessoas do Banco Central. Creio,
no entanto, que enganaram a maioria dos Senadores desta Casa, os quais aprovaram todas as operações que foram concluídas.
Sr. Presidente - V. Ex!' que está apoiando a
CPI -,.quero chamar a atenção para o fato de que todos Õs depoentes, todos os Prefeitos e Governadores que buscaram esses recursos e que criaram
uma dívida de precatório que não existia para conseguir esses recursos, afirmam em seus depoimentos - não houve nenhuma contestação - que essa
operação foi a que menos prejuízo deu ao Estado. É
interessante observar isso.
Que Sistema Financeiro é este do Brasil, em
que um Governador de Estado ou um Prefeito lançam letras para vender a quem esteja interessado,
pagando comissões que chegam a 5,5%, com um
deságio ql.le, em alguns ca.Sos, chega a 20%? Hoje,
esse deságio é dado, e, em todos os casos, o Banco
Vetor é o comprador.
Não há explicação para que, no final da história, no final do eixo, com um deságio muito menor,
tenha sido - o Senador Jader Barbalho não quis ci·
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tar nomes aqui- o Bradesco a instituição que adquiriu 60% dos títulos do Estado de Pernambuco.
Onde está a culpa de cada um nessa história
toda?
Os Governadores e os Prefeitos queriam o dinheiro. Apareceram esses - não sei nem do que
posso chamá-los - cidadãos, oferecendo esse dinheiro fácil e eles aceitaram. Esses cidadãos ganharam R$600 milhões com essas operações e todos
os que tomaram esse dinheiro - aí é que vem a minha reflexão, Senador José Serra, que é um homem
do Governo e que já foi Ministro do Planejamento -,
todos os Governadores e todos os Prefeitos disseram que esse foi o dinheiro conseguido com o menor custo.
Senador Josaphat Marinho, imagine V. Ex" as
falcatruas que existem nos outros tipos de operações, no lançamento de debêntures, nos títulos de letras do próprio Tesouro.
É por isso que não se fez a CPI dos bancos.
Se essa CPI dos Títulos Públicos, que é para pegar
bagre, como diz o ilustre Relator, Senador Roberto
Requião, está chegando a esse ponto e está escandalizando a Nação brasileira, imagine aonde não
chegaríamos com a CPI dos bancos, que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não quis que funcionasse.
Espero que essa CPI possa atuar também sobre o lançamento de debêntures, Sr. Presidente; que
ela possa expandir seu trabalho e que possa desmascarar os criminosos.
Espero, um dia, ter a alegria de ver na cadeia
aqueles que levaram o Banco Nacional à falência, o
Banco Económico, bem como tantos outros bancos
neste País. Essas pessoas se encheram de dinheiro, mas, até agora, Sr. Presidente, não temos a notícia de que um único deles esteja pagando pelo que
fez.
Estamos vendo o Poder Judiciário reclamar,
neste País inteiro - justo o Poder Judiciário que tem
os maiores salários do Brasil, não só os juízes como
os seus funcionários -, por mais dinheiro e, no entanto, esses cidadãos, que roubaram o Banco Nacional, o Banco Económico, que faliram instituições
financeiras, estão todos livres, usufruindo da riqueza
que roubaram durante tanto tempo.
Espero que essa CPI consiga cump~f o seu
papel.
Já está completamente claro quem foi o idealizador, quem foi o inteligente, quem foi aquele que
imaginou tudo isso para conseguir esses recursos.
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Já se sabe até das aplicações desse cidadão em ·
Miami, nos Estados Unidos etc.
Rco a me perguntar - e quem sabe a base do
Governo possa explicar -: será que os Prefeitos, os
Governadores, que tiveram acesso a esse dinheiro,
falaram a verdade quando disseram que esse foi o
dinheiro mais barato que eles poderiam ter conseguido?
Se estamos enxergando tanta corrupção nesse
dinheiro dos precatórios, ganho pela Banco Vetor,
ganho pela Corretora Perfil, pelo IBF, pelo Sr. Wagner Baptista Ramos, quem estará ganhando com as
outras operações, com as operações dos TOAs,
com as operações das debêntures, com todas as
outras operações do nosso sistema financeiro?
Gostaria que essa CPI não se limitasse à questão dos precatórios, que ela expandisse seus trabalhos e que nós pudéssemos ter a CPI dos bancos,
porque, assim, desbarataríamos toda a quadrilha
que funciona no sistema financeiro nacional, que
permite tanto enriquecimento ilícito em nossa Pátria.
Sr. Presidente, espero vir a esta tribuna um dia
dizer com alegria que alguns ladrões de colarinho
branco foram para a cadeia na República Federativa
do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEtrrE (Antonio Cartos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB - MT.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.Senadores, serei breve, não sei se
deveria, a esta altura, dirigir mais alguma palavra sobre esta matéria já tão discutida. Quem fala por último às vezes tem a vantagem de não ter muito que
dizer, porque o tema já foi praticamente esgotado.
Mas quero registrar, de certa forma, a minha
indignação por certos comportamentos que presencio na Comissão Parlamentar de Inquérito, a primeira de que participo em minha vida, uma vez que minha experiência é curta aqui neste Senado e não tinha se apresentado a mim uma oportunidade igual.
Talvez não devesse dizer nada mais, diante do
que foi aqui falado, com competência, com brilhantismo e com sabedoria, pelo Líder do meu Partido,
Senador Jader Barbalho, e pelo meu prezado e querido amigo Senador Geraldo Melo, Vice-Presidente
da CPI.
Confesso que cheguei a pensar em pedir o
meu desligamento. Não o faço po"rque tenho a consciência de que posso, modestamente, dar uma contribuição ao País, distanciando-me dessas diferen-

416

Fevereiro de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ças paroquiais que têm movido todo o sentimento dà
Comissão. Sobretudo, porque a serenidade, a competência, a sabedoria, a mão firme do Senador Bernardo Cabral nos estimula para que continuemos na
tarefa de averiguar as fraudes que se cometeram
com o dinheiro público e apresentar à opinião pública e aos poderes a que se destinam esses inquéritos para que sejam punidos aqueles que desonestamente usurparam o dinheiro do povo.
Senadora Emilia Fernandes, no que concerne
às informações privilegiadas, faço parte do baixíssimo clero dessa CPI, honrosamente acompanhado
pelo Senador Carlos Wilson, que se intitulou tamtiéril como membro dessa confraria que aqui se estabeleceu a partir de hoje.
O Sr. José Serra - Não apoiado, nobre Senador. V. Exi faz parte do conselho de bispos.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Obrigado,
Senador José Serra.
As afirmações do nobre Senador Esperidião
Amin, de que todos havíamos nos reunido para proteger ladrões, causaram-me profunda indignação, e
quero dizer que recebi, pessoalmente, um pedido de
desculpas de S. Ex", que, sinceramente, deveria ter
sido publicamente dirigido, não a mim, mas a todos
os membros da Comissão, porque entendo que se
tratou de num momento infeliz de S. Exi.
Sr. Presidente, creio não deva nada mais
acrescentar, porque tudo sobre esta matéria já foi
dito.
Confiando na firmeza da condução dessa Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Senador Bernardo Cabral e pelo meu querido amigo Geraldo
Melo, revejo a minha posição de retirar-me e nela
permanecerei na certeza de que,posso dar uma contribuição a meu País. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr4s e Srs. Senadores, vou ser muito rápido, até porque não vou fazer qualquer análise técnica, por não
ser especialista no assunto e também porque hoje é o
primeiro dia em que participo como membro efetivo da
CPI dos Títulos Públicos, designado que fui pelo Líder
do meu Partido, Senador Sérgio Machado.
Mas, Sr. Presidente, o que me estimulou a participar dessa CPI foi, acima de tudo, ver um homem
da dimensão, do talento, da dignidade e da- honradez do Senador Bernardo Cabral presidi-la.
Sei que o trabalho de uma CPI é penoso, que
envolve muitos meandros, muitos interesses. Mui-

tás pessoas, por certo, irão sair dessa CPI chamuscadas, inclusive Lideranças políticas. Mas quero que
fique bem claro: se participo da CPI dos Tftulos Públicos é acima de tudo porque vejo que o trabalho
que-vem senâo conãuzido pelos Senadort..; Bernardo Cabral e Geraldo Melo honra esta Casa e teru10
certeza de que a CPI chegará a bom termo, .;oa a
quem doer, porque o objetivo do Senado é apurar,
com profundidade, tudo o que for descalabro no sistemafinanceiro nacional.
Por isso, Sr. Presidente, não me alongo, mas
externo a minha satisfação em participar de uma
CPI que tem como Presidente o Senador Bernardo
Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
-Encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. ( Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário e!ll exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lida a seguinte:

PARECER N273, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 24, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 24, de 1997, que autoriza o Município de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTMSP, destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de fevereiro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Marluci
Pinto- Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N2 73, DE 1997.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o Município de São Paulo a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município d.:

São Paulo- LFTMSP, destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de São Paulo autorizado,
nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo- LFTMSP, destinadas ao
giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplica·
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a
aparcela de 2% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-lei nº 2.376,
de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos;
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) Selic;
f) características dos títulos a serem substituídos:
~F=r

rr.

Título

Vencimento

691096

12 -3-1997

Quantidade

16.040.701.841
g) prewsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
~F=r
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rr.

Colocação Vencinlento Título

Data-Base

3-3-1997

3-3-1997

12 -3-2000

691094

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n° 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n2 7.945, de 29 de
outubro de 1973, e Decreto nº 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 32 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A matéria vai à promulgação e retoma à Comissão
de Assuntos Económicos, para prosseguir a sua tramitação no que diz respeito às outras partes.

O SR. PRESIDENTE (Arltonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final que, nos termos
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:
PARECER N2 74, DE 1997
(Da CQmissão Diretora
Redação final do Substitutivo do Senaâo ao Projeto de LercfaCâmara nº102,
Cle-1992 (112-1.289, .Cie f991, na
de
origem).

casa

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 1992 (nº 1.289, de 1991, na Casa
de origem), que amplia, para o estrangeiro em sitJação ilegal no tenritório nacional, o prazo para requerer registro provisório.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de fevereiro de 1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - ~()_nlllclo C.lJnha_Lil118, R~ªto'"--:- Marluce
Pinto- Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N° 74, DE 1997
Dispõe sobre a estada de estrangeiros em situação irregular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Poderá ser regularizada a estada de estrangeiro que, tendo ingressado legalmente no território nacional, nele tenha residência permante e esteja em situação imigratória irregular, na data de publicação desta Lei, e satisfaça os requisitos nela estabelecidos.
§ 1° Considera-se estrangeiro com residência
permanente no território nacional aquele que dele
não se tenha ausentado nos últimos dois anos por
prazo superior a noventa dias ininterruptas ou cento
e oitenta dias intercalados.
§ 2º Considera-se estrangeiro em situação imi- --gratória irregular aquele que:
I -tenha exceâiâo ó prazo legal âe estada:
11 - tenha feito sucessivas viagens internacionais objetivando o visto consular, permanecendo em
situação regular; ou
III - esteja em situação regular por intermédio
de prorrogações sucessivas do prazo de estada não
superiores a dois anos, ou de concessão de asilo.
Art. 22 O estrangeiro de que trata o artigo anterior poderá requerer registro proVisório deSde que:
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I - coinprove sua estada no Brasil por pelo me11 - o exercício, durante o prazo de validade do
nos cinco anos imediatamente anteriores à data da
registro provisório, de ocupação que lhe pennita propublicação desta Lei;
ver a subsistência própria e de seus dependentes;
11 - comprove a ausência de antecedentes criIII - ausência de débitos federais fiscais e de
minais;
- ----antecedentes criminais;
IV - não ter se ausentado do País por prazo
III - apresente requerimento à Polícia Federal
em até cento e vinte dias a contar da data de publisuperior ao estabelecido no§ 12 do art. 12 •
cação do decreto regulamentador desta Lei, nos ter§ 12 A comprovação do preenchimento dos
mos do art. 92
requisitos do inciso III deste artigo poderá ser feita
mediante declaração subscrita pelo próprio interesIV - comprove o pagamento da taxa a que se
refere o art. 62
sado.
§ 22 Com a concessão da permanência, deverá
§ 12 Para os fins deste artigo, é instituído na
o estrangeiro providenciar o registro definitivo de
Polícia Federal o Registro Provisório de Estrangeiro.
que trata o art. 30 da Lei n2 6.815, de 19 de agosto
§ 2~ O registro provisório de que trata este artide 1980, na redação dada pela Lei n2 6.964, de 9 de
go implicará a concessão de uma cédula de identidezembro de 1981.
dade e assegurará ao beneficiário os mesmos direiAr!. 6º Para requerer o registro provisório o estos e deveres de estrangeiro portador de visto pertrangeiro deverá pagar taxa de valor correspondente
manente, previsto no art. 16 da Lei n2 6.815, de 19
à taxa para pedido de pennanência, instituída pela
de agosto de-1980, alterada pela Lei nº 6.964, de 9
Lei n2 6.815, de 19 de agosto de 1980, na redação
de dezembro de 1981.
dada pela Lei n2 6.964, de 9 de dezembro de 1981.
§ 32 comprovação do preenchimento do requiParágrafo único. Para o pedido da pennanênsito do inciso 11 deste artigo poderá ser feita mediancia de que trata o art. 52 , exigir-se-á o pagamento da
te declaração subscrita pelo próprio estrangeiro em
taxa a que se refere este artigo.
que afinne não possuir antecedentes criminais.
Art. 7" Constitui crime fazer declaração falsa
Art. 32 O requerimento do pedido de registro
em processo de obtenção de registro provisório ou
provisório será apresentado em fonnulário próprio e
de permanência.
dirigido ao órgão do Departamento de Polícia FedePena: reclusão de um a cinco anos e, se o inral mais próximo do domicílio do interessado, instruífrator for estrangeiro, expulsão.
do com:
Art. 82 Comprovada a falsidade de qualquer
documento anexado aos processos de que cuida
I - comprovante do preenchimento dos requisiesta Lei, serão cancelados o registro e a concessão
tos do artigo anterior;
da pennanência.
11- duas fotos 3x4;
Ar!. 9º O Poder Executivo, no prazo de noventa
III -apenas um dos segui.1tes documentos;
dias contado da publicação desta Lei, expedirá nora) cópia autêntica do passaporte ou documento
mas para a sua fiel execução, inclusive instituindo
equivalente;
modelos do requerimento de registro provisório e da
b) certidão fornecida pela representação diplocédula de identidade provisória e dando adequada
mática ou consular do país de que seja nacional o
publicidade à regularização da estada do estrangeiro
estrangeiro, atestando sua nacionalidade;
em situação irregular.
Art. 1O. Esta Lei entra em vigor na data de sua
c) certidão do registro de nascimento ou de capublicação.
samento;
Art 11. Revogam-se as disposições em contrário.
d) qualquer outro documento idôneo que perO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
mita à Administração conferir os dados de qualifica-O parecer vai à publicação.
ção do estrangeiro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Ar!. 42 O registro provisório e a cédula de idenSr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patidade de que trata o art. 22 terão prazo de validade
trocínio.
de dois anos.
Art. 52 Nos noventa dias anteriores ao ténnino
É lido e aprovado o seguinte:
do prazo de validade do registro provisório, o estranREQUERIMENTO N2 159, DE 1997
geim poderá requerer pennanência ao Ministério da
Justiça, desde que comprove:
Senhor Presidente,
I - ser detento. da cédula de identidade expeNos termos do art. 321 do Regimento Interno,
dida em conseqüência do registro provisório;
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
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discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n2 102, de 1992 (n2 1.289/91, na Casa de
origem), que amplia, para o estrangeiro em situação
ilegal no território nacional, o prazo para requerer registro provisorio.
Sala das Sessões 27 de fevereiro de 1997.Francelina Pereira- Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr'!s e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto volta à Câmara dos Deputados.
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra como Líder, pelo restante da
sessão, ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Diário
Oficial da União de hoje traz a publicação do Orçamento Geral da União para 1997 com pouquíssimos
vetos. Apenas cerca de R$15.000.000,00 em vetos
e em poucas áreas, na área do turismo, na área de
patrulhas mecanizadas e de Juntas de Conciliação e
Julgamento do Trabalho.
O Orçamento de 97, publicado hoje, representou um avanço significativo no trabalho do Congresso Nacional concernente a essa matéria. Houve
um esforço muito grande por parte do Presidente da
Comissão, Deputado Samey Filho, e por todos os
seus membros. V. Exls se lembram de que o Orçamento de 96 foi aprovado em maio. Este, no final de
fevereiro, está definitivamente finalizado.
Porém, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, sobretudo, têm de continuar trabalhando para
aprimorar a questão orçamentária no País. Nesse
sentido, vi com simpatia uma declaração do atual
Presidente do Senado e do Congresso Nacional de
reivindicar uma mudança no calendário do Orçamento. Essa é uma das primeiras medidas que têm
de ser debatidas com o Poder Executivo. Não se
pode aprovar o Orçamento Geral da União em apenas 90 dias. O prazo é curto, exíguo.
Além de mudar o calendário, o Congresso tem
de acompanhar pari passu o Orçamento desde o

i~ício da sua elaboração e não tomar conhecimento
da peça apenas quando chega ao Congresso Nacional. Mas, ao lado do Poder Executivo, a Comissão
Mista de Orçamento tem que acompanhar a elaboraÇão âesde- su-a rase TniciaL

a.

Tivemos uma experiência fantástica o ano
passado. Levamos a Comissão de Orçàínento a
todas as regiões do País. E lá, abrimos os números da caixa-preta para Governadores, a sociedade civil, líderes, parlamentares que puderam ver,
in loco, os números do Orçamento. Além disso,
colocamos uma p~gina na Internet sobre o OrçaIIl~DtQ_dª__ Uniãº-- para que todo o País tivesse
acesso aos seus números.
E neste debate, no interior do Brasil, cheguei a
propor em Belo Horizonte que esta discussão não
acontecesse. apenas depois que o projeto chegasse
ao Congresso Nacional, mas que, na sua fase inicial, na sua elaboração, o Poder Executivo e o Poder Legislativo fossem a cada região do Brasil discutir as suas prioridades, porque, Srs. Senadores pasmem-, é comum nos defrontarmos com questões que estão no Orçamento que não têm nada a ver
com determinada região que visitamos, que não é
reivindicação de nenhum parlamentar daquela região. São pontos colocadas por tecnocratas na fase
inicial do Orçamento, onde a sociedade não está
olhando e examinando, onde a imprensa não está
focalizando, porque erroneamente a imprensa só focaliza a questão orçamentária a partir do instante
em que ela chega aqui no Congresso Nacional, e o
poder do Congresso sobre o Orçamento é irrisório, é
quase nenhum.
O Congresso apenas trabalha com cerca de
0,5% de um orçamento de R$430 bilhões. Este ano
trabalhou com apenas dois bilhões e oitenta milhões. Portanto, pouco menos de 0,5% do total do Orçamento Geral da União.
O Governo Federal, o Poder Executivo, infelizmente, ainda não evoluiu nessa questão, enquanto o
Congresso Nacional fez um esforço enorme e avanços espetaculares. No parecer preliminar, por exemplo, as emendas dos sub-relatores setoriais, que até
o ano passado podiam fazer emendas a Deus dará,
foram controladas. A partir de agora ficou limitado.
Umitado por ser primeiro acionado por três quartos
da bancada do Estado para depois poder fazer a
emenda. E limitado no recurso. Pois só poderá alocar recursos para emenda de relator no valor de
1O% do total destinado às emendas de bancada do
Estado.
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-Outros avanços importantes foram realizados.
Por exemplo, os relatores setoriais passaram a trabalhar junto com o relator geral a fim de abreviar o
tempo da aprovação orçamentária com orientação
do relator geral. Tal medida precisa ser aperfeiçoada
ainda. A Comissão terá que discutir mais o assunto
e melhorar a questão. Enquanto isso, o Poder Executivo ainda trabalha como se estivéssemos na velhíssima República de Prudente de Morais, de Washington Luís, de antes de 1930. A prática é a mesma. Meia dúzia de tecnocratas - imagino - em uma
sala cinzenta, distribuem lá os milhões do povo brasileiro no Orçamento e mandam essa proposta para
cá. Muitas vezes, nem o Presidente da República ...
~
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Carlos Bezerra, V. Ex'! tem um minuto
para concluir seu pronunciamento.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, o
tempo não seria de 20 minutos?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-A sessão termina às 18 horas e 30 minutos, mas
acredito que o relógio do plenário está adiantado.
Portanto, V. Exl' ainda dispõe de um minuto para
concluir.
O SR. CARLOS BEZERRA - Obrigado pelo
aviso, Sr. Presidente, mas achei que tivesse mais
tempo.
Quero concluir, Srs. Senadores, dizendo que
esse Orçamento é o que mais se aproximou da verdade, estamos nos aproximando da verdade orçamentária no Brasil. livemos um Orçamento mais
magro- o investimento veio de R$7.7 bilhões, saiu
daqui com R$9.8 bilhões -, porém, exeqüível.
Entendo que devemos acabar com essa festa
do crédito suplementar no final do ano, devemos fazer um Orçamento mais realista. Devo ressaltar, no
entanto, que o Congresso Nacional cumpriu o seu
dever, a sua obrigação.
Quero aqui estender os meus agradecimentos
ao Senador Coutinho Jorge, à Deputada Yeda Crusius e aos Det:-utados Nan Souza, Pedro Navais e
Márcio Reinaldo que constituíram um comitê que,
democrática e transparentemente, trabalhou ajudando a Relataria-Geral a fazer o melhor trabalho possível para o Orçamento-Geral da União de 1997.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Mauro Miranda e Fernando Bezerra enviaram discursos à Mesa

para serem publicados na forma do Regimento lnterno.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o intenso movimento de internacionalização e globalização da
economia que se vem processando em escala mundial, exige, cada vez mais, um elevado grau de competitividade das atividades produtivas. Particularmente em relação ao setorprimário, é imprescindível. que novos investimentos sejam realiZados com
vistas à incorporação de novas áreas com vocação
para exploração de agropecuária modema de elevada produtividade.
Como é do conhecimento de todos, o semi-árido do Nordeste é uma região marcada pela incerteza da ocorrência regular das precipitações pluviométricas. Há, inclusive, um consenso de que uma agricultura modema e capitalista somente se viabilizará
naquela região quando estiver garantida a segurança hídrica necessária para que os vales e as chapadas irrigáveis possam ser explorados baseadas em
modelos e técnicas de irrigação avançados.
Temos a crença, por outro lado, que o desenvolvimento equilibrado da região dependerá, em boa
medida, do tratamento que se dispense ao setor primário para que, corri os outros setores da economia,
possa contribuir para elevar o grau de complementaridade das atividades produtivas entre os demais setores, principalmente no que diz respeito a absorção
de empregos produtivos, geração de renda e retenção do homem do campo.
O que se vê hoje no Nordeste, excetuando-se
alguns focos de modernização, é _um setor ~~má~o
debilitado, onde as atividades agncolas.tradlclonals,
exploradas sob condições de sequeiro, vem apresentando persistentes e continuados declínios em
seus índices de produtividade.
Não que a agricultura de sequeiro signifique,
de antemão, empreendimento fracassado. No estudo sobre o Nordeste: Os desafios de uma dupla inserção, de autoria de Roberto Cavalcante de Albuquerque do INDE e Gustavo Maia Gomes do IPEA,
proposto para o VIU Fórum Nacional, realizado no
Rio de Janeiro, de 13 a 15/01/96, defendem a redução da vulnerabilidade da agricultura de sequeiro
através da melhor adaptação às condições ambientais. Pressupõem, principalmente, a reestruturação
fundiária em áreas selecionadas de acordo com critérios que consolidam sua maior aptidão produtiva.
Áreas que sejam objetos de atuação de pequenos
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produtores" rurais, combi'nando pequenas lavouras irrigadas, culturas pennanentes e pecuária intensiva.
O efeito combinado das incertezas das irregularidades das precipitações pluviométricas, a rudimentar tecnologia empregada nos cuttivos e a pouca
integração daqueles que participam do processo
produtivo com o mercado, contribui, sobremaneira,
para a fonnação desse quadro de quase inviabilidade das atividades agrícolas no Nordeste.
O algodão, que há pouco mais de três décadas
representava o principal sustentáculo econômico do
meio rural do Nordeste, se encontra, atualmente, em
pleno declínio. Além da baixa produtividade por ser
explorado sob condições de sequeiro, e baixo nível
tecnológico, os preços impostos pela concorrência
internacional e as isenções por parte dos países exportadores, r;raticamente, inviabilizam a sua exploração.
Quase todas as pequenas e médias indústrias
de esmagamento e beneficiamento do algodão
atualmente se encontram paralisadas, com milhares
de empregos extintos por falta de matéria prima local.
O mais grave é que nenhuma alternativa economicamente viável foi encontrada para substituir
milhares de hectares de solos ocupados pelos algodoais, que garantiam a ocupação e renda ao pequeno, médio e a grande agropecuarista do meio rural
nordestino.
Em conseqüência, nos últimos vinte anos, centenas de famílias migraram do campo para as grandes e médias cidades por falta de alternativas de sobrevivência. Infelizmente, temos hoje no Nordeste
um grande contingente de famílias morando precariamente em favelas, sob péssimas condições de
vida.
E sob esta ótica, o Ceará não se diferencia dos
demais estados do Nordeste. Fortaleza nos últimos
trinta anos, vem tendo a sua periferia continuamente
ocupada por famílias, que migram do campo para a
cidade, produzindo seqüelas já conhecidas por todos nós.
Seríamos injustos se deixássemos de reconhecer, no entanto, o grande esforço que as últimas administrações do Governo do Ceará vem desenvolvendo em prol do setor primário. Significativas somas de recursos do próprio tesouro estadual foram
empregados na aquisição e distribuição de sementes de milho, feijão e sorgo, possibilitando uma elevação de, pelo menos, 20% na produtividade dessas
lavouras.

O Projeto São José, com parte dos recursos
financiados pelo BIRI) e com área de ação voltada
prioritariamente para o meio rural, tem beneficiado
inúmeras comunidades. Incentiva-se a exploração
da pequena lavoura irrigada, o aproveitamento
sarni-industrial das principais matérias primas locais, promovendo o associativismo entre os beneficiários.
Temos, no entanto, a absoluta convicção de
que apenas a aplicação de um conjunto de políticas
compensatórias voltadas para o setor agrícola e especificamente para o pequeno produtor, produza, na
economia da região, efeitos com caráter de sustentabilidade.
Por isso, o Ceará já optou claramente em
apoiar uma agricultura moderna, instituindo, há
cerca de 10 anos, uma PolítiCél ele _Águas, que tem
no açude Castanhão a criação do "Sistema· complementado por mais de 40 reservatórios, o que
possibilitará a interligação de bacias hidrográficas,
que garantirão água para atender ao abastecimento humano e animal, a demanda das indústrias
que estão se implantando, permitindo a exploração do potencial irrigável dentro de uma visão de
agro negócio.
Temos em curso, no Ceará, um fundamental
e inadiável programa de industrialização, com mais
de 250 unidades produtivas instalando-se no interior
do Ceará até 1998. Essas plantas industriais terão
nesse grande sistema de integração de bacias, onde
o Castanhão é a principal peça, a garantia do atendimento da atual e futura demanda d'água. Serão
mais de 50 mil empregos diretos e indiretos que terão continuidade.
Muitos erros foram cometidos quanto à filosofia, programação e execução dos programas e projetas de irrigação. Predominava a excessiva e paternalista intervenção estatal nos projetas de irrigação.
Agora já se sabe o caminho.
O atual modelo de expansão das áreas irrigáveis, pressupõe a fonnação de pólos agroindustriais,
associados a projetas de irrigação com a presença
de empresas "âncoras", os chamados agrobussiness, que trabalhando de forma parceirizada alavancam os pequenos e médios empreendimentos
agroindustriais.
Assim, o incremento da área irrigável do Ceará
em cerca de 80 mil néctares, está umbilicalmente
ligado à construção do Açude Càstanhão. Somente com a expansão do Chapadão de Russas e da
Chapada do Apodi, com estimativa de incremento
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de área de cerca de 20 mil hectares, o Ceará poderá
se constituir num dos maiores produtores dG frutas
tropicais do país, garantindo milhares de empregos
aos cearenses. Temos clima estável durante o ano
todo e poderemos programar nossa produção para
atender aos mercados europeu, americano e dos
países asiáticos, nas épocas de baixas temperaturas.

rio de hoje traz uma outra informação que vai para o
outro pólo dos fatos negativos. O custo rodoviário do
frete de soja, que é a principal cultura de exportação
de Goiás, está subindo 10 por cento este ano. O
reajuste estaria sendo provocado pelo aumento nos
preços dos combustíveis e pela própria evolução da
demanda por transportes, já que a safra é maior que
a do ano passado.

O Ceará não pode, mais uma vez, ser penaiizado por ter suas fundamentais e inadiáveis obras
de infra-estrutura hidráulicas interrompidas em face
de denúncias de empreiteiros por terem interesses
contrariados por força de sua própria inadimplência.
No caso do Projeto de Tabuleiro de Russas, o processo que tramita no Tribunal de Contas da União,
diz respeito ao contrato de consultaria e que ainda
não foi julgado no seu mérito e não ao contrato de
execução das obras.

De acordo com os dados levantados pela Gazeta Mercantil, •o custo do transporte rodoviário
equivale a 43,6 por cento do preço da saca negociada em Rio Verde, Goiás, e escoada para o porto de
Paranaguá. Há um ano, essa porcentagem era de
40,7 por cento• . Com isso, segundo consultores
especializados, ·o preço do frete sobe e ajuda a
achatar a cotação da soja". Para mim, essas disfunções que prejudicam a agricultura decorrem
das próprias regras de mercado, numa conjuntura
de transportes desfavorável. É impossível imaginar-se soluções de curto prazo, pelo menos para a
atual safra.
· ·· · --

Entendemos que a obra investigada por denúncias de irregularidades não pode ser sinónimo de
obra paralisada Mesmo que as denúncias viessem
a ser comprovadás, o que, a nosso juízo, não deve
acontecer, uma vez que todos os contratos de consultaria e execução das obras se originam de processos licitatórios regulares, não seria correto punirse a comunidade a quem o projeto se destina e a região onde lhe se insere.
Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministério
da Agricultura está lançando uma campanha nacional contra o desperdício de culturas mecanizadas, principalmente milho e soja. Para cobrir os
gastos da campanha, os estados produtores receberão a importância de 22 reais por cada mil toneladas que esperam produzir neste ano. É o que
está informando hoje a Gazeta Mercantil, que estima em 1,6 bilhão de reais o volume de perdas que
acontecem na lavoura e no sistema de transportes. No Brasil, nós costumamos desprezar a importância económica de fatos dessa natureza.
Uma comparação que me ocorre, por exemplo, é
que essa fábula de desperdício daria para construir uma ferrovia Norte-Sul inteira, concorrendo diretamente para a redução dos prejuízos que são
causados pelo transporte rodoviário.
A promoção dessa campanha educativa é realmente uma boa notícia para o Centro-Oeste e para
Goiás, onde os volumes de comercialização e de
produção vêm crescendo a cada ano. Mas o noticiá-

No médio e longo prazos, porém, as alternativas mais recomendáveis estão claramente definidas.
Elas obedecem a uma necessidade premente de
repensar o sistema de transportes da região Centro-Oeste na direção dos terminais de exportação.
Na direção dos portos do Maranhão, que vão encurtar o acesso à Europa e aos mercados asiáticos, a conclusão da ferrovia Norte-Sul é um objetivo que deve merecer todos os esforços do governo federal na sua capacidade de investir diretamente e de viabilizar a entrada de recursos externos.
Outro objetivo importante é a duplicação da
rodovia Goiânia-ltumbiara, onde a via única já não
suporta o crescimento crescente do volume de
cargas. Este é um projeto que envolve o interesse
de toda a sociedade goiana, e tem a simpatia pessoal do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Aliás, ele já prometeu recomendar a conclusão do
projeto de engenharia até o final deste ano, e estamos confiantes nesse compromisso. A duplicação
vai mudar o perfil económico de uma das regiões
mais progressistas e mais produtivas de toda a região Centro-Oeste, que é aquela que faz divisa
com São Paulo. A rodovia é o nosso principal
acesso ao porto de Santos e aos países do Marcosul.
Em relação ao corredor Centro-Leste de exportações, que é a grande artéria para levar os produtos do Centro-Oeste aos portos de Vitória, estamos

amanados aos efeitos da· privatização da Rede Ferroviária Federal, que já foi concretizada. É de esperar que os debates sobre a privatização da
Vale do Rio Doce não inibam as responsabilidades da empresa na corréção dos trechos ferroviários que ela assumiu. Os gargalos principais
estão na serra do Tigre e na travessia de Belo
Horizonte. Faço parte de uma comissão especial
do Senado que promove um amplo debate sobre
as vinculações económicas do Cerrado com os
potenciais de desenvolvimento de todo o corredor Centro-Leste. Pretendo levar aos meus pares a sugestão de montar um sistema de cobrança permanente, através de relatórios periódicos
fornecidos pela Vale, sobre os trabalhos em andamento na modernização da ferrovia.
Para o Centro-Oeste e todo o seu imenso potencial como das maiores fronteiras agrícolas do
mundo, num futuro não muito distante, acho que
nunca será demais insistir na necessidade de
um ·grande projeto integrado e moderno de transportes intermodais que contemple ferrovias, rodovias e hidrovias. Nas audiências particulares,
nas reuniões públicas e nas declarações de intenções, não se pode negar que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem sido sensível a
este objetivo, que não é apenas regional, mas
um grande objetivo nacional de redução de desníveis e de promoção de unidade económica e
federativa. É preciso, porém, avançar nas idéias
e transformá-las em fatos, dando ao Presidente
o suporte político da unanimidade regional, envolvendo governadores, senadores, deputados,
líderes empresariais e formadores de opinião,
num mutirão de vontades políticas em benefício
do Centro-Oeste. Esta é a reflexão que quero
deixar aos prezados colegas de toda a região
Centro-Oeste nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

O SR. FERNANDO BEZERRA {PMDB RN) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
permito-me trazer a esta Casa, com a intenção
de compartilhar com Vossas Excelências, graves
preocupações que me dominam tanto como Senador pelo Rio Grande do Norte, por ser o meu
Estado diretamente afetado, e, também, como
Presidente da Confederação Nacional da Indústria, em face das repercussões negativas que
poderão atingir importantes segmentos do setor
industrial brasileiro.

Refiro-me ao quadro atual e às perspectivas a
médio prazo de supnmento desse importante insumo industrial, que é o carbonato neutro de sódio, conhecido como 'Barrilha' e que está presente na fabricação de mais de cem produtos, principalmente o
vidro, os detergentes em geral e os têxteis.
E o faço, também, em caráter denunciatório,
convicto que estou, hoje, de que um conjunto de fatores, deliberados ou espontâneos, concorre para a
desarticulação da produção nacional da barrilha,
oriunda de uma única fábrica pertencente à Companhia Nacional de Alcalis, a CNA, e o conseqüente
domínio do mercado interno por produto de origem
estrangeira.
Aliás, o enfrentamento da concorrência externa
é uma condição natural imposta pela globalização
da economia, desde que baseada na livre competição e que esteja escoimada de protecionismo velados e da prática de dumping.
Não é isto, entretanto, o que vem ocorrendo
com a barrilha. Cópia de documento em meu poder
e que, por sinal, foi elaborado sob encomenda da
American Natural Soda Ash Corporation, conhecida
co_mo. Ansac, demonstra, clara e diretamente, que o
desejado domínio do mercado brasileiro da barrilha
somente poderá ser por ela alcançado com a asfixia
da CNA e o impedimento da conclusão da segunda
fábrica brasileira do produto, a Alcalis do Rio Grande
do Norte - Alcanorte, localizada em meu Estado, no
município de Macau. A Alcanorte já tem implantados
cerca de 52% do Projeto e estão previstas inversões
de 147 milhões de dólares para a sua conclusão.
Produzirá 300 mil toneladas de barrilha, na sua primeira fase.
E de se assinalar, aliás, que tal documento,
preparado por importante firma internacional de consultoria, já foi objeto de artigo do jornalista Luiz Nassif, na Folha de S.Paulo, edição de_ 18-12-96, no
qual chama atenção para a brevidade do assunto e
das intenções da Ansac.
A Ansac é um cartel de exportação de barrilha,
formado por todas as empresas fabricantes do produto nos Estados Unidos, e proibida pelo Congresso
norte-americano de operar dentro daquele país,
onde a concorrência é livre.
O estudo concluiu que a Alcanorte, quando em.
funcionamento, será plenamente rentável e que terá
ampla capacidade de competição com o produto
oriundo da Ansac. O preço de custo da barrilha proáuzidá péliCAicanorte enn:ião~ Pal.ITo, maior centrcf
consumidor do País, na categoria C&F, será de
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A estratégia proposta pela consultora da AnUS$177 por tonelada e o da Ansac, com os artifícios
sac, para a dominação do mercado brasileiro, foi
do dumping, de US$166. No caso da Alcanorte, o
simplesmente a de inviabilizar a Alcanorte e de, ao
seu custo é real, considerando todos os componenmesmo tempo, imobilizar a CNA, o que seria consetes, quanto que, no caso da Ansac, não estão incluíguido através de uma política mais agressiva de predos alguns custos, estrategicamente absorvidos pelo
ço.
cartel, como o do transporte no interior dos Estados
Unidos, em distância média de 5.000kms, e subA CNA, usando de faculdade permitida pela
Organização Mundial de Comércio - OMC, já enfaturado o frete marítimo, constante dos docutrou com representação junto ao Ministério da Inmentos de importação, prejudicando o País indústria, Comércio e Turismo, que, desde setembro
clusive quanto à incidência de impostos, conforde 1995, reconheceu, através de parecer publicame apontado na denúncia da CNA às autoridado no Diário Oficial da União, a prática de dumdes brasileiras. O custo da CNA, por sua vez,
ping na barrilha importada. Entretanto, 18 meses
estaria situado em US$230 por tonelada, retirandepois do reconhecimento oficial, nenhuma medido-lhe capacidade de competição frente à Ansac
e à sua própria subsidiária, em razão de probfe--~ -- aacoercitiva foi adotada, permanecendo a GNA
entregue às conseqüências dessa prática desleal
mas estruturais de produção, apesar dos signifide comércio.
cativos ganhos de produtividade e rentabilidade
Senhoras e Senhores,
já alcançados pelo seu grupo controlador, após
a privatização em 1992.
Passemos a outro aspeCto do problema. irwiabilizar a Aicanorte é inviabilizar o Rio Grande do
O consumo de barrilha, no Brasil, em 1995 foi
Norte.
de 511 mil toneladas, sendo 209 mil produzidas ~ela
O meu Estado repousa o seu futuro na exCNA (41 %) e as restantes 302 mil toneladas (59%)
ploração racional de suas riquezas minerais. A
provenientes de importação. Destas, 183 mil tonelasua economia, por longos anos, teve como base
das foram fornecidas pgia Ansac, ou seja, 36% do
o algodão, a camaúba, a cana de açúcar e o sisai,
mercado nacional. A Espanha, através da Solvay,
·produtos que, definharam por causas de todos coforneceu 87 mil toneladas (17%) e o leste europeu
nhecidas. A economia mineral, apoiada na scheelita,
entrou com 32 mil toneladas, representando 6% do
na gipsita e no garimpo de pegmatitos, também foi
consumo nacional.
~devastada pelos avanços tecnológicos e pela conSenhores Senadores,
corrência internacional predatória.
O estudo elaborado sob encomenda da AnResta ao Rio Grande do Norte, hoje, como
sac revela que o mercado brasileiro atingirá, no
uma das suas únicas alternativas para garantia de
mínimo, 730 mil toneladas, no ano de 2005. Ha hium processo auto-sustentado de desenvolvimento, a
pótese em que a Alcanorte não entre em operaexploração conjunta e combinada de petróleo, do
ção, a importação passará a representar 71% da
gual é o segundo pr_odutor do País, com 112 mil bardemanda, isto mesmo se oferecidas as necessá. ris diários; de gás natural, terceiro produtor do País,
rias condições de manutenção da oferta de 260
com 3,2 bilhões de m3 por dia; de calcário, com inmil toneladas por parte da CNA. Se tais condições
calculáveis reservas, e de sal marinho, do qual é o
não forem dadas e se a CNA vier a paralisar a
~maior produtor brasileiro.
sua operação, o que não deixa de ser uma: pro--A ocorrêneiaãesses minerais está concentrada
balidade considerável, a importação passara do- basicamente nos municípios limítrofes de Macau e
minar a totalidade do mercado interno, quando,
Guamoré, onde, no primeiro, está sendo implantada
então, é de se esperar profunda mudança nas
a Alcanorte e, no segundo, a Petrobras já realizou
relações da Ansac com o Brasil.
pesados investimentos, em plantas de gás e petróNa eventualidade de que nenhuma medida
leo.
seja tomada, para reversão da tendência, imporse-à, portanto, a ditadura dos preços e perpetuarA confluência e a integração desses insuse-á a falta de opção no abastecimento do mercamos, ao lado da abundância de energia proveniendo brasileiro, já que outros países produtores, este do gás, fizeram com que a Federação das lnpecialmente da Europa, não têm capacidade de
dústrias do Rio Grande do Norte patrocinasse escompetição com a Ansac, conforme demonstra 0
tudos que resultaram na indicação da criação do
- - F'_olo Gás-Sal, o q1.1_~ foi~acolhidCJ_pelo_ <.õ_ovemo do _
referido estudo.
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Estado e pela Petrobra~. Tanto assim é que, no dia
9 de outubro do ano passado, foi assinado em solenidade no Palácio do Planalto, presidida pelo Senhor
Presidente da República, convênio de cooperação
técnica entre aquelas entidades, no sentido de desenvolverem os estudos e os meios necessários
para a consolidação daquele Pelo, através de Grupo
de Trabalho que tenho a honra de coordenar.
O Polo, tendo como base o gás, para a geração de energia e vapor e como matéria-prima para
amônia e uréia, e associado à barrilha produzida
pela Alcanorte, inclusive com o aproveitamento dos
seus rejeitas, permitirá a estruturação de uma matriz industrial interligada, formada por diversas unidades que ofertarão vários produtos dos quais o
Br<i!sil é carente.
Os investimentos totais para a implantação do
Polo estão estimados em 2,2 bilhões de dólares. Osentendimentos entre a Petrobras e o Governo do Estado evoluíram ao ponto de que já está acertada a
assinatura, dentro em breve, de protocolo garantindo
a disponibilidade de 2 bilhões de metros cúbicos de
gás por dia, sendo 900 milhões para a Alcanorte,
para geração de eletricidade e vapor, e 1,1 bilhão de
metros para processamento industrial, nas outras
unidades do Polo.
A listagem dos produtos derivados do Pelo,
além de barrilha, abrange vidro ôco e plano, detergentes, soda cáustica, amónia, uréia, cloreto de
amônia, magnésio metálico e bromo. Na área petrolífera, a gasolina, o querosene, a nafta, o óleo diesel
e o óleo combustível pesado serão obtidos através
de unidade complementar de destilação, já programada pela Petrobras.
Pode-se imaginar, daí, os amplos efeitos diretos e indiretos para a eoonomia do Rio Grande do
Norte e do Nordeste, numa contribuição decisiva e
profunda para a geração de emprego e renda em
área das mais críticas do País.

É esta, portanto, a posição estratégica da Alcanorte. Inviabilizá-la significa enviabilizar o meu Estado. E, mais ainda, na hipótese em que também não
seja preservada a CNA, será o Brasil levado à condição de dependência em insumo fundamental para a
normalidade operacional de outros importantes segmentos industriais.
Senhoras e Senhores Senadores, a manobra que a Ansac procura realizar somente poderá ser tolhida e abortada através da adoção de
medidas coercitivas e urgentes que preservem a

integridade cio poder de competição do produto nacional.
É preciso que o Governo Federal, através do
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, que tem
sempre se mostrados~IJSÍ\Iel_a eS§aS questões, venha permitir a pleiteada elevação da alíquota sobre
a importação de barrilha e que assegure a adoção
de direitos compensatórios, impondo às impprtações
um nível de punição correspondente ao dumping
apurado no país de origem.
Não se trata de retomar as barreiras protecionistas para premiar a ineficiência. A indústria nacional tern dado s66ejas-aernonstraçoes de capacidade, com redução de custo e aprimoramento tecnológico, aumentando assim a sua eficiência e a sua
competitividade.
O que não se pode permitir é que uma ação
dei:::Jerada e intencional destrua, através de artiíícios, a indústria nacional de álcalis e, ainda mais,
todo o potencial de desenvolvimento de meu Estado,
com prejuízos irrecuperáveis para a sua gente e
para o próprio País.
Posso anunciar, Senhores Senadores, que
esta é a posição unânime e firme da bancada do
meu Estado nesta Casa, formada pelos ilustres
Senadores José Agripino Maia e Geraldo José
de Melo, e que, em conjunto, tendo à irente o
Governador Garibaldi Filho, a levamos, hoje pela
manhã, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República. Dele, ouvimos palavras de simpatia e
interesse para com essa causa e, em consonância com a filosofia de ação de seu Governo e
com os objetivos que tem buscado imprimir para
a economia e para o desenvolvimento regionai,
esperamos que não permita que se perpetre tamanha agressão ao Rio Grande do Norte, ao
Nordeste e ao Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer:-ar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária a realizar-se terça-feira, dia 4 de
março do corrente, às 14h30min as seguintes matérias:
- Projetas de Lei do Senado nºs 26 e 207, ei•~
1995;
- Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
-Está encerrada a sessão.

Magalhá·J~'

(Levantà-se a seisão às 18h32min.)

~~~~------~--------------------
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, DE 26 DE FEVEREIRO
DE 1997
RETIFICAÇÃO
Na página 04420, 1a coluna, no título AGENDA
CUMPRIDA
PELO
PRESIDENTE
ANTONIO
CARLOS
MAGALHÃES,
Onde se lê:
26-2-97
Terça-feira

Leia-se:
25-2-97
Terça-feira

Agenda cumprida pelo Presidente Antônio Carlos
Magalhães
27/02/97
Quinta-feira

ll :00 h - Ministro Francisco Rezek
ll :30 h - Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe

Lampreia
15:30 h- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
17:30 h- Entrevista à Revista Newsweek
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Ata da 9!! Sessão Não Deliberativa
em 28 de fevereiro de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.Carlos Patrocínio, Jefferson Péres e Va/mirCampe/o.
(Inicia-se a sessão às 9h)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

do Senhor Mini.SU'Q.lk: Esudo ca;. Re~ Exttnores.. o sexto do J>.cot® pana Evitar a Dapta
Tribulaç.lo e ~~r a EVWO Fiscal. em Ma!tria de lm~ ~ a Renda. cddndo cm: o

Oovemo da Jtcptlbhca Fceenuva c1o Brasil c o~ d.l R.epdblia. ci3. FínUnd.u.. cm B:uail.
em 2 de a.btü de 1996.

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, SenadorValmirCampelo.
EXPOSIÇ Ã.O DE MOTIVOS N•14-z. DE 22 DE MAIO 1m.
DO SR. MINISTRO DE EST ...00 DAS-R.ELA.Ç0ES EXTERIORES, LtJIZ FELIPE LAMPR.I:!A.

É lido o seguinte

txc:elcntis .. ._mo Sonhar Pres:ldent• da R•pllblica.,

EXPEDIENTE

Elevo 4

c:ans.idera.ção de vo.•.a E.xcel•ncJ..a o anexo

_~?ro)•~-~~-~.!~-E.-!!~1_.:=._•

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Conqress;o

N.acl.onal

o

tez-co

do

cuba-~=~--a-~-~.!_ter~_AA, __

AeOrdo

entre

a

~P\Ul!lic.a

- Federat:a.va d.o Sras:a.l e a Republica da. _Finl.tndi..a para Evitar a
DUpla 't'ribiJUçio· •
Pro~~vCnir
a Evas.i.o FiS~l em M.a<t•ria da
Impostos :~obre a Renda, celebrado elll BrasJ.ll..a, ec 2: de abril da
1996.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1997
(N" 314/96, na Câmara dos Deputados)
taxt:e~

Jl.prova o

são

F'l..scal

um

do Aco:rio para Zv:l. ear

a Dupla 'rrl.but:.aci.o e

ezc

E'ravgnl.r a

Matorl.a

O.Q

Eva-

Impostos

sobre a. Rana.a, colacraao en~o o Gbverno aa Rapucll.ca FedoJ:at:.va do Brasl.l Q o Goverfi.O d.a :rtepubl::.~ da FJ.nlâncb.a, er:-. Brasl.lJ..a. em 2 ao &Orl.l de

.A.rt. :. o. FJ.ca aprovado o t:exco ao Acoroo

Eva•ão F::.sCC~.l

Pr•vonl.r a

que

permJ.ta

.a

continuidade

cre•cente !luxo det pess;oa~ e c.apiu•lõ entre os oou:
Contr.atan,;;es,
.ao
mas.::.o
tempo
em que
ç.aran'ta

do

Estados
dcv1d.1

arracadaç.io C1sr:;a.l ea a:abos os P&1sas.

'.

Esse

ACordo

rasul.t.!!.do

d.a

~eneqoc•aç.ó.o

da

no moacnto c::a que .a es-cabilid.ade c:a
a libcraliZilção do seu comerc::J.o czt•rJ.or

~

EvJ.tar

!luxo sara çrancl•••nt:.•
instrwnnto )U.r1dico •

!illcJ..litAd.o

co:a

11

c::cletlraç.to

das.s•

em Milt•rl.:a do

sobra a Randa, c::ela.brao.o éntre o _Governo da Rap~l::.ca

Fed•r&tl."J'a. do Brasl.l
Br.aa.i~.l.-..

ccnqrasso

o Gova:no da ;w.públl.ca da F:.nlândl.a, am

é

Nilc:l.onal
do

ÚO.l.C::O.

rGf"CIIr.l.do

canplom.anta:c'os

quo,

temo:~~

qua

bom

cerno

do

1.nCl..:~~o

acarretem

ia

SUJel.CO:I

a.tos

AcOrdo,
no:s

Fodo.ral.

Conse.t.tu.l.çãO

Fl.c:am

qu:u.squer

a.provac;:io

possam

t"CIISUltar

qu:a:J.squer

enarqos

I

do
oo

a.rt •

do
am

aJu•te•
4 SI

da

cooprc:;u.a•os

qr.avosos ao patr:~.mõnl.o nael.onal.
Art.

data de sua

2".

o Brasil já pouui A.Cord.o• •••e~h.antu ca. - i s d•
!.a.a• de n~oc::u. ç:óe3 cena cera da w:r.a
AO .tacilibr o fluxo do capit:.a•s antn o
Bruil • Finlindi& • •st&ZMJ.ecer raqra.s IUJ.S prec:is.aa para a
tribut.aç4o de pesaoa.. !1sic:&:l ou ;uridiCiiS res.l.dontas Ce ua ou
de .aabo• os &suados COn'tr&UnteJ:, esse Acordo represe.nc.a.ra
4.

em 2 da abrl.l do 1996.

pa:c::aqrafo

reVl.são

;urldJ.co-tiscal

.!.~~--~~;o.!'•-~-!1-!. atn.çá.E,_ .. J!:ara ~~.- in!'~_!~~nd.!.!.!!.•__ -~.l~

O CONGRESSO NACIONAl. decrau:

Imposto:~.

quadro

especial i111por't<1nc:a.a
•concaJ..a brasile1.ra •

1996.

:a. Dupla 'r:"J..butac;:ão e

o prJ.ncJ.p.s.J. ob-,atlvo do Acordo consJ.st• ea criar

2.

Esta Oecrot:o La;l.slatl.vo entra em Vl.qor na

vinte pa:s.s•• •
<le~an&

c:ht

••ta ••

~st.ados.

dqn:i.UQ.tiva COJ!.~ribU_i9~!?. para _ o re.l.acion.azent:.o econ.oaico
•nt.re os dois P..lll.Ses • ea"tiiiUl&ra os 1nve•t1mentos estranqe1ros
no er.uil.

publl.ca~o.

:MENSAGEM N" 481, DE 1996
SeMorcs Membros do Conpcso NKxln&l.
De am{omm1aàe com o d&spOW) na aruso 49. II'ICUO I. à

Constn.wç.lo Fedcnl.,

submclo .l clev~ consu;cr.;io de Vonn E1o::lenc:IU. aeomptn!Wlo de Expoi)Çlo di!: Mo«lYoo

fZ,_,&i2-Z::
WIZ FEUPE u..MPREIA
Minis-cro de E:su.c1o d4a ite.J.açóes .Eztcrl.ores

Feve-...
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O ~>Rito latcmacKMW, QS direuos da fiulãudia relativos :i expk:nçlo e
I t~til~ dos rcc:tnOS naturais do ietlo maritimo c de- seu subsolo e

ACORDO ENTM A REPftB!!CA FRI)EBATIVA 1!0 BRA,Stt.Ji.A.BlT!.!».LIQ....L16
~ARA EVITAS A DUPLA TRIB.u.I.1,@...E PBF.VF.N!..!:L..6
EYASÁO FISCAl EM M VERIA QE !MPQSJOS SOBRE A REN!)A

--

dü-a~-------sobrejaCQltes~sercxercidos~

expres:sUes ..um Estado ContralaiUt" c: ..o 01.11ro l:stado
-- Cowa.tanle" designam o Bruil ou a Finlândia, çocasoante C) contexto;

c:) as

O Governo da RepUblica Feder.uiva do Brasil
e

d)

O Govcmo da República da Finlândia.

compreende uma pessoa tisica. uma socicdack: ou

o tcnna

*pcssoli"

quúq~~er

outro pupo de pessoas;.

pessoa jurídica ou quaklua'
entidade que seja considerada cocno pessoa juridic:a para fins.
tribcUrios;

e) a temt:t "socic:dftdc:" designA <1ualqut:t

Desejando coau:lmr um Acordo paro evuar a dupla lributac;:ãe> e f"C'Vel•ir a
e\laSII.o fiscal em matCria de uuposcos sohre a reutla.

t) a: oprcss6cs "c:mprà:a de um Estado Contrwunte" e "cmprt:SII do outra
.e..6o eo..nt..Jic~ dclipwn. llliPOCtiwmcate., un. cmpraa
upicnda t10t um retádeate de um Estada Contnunte e uma c:mpra~
aplcnda par um ra:iôc:ale do owo Emdo Contrwaocc;

Acordaram o seguillle
ARTI<[Q_[

a> o knDO "aciaoal" dc::lipa:

Pessoas _Y1s:ldõls

O !K"es<:lllc

Acou.J~•

o;;c :"'phca

:~s

pcsso.1s rcsrdcmc!> úc

11111

ou de

mnl~t1<:.

us

pD:IIuidora da n~ade óc um do:s

-~

AR'I'U.1~2.
I tllJ>OSIOS

ruica

j)qqaiqucr pcsiOI

Estados <.:ont1:nautes
'v l$ado<:.

h) a ~ "lrifqo unemacional~ deslpa qualquer truspc:xte por
MVJO ou aeronave opcndo por uma cmpn:ss de um Est.oo
Corunnan~e. exoeto quando o na"'<! ou aeronave for opcndo somente

eaue luprcs loc::aliudos no outro Esüdo Coatmamc;

i) o impos~o de renda feder.,! (unrx)!.lo snbre a renda c pu)\letttus de

qtmlquer natureza) ~dorava~te dcnonunadl~ "'uupoM() brao;;ileiro"'t

i) a cxpcess:io "aua~ competente~ designa:
i) no Brasil. o Ministro <b F.ucnda.. o Sccret:irio da Rcecita Fcdet;al ou

b) nD FinWrdla.
1)

seua ~es au.onzadoi·.
cltl es1ad.1 f~ml•u:~~•·lflit"'l:t'tll, tlt! SJUI/1,_-a

os imptt:aos de renda

m-m.-

uliwm.u.d:auema"J,

ii) o

itnpcts~n

de

mlwnL'II.d;alrcn

F~a.

aut~

rend;"J

d:'l:>

o Mimr:rCrin d."l'J. F~ sett ~ante
ou a aucondadc que iOr dc:tl~ wu~tx:tclle pckl

MIIUSieno das f

snc•«bdes 4..~-htr:urmm mlt,•cro,

tor ,(tJ/71/undj~

2.

awiiÇU

Para a aplicaçlo do presente /\corda por um dos

~

<.:nmratantes,

qr.ta~quer expressão que niO ~ encomre nele definida ter:~ a ~ttdo que Utc e :unbuid..,
pda kJi.sl.çio desse Estado Contntante relativa ~ itnpostos lJU'C sõio objetn du
Aa:ll"do, a nio sct' que o contClr;IO nnponha uma uue;~ diiOe•Ue

v) o Imposto teltdo n:t tOme ~ohte Juros Clwrlwtuhul ldlkkwrfl.
lcdll~olllm (J(l ral!lt:tnlwm.Uí. e

vi 1 o

imfl'OSCO

reltdo

na fonte snbre rend•met141'K de IIAnrerul'l!bmiii.(Cir laltdevem: kM/.<;katten /l'll'

n:.tdc:nt~ (",.afnii~IZLUI

hf!~.!rdlt.tnl .Vi.nruk.vldT~<:j;

(donavantc: l.!t.:mmmm.dos •r:mpo!•W,Iinlmrdt?.t")
2.
Este ACOJdu aphca·se tambetu a_ quaa_~••cr impostos hlênl~ au
~C terncUaantes tlllC venilarn a ser cob[;ido~- àf,OS a d:il.-ile3i~•a
deste Ac:cldQ, -=}a ctll adição ::~os tmpostos ~ttt:us. SCI-1 em sua :ltth~htuiç:l\o. 1\<J.
~ camp:ten1es dos E.s!ados Contratanles 11otdicor~ao mtnuan.eme de
~ , modifcaç.ões aigltifiC.ativas que tenh:lm oconid:o em SU:lS rc:sp;.xtivas
~ ttibulàrios.

P.,. os (ins deste Acordo. • expra::do '"n:sidentc de um ESI.CU

ec.r.ante"
qua&quer PQSOII que. cm Wtudc- da Jqisl.açio de:sse Estado. csa.
ilnpo.lo em ruJo de aeu dcalk;iüo.rctidéa:ia, sede de dircçlo cferiva w
~outro eritê:rio de Dilun:::tllft.iop. Enln:iiDlo. I CllJif'CIIio aio mdui quaiQucr
pc1101; q~~t c:acja sujeita a àmpouo n.qude EJtldo cm rdaç:lo apc:aas a readlmcalos
~de fomes Sttuadas~ Estado.

2.
Qtmndo. por {orça du dispostçOcs do Plril!fafO I. tnna pessoa fJ.S.ica fot
taidcnte de ambos os l:sladcs Cantralaillet,. a suuar;:io sera resoivida de acordo com

asltplãtearqras:

-

------

a) ~ ..t:otasidentda eorna r~tc do Estado_ em qtte ela di~ponh,, de uma
habnaÇ~o p;;.;tiune~ue:se dlspüiei- de- utn.â ha6ítaçjo "Dêiiriaalenat em

Ambos os ESt;lOOs. será c:onsidc:rad:a -eotno rc:Rdemc do E.st:ado ecm c
qu:t! St..U ii~P~ções pesso&is e ~teU sejam tnatS ntmtas (cenato

ART!G03
Definições Gcr.a•s

I.
dik-.tentc:

I.

III_.. • desito•

Para os fiusdcsle Acordo, a n;io ser t!UC o contcxtu nupouha inlt:l-ptelação

ai o lemlo ·orasil" desitua.a o território oomiuentai e in~liar da RerMtblica
FcderatiVJ. do Brasil, incluindo sett 111ar lemtocial. coni'onne definido
n.:1 Convençio das ~ Unidas sobre: o Dirc•to do Mar. e o
corresoondeute lt1to ntariltn)Q e !'eU ~~~b~ln. a...._••un crnuo qt.ah1ucr olrca
m<Jrilin1:1 aiC:m do tm:~r terrilorial. induindo n k:no m:~riumo c ~cu
subsolo, na medu.ia cm q~ o Brasil. de acordo com o Direito
lntenaac•onal. Qerç:\ n.oqucla itrc:a d1rC1tOS ICiotuvos a CX!Iium;;io c :'t
,utila:aç.!o dos recursos n:atur.zis:
··
b) o tcnuo '"finlân1Jia~ destt!:ILa a ReptdJhc:t ela l:m!ãndt:t c. quando usado
em um senudo J;!r:ogr.i:flco. dcst~ua u tcrmont• d:t Re1mbhca d:t
Finlândia e qualquer ar~ :kit:lCC:liiC :ts õt~o:ua~ terrltc"M'tõU:<; da RqXahltc:t
d:l F"HILindU!. sobre- a qual'. se~ as kisda (;iniânclia c de nc:ordn atm

de intCJC:SS.CS Vltais}~

b) se o f:..o:;tndo em tl\IC tento centro de seus inlcres~ vJtai~ nãu puder~
dctcnninado. ou se não dtspuser de unta habilnçJo permanente em
nenhum do$ Estados. :<;eni eonsiúcra<1a como resKieule do Est:1do em
que pennaJtcCet ha~ttl:llmcme~

c) se penmmecer

h!bituaht~ntc

cm :lllnbos os fo"..saadO!õ ou se não

penMnet::er ltabiluaJmcntc em ncni"un deles. serà comidc:t::ub. eotno
residcsue do Estado Ccnrralante de que for nacional~
d) se for nacional de ambos os Hstados Contral::lntt'J. nu se nilo for
nxionai de nenhum deles. as autoridades dos Estados Contratantes
competentes dos rc:solvctio • questlo de comwn acordo.

3
Quando. cm vinude das dispoo.!ÇÕCS do pari:~o I. wna ~que nio
seja uma pessoa física for um residente de ambos os Estados Contratantes. a.-.
aworid.des c:otnpetcntes. dos Estados Coolratantes resoi~ a qucstio a1ra~ de
.cordo mUtuo c detemunar.l.ct o modo de apltQr;:lo dó presente Acordo a 1al pesso;~.
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Para as fius tle:::le Aemdu. a e:<pcecs1u "cstahclc:cimcutu IX.,m:mcntc"
tnlt."l etllfJies:t exerçatud;t uu fl.1rtC de

des.il;!llll uma mstai::Jção tix:1 de ue~Oc:tos em CJ11C

sua •tfvidlde.
2.
a) wna sede de dirc:c;iiu~

b) A e:cprC$$llo Nbens imobili:inos_ft COillflrcende. em (Jlllllquer c:tso, n~
acessórios da propriednde imobili:iria. o ~ado e o ec1uipamcmo utilí:t.1do ll<lS
e:o::plorações Rgrieolas e IIOre!~laJs. O!'õ direitos • que :o:e aphc:un "~ di~ICÕCS do rlirc1t0
privado relativas a propncdat.lc 11110bili:iria. o us1dfuto de b-ens imohili:irit~:o;. e n:o;. direitM
~~ P<ll!!a'.'H!III~s 'Vn'!3ve•s 011 lixos pela e:o::ploraç;lo, ou couccs5ào tL1 exploração, de
J2ZJdas nnner.us. fonles e outros recursos IWiur.tus

c} Navios e aeronaves não s.ão consiüendos coulO proflncdadc

i111obili:Uía.

c) mn escrilório:

O disposto no paril~fo I aplica.:o;.e aos rcndirnenlos derior.tdos da
exploração dircta, 1~. arrendamento ou qualquer outra forma de cxploraçio da
propriedade itnobiliiri•.

d)uma:tilbrica;
c) uma ofiCina.

I) tmUI tufn:~. um f'IUÇU de 1>t1rtilet1 ott J!ilS. t~ma txdn:ir::~ uu lft!akltter outro
local de C!i!:lraçâo de recmsos naturais.

l
Um camemJ de cunstntc;fu\ ou de UJ(mla~cm canSiitnir:i
C:~õlbc:lecnuc:nto permanente someme .se sua dur;j\ç:lt' fm supet ivr a 6 t!>ets) meses.

um

Quando a propriedade de açõcs ou outros direnos societánas cm wua
soc 1edade atnbmr ao propnetario de tais açõcs; ou dJrcll&.'õ soc1etar•os a utth:t:Jç:lo de
bem imobiliário de propriedade da soeiiedade. os rendnnetttos do uso direto. ICJC:IÇ1o,
arrendamento ou qu.,lqucr culta forma de e:o::ploração c.le bens imobiliarios scr;l
tributável no Estado Contratante no qu:d o bem estiVCf situado
O thSIXlSto no~ PM?i!!rnfo:o;. I e ·' :tplic:t-sc t:uuhCm aus u:mlunent1~<:
úerivacJos ele bens 111_mbíii:irios tle uma cti!Jife~a e mr.:: ICitdum::ntu!ó de heno,: tmc,biliúnns
us.,dos para :t ptcswçào de servlçtiS pcS$0:u:o;. mdepcmlentcs

.1) ,, utili7.:1ç-;'io de im>~:.laçiie~ uuíc:111~tte p:1rn rim; de :mu;,:oen;tJ!Cm,
c.'q)Ostçtlo ou eutre~a de bens oumer<::ô'ldona~ JM:ttenceutes i1 empresa:

Ag,l!...~.iJ J

l.11cms d:ts

b) a m:l.nutenção de um estmtue de bcn.<> ou mcrc.'ll.!onns rx:stencemes ã
entp!es~ umc.1meme para lins de amaazcu:tt;em, C'(fKIStçàu ou entre~;;a:

c)' a nmnutenc::ii)'de um e:•wque de bens ou mercac.lori:ts pertencentes á
empresa u.mcameme para tins de uomslOnnaçào por outra empresa;
m.anutençi1o de uma mstal.açiio tiltl'l de negocio~ uuicmuente p<trn lins
de comprar bens ou mcrcadonas ou para obter iuiOmm.çües para a

d) a

7

l:mpu.:s;1~

(K lm."IPS de UIU:I ellljJol~, de \IIII h~tat]•l t.'<uiU:IIlllllt." ";iu tullul:l\o'Cl~
:lJlCII:'IS IIC:S~e b>t:U.IO. <'! IIÚII SC"f qnC' ô1 ClllpleS::l C:tcu,:a Sllôl

ol\1\'l(l:tclc.: 11<1 1>111111 F~l:MJU
Õl1 ~llfl;u,Ju ~· a ClllfWI."'S,,
c~etcer sua auvu.l:!de 11:1 h•1111a mdtcacJa. ~·us lm:rcN ...:;iu tflhllt:wc•" nu uu11u l·h-.1:uln

CuntT:'IIõiiiiC

JKII

IIIC.:IO t!l!

11111 l..":i.t:thCit."CIIIICIIlt1

fK.:IIII:III<.•IItC

"'mas umeamc111e n:a mednJ:1 cm que lOtem :lltlhmvCIS a cs.c;c c"tahdec.:maentu
ll-CIIll:tiiCU1C

empresa;
e) :1: manulenç:;lo de uma mstalaçào lixa de net.'Ôeios unicamente parn lins
de desenvolvet. para a empresa, qualquer outra atividade de carilcr

preparatono ou auxiliar.

l·mu fi..'S.~!IV:I do d!SfiUSIII 1111 pat:IJ.!Iõlhl ·'· CfUOIIItiu Cllll:t Clll!li•:S:I ,lc- 11111
haatla• C.:uuiJ:U:IIIte e.'f.ctcct sua :111.. 1tl:uk nu uuttu b~:1d11 t"outt:ll:mlc õlti:I\I.."S tlc 11111
eslithdcc:mtclllu !)CIIIt:niCntc ai :oituadtl. =-cr:lo l'lll ihuidt•s cru caiL'1 Hsl:tt&n <:nnu:~t:unc a
eo:se esto1bdecsmento pcun:mcute o!~. iucrus que ohccrJ:t "'e eonsutui~o;.e mna em1"e:Q
dtslmr:t c scp; 1r:tda. c~crecndn ;uivíõmlc:w ulêniiC:J$ 1111 :o;.mul:ues. cut cunchçües 1denticaS

ou -.uml:ne~. c uoms.1cinn:t11do com absoluta mdcpcndCncia com a em,ncsa de que C um
Nlo obstante o di$pOStO nos par.igraf('l!'; I e 2, quando um:~ JlCS...all desde
que n!o seja um agente independeme a quem se aplique o paragrafo 6 atuar por conta
de uma empresa e tiveT. e habitllalmcnte exercer. em um Estado Contratante autarid.adc
para concluir eontrntos em nome da empresa. t.al empresa !'erõl considernda cmna tendo
um estabclectmento pennanente: naquele F~~tado em rc:lnção a qu:U!>Qucr :urvitl:~de"' 'ftte
aquela: pessoa desenvolva para a empresa. a nólo sec <JUC :l:o> atwídadc:s de t:tl pc:<;..•am
S.

estcjanl llmit:ld:tS :lilttelas IIICIICKJII.adas 110· paragmht 4. liS (1\lõUS. St: I..':'U,!IC:Id:IS ;lltll\iCS
de 11111 local li.,n de IIC!!-'tiC:Itl:<õ., m1o fan:un dt.~h:: luc.::1l li:otn de IIC!,.'t'M.:im; um
estahc:la:amento llCtlll<liii.."Ulc de :ac:otduccun n cliSJIUSIU naquele ll:U:tJ!r:d(J

(Jma I!IIIJlle:<:a n;in ~1:1 c.·nu'l:ltlcwd:• t.'t!IIW tc.·udu 11111 <."SI:ahdct"IIUI.."'I(U
JK::niUIIICUte cm um Est:1du (.'uutr:n:mtc pdu o,:uuplcs J:un <k c:o~:erccr ~ma :rll'l>lllmlc
n:K.tucle El>tadu ~tr;~.ve~ de um eouctnt. 11111 ('t\llu:-o~uiu l!CI:II cm I!II:IÜjucr uutm :t!,.'Cidc
que ~(17C ÜC 11111 MliUU nu,lepent!t.:llt('. desde CJUC C.:S!>:IS pt.•SStlõiS :UtH.."UIIIU :iml1110 de SU:L._

c.-.t:tltclceu"entll fX:IIIt:JJ~JIIe
Nu c.::dcuht th"' lucut_S _tlc 11!11 c.•<:l:ti~Cit;cnm:•ll•t llol.."'ltt;uwut~ ,. IIC'IIUcltclu
tlCdU1:1f :1~ dC.<Jl'C:0:.1l> t!IIC:: I1\IC1CIII Sld<l h~1t:1S flal!l :t CUU<:c;"('nÇ:iu cllll> <lhtCII\'11~ dct
estabclcC"uncnlu I>C'IIII:tiiC'IItC. mcluiudu ôl!> dc$llCS:I~ de mlnum!'iott:lç;iu c ns t.olt..õttl!U~
gerats de tluc-ç:ào as~1111 Jeah7.:Jdus

Nenhum loem l'ct:i :mil11tidn :1 ''"' c:o:l:rbclccmteUIU pcnn:mcnle
o:uupk:-; 1:1tu d~ cumpr:n mctcadml:t~ !mra :t cmprcs.,
-

JIC:In

S
t)uandu us luc:ws COIII!HC'CIIdcaem ciCIIIC'IIh)!'io ~le rc:millllt'lll<l<: ll:ataclu~
sc-paradamcini::-uns-otttw!'i- ArH!!cv.:;-cJo pu:se111e Acmdo. :lS cJ,s,"'s•çl~e!õ des~e~ J\rtii,.'OS
não ser:'to atCiad:~s J»elas C•o;oos1ções deste Atttg_o.

ôlliVKl3dCS 1\IJIIII:!IS.

i!>Rll<i<Ü
h;ua5porte Macitimo e Aet eo

O tálo de uma stx•Jedade resuiente de mn li~ ado Cmttl"õ.ll:mte cnunçd;ll'_ cm _
!õei"Cntthnlad:t!XIf' num :o;.ucicd:uk• H!..,lckme du outn1 l~stadu ( "nuhat:mle. mi tJIIC! c:u."''Ç11
.
~, ..., atividade n~...c outro ~~~1:1do I sem atr:r\16:- de ttltl e!>lahclccimcnln tx·nu:JJ1enle uu
de tlulro modu 'lt~td<(11CI'). n:io !'CJ:i 1x1r :o;.i !'a) h:l."'tllllte p:ua Üt:z.c:r de tJunlqucr dcs.~'1S
S(M."1Cd.adcs csta!Jelccimcnto !M:11Uatu:me ela uu11a.

ARr!CiQJl

Rendm•entosúe Hens hnohdi:inos
Ck n::mlmu.:utu...: •!UI! um 11..~rtlc::nrc ck 11111 Fsl:tdn (. ·untmt:mle uhtc:uha de
tendunentus ela õlll\ldõlde :t!!li<:ni:l ou llorest:tll ~1tnad~ no
outro Hstado Cunlt:'lt:mte sim tnbut:i"CIS uc.~ uulm l~slmlo
~IS inmlali:Jnulõ 1meln111dn

I.
O~ lucrns de uma em~ de tnn E."iiiKIO Contrntante pmvcmenle!~. tL,
operação de IUI\IIOS ou aet011aves 110 trãlt:go Ílltem:K:ionn.l são tributavers apenas nesse

Estado.

2~ _

_

__ O_ ~~~~-~~o -~-rá~':l-t~ I a_p_lu:a-se tamtx?m aos lu~os- JIIOVCrtientes da

psnicipaçào em wn rxxJI. assocláÇiô-ot1 áge.i:ia dC ~O intentaeio!Jal.

~
1:1i1prcs.1S 1\!>..'õllCiatl.as
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Não obstante o disposlu 110 Jr.mlb'fõll0 2·

3.

O)IIIIU:t

C!lljUCS."\

t!c

11111

1:.-.1mJn

l'tMI!r'õli>!UIC'

lliUIÍCifl!ll'

tllll."';'l
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a) e" jnros fl't'cwcn!entes do Brasil sa:iio i:"Ctttt75 do imptl:'>10 bnr.lileiro se
abrem pagos:

tHI

mductmueute ti:. tlncc;:io. cunhuk· un t.•aptl:tltlc tmm '-'1111111.'~1 du cmiHt
~~~ado f.."nuUratautc: ttU

- i)., Esaaduda FiteLiNúia uu a tnn seu '"''dcrloc:otl~

UICSIII:SS
!ICS~laS Jl:llli(,."~lltiC:III
di1c1:1
1'11
uuliiCiôUIWIIIC d:t
tluec;:"m. cuntrnle '"' C:lpttal de uma CmJM'\."Sõl ele unt E-.t:u.lu ( 'uuta;tlantc

h) :1.<;

'"'r.t

iii)a qua4quer :11);.-êtiCia (inc:tusivc
iu~ituiç;H1 lin:utceirn~ de
propciedade exclusiw do Goven1cr da l:inLindi.a t)tl a unat ~
Sqal (pe.ss03 juridica de direito pi1bltro) on a Uld ~~ poder local~

c de unt.'l emprcs-1 do outro F_o;tado l'cmlrntante,

e. cm ambm: os c:tsos. õl!'- tluas

em!He$õl:'>

csuvcrcm liJ.!:nlas,

n:1-: Sltm•

td:t<,:(tc:"o CU1111.!1CI:U0:: t\tl IÍU0111~CIIa~. 11111 Clllnhç:iK."S õlCCII:lS OU llllflU:Oia.... I!IIC dalil:trll d:1s

b) os jtftOS proYCirientes da Finlândia SC"r:\o i:o.cntos do imltoSiO li11landé:s se
foran pap:os ao Governo do Brz;il, :1 ttmR :RIB subdivisão polltia ou a
um SCII poder local Od a qtllliqucr :1~ (inclusive uma i1~ituiç!o
fiunccina) de propriedade e::cc!wiva tbquelc Vtwcrno. subdlvislo
poltla ou poder local.

!fUC ~n:lm c:-;r:•hdccatl:t" cnue cmpte~1S mdcJ'Ielldcutcs. os lucros IJIIC, sem '-~s.1s

nmd•••i'L""'· lC:Itam ~1dn uht11lns Ptlr 11111.1 tia~ cmp1esa!>. lll<t!" 11;io u lm:un pm c:m!>.1
de::;~., ... comltc,:I-,C~. podem sct mclmdos uos lucros dc~sa empresa c tnlmlaUc~s cmuo tal

llli.!Jlilll.Q
t )oc;. tlp.. nlcmluo;. 11:11-!'r.-ô 1'~11 11111:1 scu.:t~>tl:!dc IC:"'ItlctiiC de um 1·:-;t;IC\n
(.'untsawulc a ~ 1111 rcsttlcutc du ocmn l~s1:ui~1 Cuulm1:1111C s:i11 tnhut:ivetS m.~se ~~ntrn
Fstadn 1:ns ~hllltlendtlS tambem solo tnrnllaiiCi"' 11u 1:.stm!t1 C~mtrat::mtc onde u:sule a
soc 1cd:tdc que ns pa!,!:t e de acordo com :3 \e!->iSiõ1çõ1o dc:>se hsta(.lCI. mas se 1111em os
recchcr tt 1r " nc11 eticmtio cfct111o cios dt\I!Uendos o 1111\"IOSI•' nss-nn cstabdccll.\n não
pUÕC!ôl C'(C!."lkl I (1";. {dC71K>I CCIIItl) de SCtllll(lll!:miC bit IIII

N·'io ub-.wnte 0 cl, ..1')t,SI!I 110 pau11!r:tln 1. n:1 medtda cm t!'.tc.

J

1

•

'

'

f

•

~I<:

õ.IOS

t.:~Me.

S.
O lcrma ~_;um!:." 11:;ado neste Arllf!tl c.k.,.i~u:' fetKiimcultr.'õ de crCdilo:\ de
~crner mdnreT.a. mcunlflanlt:td~ ott n:io ele f!:!l"mrlm ~~~lt14!.-.::llia nu de c.:l:iu~da de
~tci.,:tÇ.io uns hiCTOS do de\'Cclor, c. p:u1tculatt1K."11tt•, n:nclin...-ntu< tk.• uhti~l\·ioe>
-~,menl~;$ -e dC littlll.lS utt----aebC!iiUIC~. -IIICitiHMkt l"t.:..riii..s·c -·ií~K~--;, -cld:
rdiiâo"""""-

-----------

...

·--·-

.acc,nlo

dente 113 J·mlmiÚI3 11ver

d
com a leg1stnç:5.o tnbutana tmlamlesa. uma pessoa 1S1Ca rest
0 e ~~SI ente
J 1re 1to a um ~n:d 1 to tisc:ll com rd:~c:l.o a dtvldendos pa~os pnr mna soct~:1.
na Fmlãndta os chv•deudos p?t~OS por uma soc1edade restdente t!a ~miau ta ~ um
restdence do. Rrns-11 seriio tnbutõlvels someute no Brastl ::;e tluetn os rccebcc lur u
benefic1atto clb-tt\10 dos d1111dendos.
quamo

As ;autoridades cnltllldt:ntc:s du~ Estadus. <."t•ntmt:mt~o"!'l j')t'ltic."ln õ!Conh1r.
-~ dr JIII'1)Ce"dimemo l'lllll~:~vci. t~te a.-. c..hspnsu;tic" ~~• 1mr:n:mli• ~ !:.C aphc:-tr:"1n a
.-Mzucr nuuuuc,:àtJ eS!ICitt:Jalmeutc tle JIIOI''u:d;!{h: tk• ,;ll.. CIIKI tlc um l·:~l:tck•

-<1.

o.vlt.lc:ndus

O di$posto nos p3Cagral0s I e 2 n:io ale13ra a tnbutaç;lo da SOC1ec.L.dc
lucros qne derem ongem aos dividendos pagos.

ít.
A,; di:tP.,ISIÇi!C":<> clm:'JJ:IIôiJ!IõiiÍis. l c 2 n:"eu '~(.• ;tlliil.·:un S4,• n hcudici.:ttln
cfcti\n dt"' ;..~. tcMk:mc de '""du=- i~:o:: II.Jtts l'tMIIIIII:.ttlt.":'l, ln'Cf. un tMtlm E~mlu
(."nntrnt:mte de lflte t>fn ..·cnh.:mt o~ .J'ITHI'.'I. ttm c:!'J:tiX:k'"l'mtt.•utn JIC."fnt:ti\C'IIIC ::tn tltlôll !:C
~-uc t.:ICtior.mtt.,tlc u c:1cdJtu ,:c~:1dur dos jums N~sc c.::t"iil. õll'lic:tr•:>e·:t u di!>!lttSIO nu

-1\nft!t'l 7,

1\ lintit:~1 CSt:tlx:h:cid;t lkt llôllll(!tillil .! u;iu ~ :t!Mit.-a ~r.. jun~
~cs de: IMt ':stadu l:'unffillaulc c !!,a{!.OS ot 1n11 e!II;JilCI..-cinK'IIHt pc:mw•cntc de

ara ltmflreS:I do outro l:st<1du <.:unl12t.:mle srtuaúa cm ntlf lcn:clro t:saado.

O termo "dwtdendos~ usado neste Asti~o desi~na os rendimentos
provcmentes de ações. ou outros dirdtos. cotn e'l.ceção de crCdttos. de pantctpação nos
lucros. assuu como os rendnnc11tos de outras panicipações de capital quif estejam

4.

sujcnos, de acordo com a le~íslação do Estado Co!1tratante onde a sociedade
distributdora dos rendunentos seja restdente, <lO mesmo tratamento tnbuiárló doS
rendimentos provemcntes de açõcs.

5.
O d1sposto nos paragrafos 1 e 2 não se aplica quando o benetidano
efettvo dos dl\'tdendos. restdente de um Estado Contr:u:mte, twcr. no outro Cslado
Contratante de que e restdente a sociedade que p;t~ os drvnlendos, um
estabelecmtento pennanente a que estiver h~:ada efctivmnen!e a parttCÍI),:lçào ~;.oerndOra
dos di"1dcndos Neste caso. são aplic3vets ;JS dispoSIÇÕes do ÂIIIJ::~ 7

,ic

Os jtft'os scriio consitic:r.ltlos llf'U'o'Cflft.•tth.'!l
um E!>~õltkr l"ontmtante
~"'tn ~ ~trl'trtt'IIJ'IIiet ~~~:ttk~. twm :cufMii\isofu ptlilit.-a. umjltMJe:rlnc:tl. nttnm
residente des:o:a: l~st:'ldo. No Cttlô'Jida-. qu.1ndo u dc\/Cdut de~ imu~. rC'!'tidetliC nu n.io de
-'"" &tõ, v.. ..:.tf'llc.tiver ntrm Est.'Ulo Cunt1al:uue um est:thc::lccm.ento JlC:IliL:119elltC
cm rcL.ç:io 110 ~ lt.,j;t sKk1 contnlid.'l a ol11 ig:tç:lu cttte dã ori!,!Cin "'1'.'1 ,i m-m. c c-mia:~ a
eae. eld.!JCiccinten4tl !JCnllôlncntc a p:t~"'llctttn dt.~~ juros, t: 1 i~ jurCI!I ~
ctJiftS'idc:mdo,; J1f1J"\'C"tteettcs do l:st:ado t:outrat:mtc cu1 qnc o e.<:t:.bclccimento

-IL --

~e~tvef

!:.Íht:ulo.

- Se, cnt conseqttênC:i:t de relações c~i.,i$ c .... ~cntt.--:~ entre o~ e o
aalor, oa cN~ llmbm. c tc«::eirus. o tnont•"e ,f.rni: t•oros pa);.'tt', tendo esn cotM• n
aêdito velo qoaf ~o 1'"!:!~. c:-:cc;der ,.<t~tde qtte sen:t ..cordMkt entre o de'o'Cdor e o
o;reóor na ausêma.a Qc laiSrela.yõc:s. asdisposlçüe:~ deste Atll@.o-~"'""ã'plfc:liff:iflell.'l!ô a:
este uftímo moutaiuiNei:e CJS"o a pa."ifc-c:xC:Cdt!ntC tloÇp<'lgametttos !:era tnbutõ!vcl

"1.

()uamh1 um resrclcmc da Finl-'ml!:'l IÍ\"CI um csl:lll>\.:lt:cum.·uh• l~'rtll:mcute
no Btasil. e.":;e estabelcc:mtclllo pt:xletfl a1 e!'>l:l.r Sli!Clln n u111 uupu.c;to rct1dtl u;a lonte Uc:
acordo COIII a lel!l~laçãCl hra .. tlt:lfil 'I rx.lnvm. c:o;sc llll!)CISIU 11:111 j)(:XIc.:_m. C:"\I,;Cdct 10"/t
tde7. pCir C"e!IIOI t.lo 11101\I:!Uie hrul\1 th"" lnt'll'.;; do ec;lahd~•c:tiU("IIIU i>CIIUôUK."IIIC.
detcnuUI:'IdU ;:>.poS O p:l~;tntC11Itl (ICI IIIIJXl$!0 subu: :'1 ICIIda da SUCICt!adc rcfctai!C a
esses lucros

()tr.mdu um:t $UC:Iet!ade rcstdcntc de unt l;st:~du Cc"tllôtlõ!lllc ul ..•vcr hK.'ftiS
cm remlimc:utos pruvc::mc:ulcs tln nntrt1 l:.sl~tclu Cuutmt:mtc. c:s.<;c uu1111 ~~~:uk1 n~in
pc.~otla:"r cuhrar •tu:tltJuer •mtMl~lu solx"e os di'Yiúcndrn; paJ.!n~ pcl:~ ~x:l(..'tl;ulc. c::tcctu na
medida em que esses di ... ,dendos rurcm pa,:us a 11111 !Csrtlenlc d~o-s."ic u1111o 1-.stacln uu na
medula cru 1111e ;. parttCI!IõlÇ:"io geraclmô'J dus thvtdcntlu$ cstwer di::tn•::tnlCI!Ie lig:ttla a
um C:r;!nbclccnncmu pcnn:mentc $rluô'Jdtl lle!ô~ ttutru E$tô'Jdo. nem su.icttar a (!llak1uer
llllflOSII~ ~~ htcws mio d1strtlmiclns da $tx:ied:tde. mcsmu seus ciividcmlcJS l'"l·!o!ô nuns
luc1os u;io d1stul.midus cuns•sutr:m. lol;tl uu pmcmhm:utc. de h1c:1os uu rcnduncnto~
Vfn\·cmenlcs desse outro l:..<>tadu

I.
Os royo/ue.t provenientes de wn Cst:tdo Contrat:tnte e pagos a tun
rcsMiente do outro Estado Contratante são lnbutive~s neue outro Estado.

2.
Todavia, tais myoJu~.f tambeln 53io tributãve1s no Estado Cnntratanle de
que provêm e de acordo com a let:isla~ desse Estado. ums se quem os receber for o
bcncficiãrio efeti'Yo dos nJyoltr~.f o 11npo.uo assim estabelecido .,;;., podem e."tceúcr:

ARTitj() I I

Juros
I>~ ,1urns pc·cwemcmc~ de um E~t:1do t'onlmt:mte c
<lo outro EsL.,tlo Cmuramnte são tnbut:ivets nesse ouuo Esladu.

conforme a legislac;:io de cada Eslado Contratõ\nte c tendo em c:oma as outras
disposições do presente Acordo

pagu~

:'l um rc:sidcnlc-

I odavia. ~:-:es imu!:. t:unl~m F.:icl tsibut;i\•ets: nu l~st;1tk1 Ctmu;mmte de C!IIC
pmvêm e de õ!COI'cio ,com ::t leg1slaç;io de.o;;~e- Hstadtl. um" se 'lttem ''"' receber li.w o
bene:tict:irio etC:ti\'0 do~ juros o imposto assrm e:SI<Jbelceiclo n:1o poderâ exceder 15'1.
(qlll117.c por cento) ele :o:en monl:mte bruto

a) 10"/• (dc:r. por cc:sitol do montaute bruto dus rum/twt )Hnn,ttcntt:S
do uso uu da concc.s.'>âo do uso de lilntc:Ç cmt-mato~r.dicns:. tilltX."!C- CMI
litas de gravaç;'in de prQI!rnltlõl~ de t~IC'\11$..;1? uu 1le r.tdiudíl'ttr..iu c
Cjtclltluer direito ele :o~utar subfe tmr.t uhr:. ltter.Um. amsucn uu ClC11Idic.1
produznlos por unt rcstdenle de um du!õ Estados l'anlrntmttc~:~

Fevereiro de !997
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2s•;.

(vinte e cJuçn p·ur ccntu} tlu mttttlm1te h1utu dns mtu/lrc'.'f
pmVCtncntc:\ do u~o cn1 cJa c:tMK:cs.-.:'m de usu de llt:Jrc;t~ de intluSiri:t uu

comércio:
c) IS% (quinn~ fX>r cento) do montante btuto dos
outros c:aws.

rnm/u~·.1
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tributâveis somente nesse Estado. a não ser que tais r~mentos sejam provenie.ll~ (.ôe
uma soda:dade rcsida1tc do outro Estado Conua1ante ou de um estabclccimenlo
pcrmanet~te nele .situado. Nesse c::aso. os rendimentos serão tributáveis nesse outro

Estodo
cm todos as

() temm n~t'frlll<"f' nsadt1 neste Attl~o t~i[!llõ1: as tctmntemçt"iec de
cttcdc.fUCt natura.a p:Jf!:&S pckt uso ou vela cona:~~itl do tL~o de um dirrtlo tfe lllttur
!:Obn: uma abfa liteniri:t. artísaic:~ cm c:ientilic3 (inclu.•;~ve t~ fihtt~ ciuernntogr-11~.
lilnlt'S ou lit..s de ~r.~vaç;ln de pro!!ranta.s de televl~o oo radioc.lifus.;l<l), ctu,,lqlfer
:".

2.
A expressolo wprofrssão liberal.. abmlge. em espeçiaJ, as atividades
independentes de cariter cienlífico. ttcnic:o. litenirio. artislico. cducacionai ou
pedagógico. assim como as ati'lidades independentes de mCdic:os, adwpdos..
engenheiros. arqunetos.. dentistas e conutdorcs.

p:llente. nc-.rcas de im.IUS1rla ou c:outC-rcio. dae1dm ou modelo, pl:mtJ. fUnnul• ou
seerelo, ou pnr in1Untt.'1çf.cs com:spondetd~ :i c:ocpcriênC1a ndc1uirida uo setnr

~o

mdustrial. CUitJCtC:~;d uu cicuti1icl1.

ARTIGO 15

1\'!"t. di~Ml51Çt1cs du:'l p:u:l&!r.tl<~ I c 2 nàt1 lôC :lfllicmn rruancln tl henctici;iftn
efetivn du~ n~t'Ctltw.~. u:l"identc ele 11111 l~stn.dn (."UI)I~_?n~e. tiver nn outrn ~~~lo
l"nntrntn.tllc de que pru'IC:'In tt:<; rtJ,t•n/111!.\ um cstabdccurtcnto rcnu;mcnle an tllln.l C'!':latl
l1(!3ÓO$ cteuvmnente o dtreJto ou o bem que deu onl!em aos n~n'Jit"'·<: Ncs..~ caso.
nJ'he:&r·!:C·:'I C1 th!:I'M.I~\0 llti 1\rhJ,.:ti 7

S.

tb

hiJttlllt:.f

~r;io cuns1deradus provcmcnt~ de

un.' l:~01dn Cuntrntftllltc

devedor for o prop.io F~ado. uma~, ~ulxhvJsà{l IXlhtJca. tuna 3\ttllfkbt!c
locai ou mn rendente des...-.c l:.stado. No enlô\lltO, qmmdo o dcvednr dos m.valtlt'.'f, ~Jn.
R:Stderttc ou não de um l::$tado Contratante, uver num K~tado <:ontratnnte tnn
~abelccnnemo pç:nnanente cm rciaçào ao qual haJa ~ido contr.ntb a obrigaç;lo de

quando o

Profwões Dcpcnc:lentes
Ressal\ladas as diSposições dos Anil!O:'> 16. 18 c 19. ns ~aiMius.
ordenados c outras remunerações sinulatcs 'l"e um rt.~~rdcnte de um EstacJn L"uutrm.:mtc
receber Cln rn7..,o tle mn ernpre-~~ sâ~-fii.lltltavei!> ~om~nte nc"Ss~ f_-.t:~dn, a r~.;io :o:cJ" 11uc u ·
empref.!O sera exerc:1dQ no otttro Estado Contratam~. Se o cmprc'-'0 I01 a1 e:cerc•Uo, :lS
remwteraçõcs correspoudentes serdo tnbutive•s nesse outro 1:stn.do.
1\l;lo obGraurc :IS di:c;r~•~t"te:<õ do Jlõllõt~rafcl I. a:" rcnumemçt"11..~ tJUe um
l'csider~lc de u_m l:~tado Cmmmm11e teccller c:rn lum;:iu c!~ um emtnq:o c.,l..·n:nlo IMl
Estndo <.:uutr.uamc so s;io tnbtll:rvc•s 110 pr1111c 11 u E~t:~Jo se:

2 .

otiiTO

aJ o ~cnclic1.:itio pennnneccr no uutm I:Statlo duraute um JN.."nudn nu
penados que nôl~ excedam. nn tul;ll, 18:1 lcetlto c ortcuta c trCl>l d&.."lS
em qualquer penudo de 12 (doze' meses. e

pa~ os rn:f,!QIItto.'f, e couber a es5e atabcleeunemo permanente o fl·'"1!Ptlnento '~
I'O)!Giuc.' seria ch:s con.'\Ídtr2dos provcntCI\tCS do Estado Cotdr:alante e1n que a
eubelccin~o pcnnanente estt\ler s11uado

Ul ns remuucraç:ões !Orem pag.,s pc')l' um C'111Jlt'C!,!ador, ou cm nome de 11111
empregador. que não sc1a rcstdcnte do outro Estado. e
6.

Se, tnt conscquCnc:la de rdaç:ões especiais extslentes entre o devedor c o
bener~ei:irio cfctivo. ou entre antbos c tercelro5, o moruanle dos myolllc-.f, lendo ent

que sena
~ entre o det.-edor e o cn:dor na auséncia de 1ais relaç:õcs. as disPosições dcslc

em:~r~Q Uas re~n!IIK:raçües n:'io couber ., unr est:tUelccnuento -permancnre qc•c o empregador uver no ou110 Estado

c) o

contai o uso, direito ou infonnaç:<lo pelos quau solo pagos. e:tec:cdet àquele

Ani!Q do .tpiicheis apenas • este Ultimo montante. Neste caso. a parte e:tec:cdentc dos
p»pmentos seta lribatávd c:onfonne a lcgislaç:1o de c:ada &!ado Contratante c tcado
an conta as OUIJU disposições do prescme Ac:ocdo

Não Qbst:tnte as di.o;pc_Jsições pcecedeutes deste Artig_o. n:c; rermutcr.1ç:ões
relativas a un1 emprego e:.:erctdo a bordo de 11m n:~.vio ou de mm• aeronave utrh:r.ada on
trilfego lntemacJOnal pc.lr um resnJeU1e de tun F..stado Comr::uaute ~o tnbutãvc1.s nes....c:

Fst:Kfo.
ARTI(iU 16

ARTiç;O 13

R.emwteraÇões de

Ganhos de C.1pital

1._
Os tanhos obtidO!' por Unt residente de um Cstadn t'uutrnt;mte da
aiicn.ç::Jo de bem imobiliari01 cnenc:~ no Jlm":igrafu 2 •lo J\nígu 6 e !Uiuados hU
Olllro E3aado COlltr.ltante sJo tritnrt:ive~ ne.o:se outro l!.."'fado.

As remunerações de direção e Otllras remuner.JÇÕC.S Similares que tun
rcsidt:tttc de um Estado Contratante receba n.a qualidaJc de membro úc conselho de
diretores. ou de qualquer conselho de uma SOCiedade residente do outro Estado
Conttatame. Sôlo tnbw:iveis nesse ootru Estndo.

-~

Os l!anhus obt1dus I'Klr um re:<;nlcntc de um Estmlu t'tmtrntnn1c cl:t
:diC'll.'lÇ~o tlc :~ções ou nutru~ ~hrctlcl~ ~x:ret:utus mcucton:tdus un n:1GlJ!f;tli.r 4 du i\r11J..'O
ú são tubut:tvers uo E.-.t:Wu Cunlratn.utc nu C!Ual u:; I~<.'IJS mmbth;iriu~ dctrúus pela

SOCiedade ~tStlverem Situados.

()~ ~111110!' JIUWCIIICIIICS da <1itenaç:io de bens mnhiii:irius 'fUC i3çam frlr1C
do at1vo de um cstabclecuuemu pcnn:memc tluc uma c:mprcs.,, de. um Estado
Contralaute IX~tl:t no outm !:.st;tdo Lomt:ttante. mclumdu ~~~~~ d:t :JIÍen.."tÇ.ic't tfa'fle
~abclecnnC:~dO IM:IIII:JIIC'IIIC {tSOiõKIO OU CQfll O COUJUIUO da aUpr:csa), são tnbutãYCis
ncsseoutrQ l;st::tdo,

Di~

Altistas c DesporiiSI:lS
I.
Nilo obstanle as disposições dos J\dígos 14 e 15. os rendimelllos obtidos
por um residente de um Estado Conlr.llanle de suas atividades pessoais exerctdas no
outro Estado Contratanle na qualidade de profissional de espc:tkulos. taJ como anist:a ·
de teatro, cinema, radio ou tclcvislo ou como músico. ou na qualidade de desponista.,
silo tributaveis nesse outro Estado.

Quando os rC'lldimcutos de ~tiviriade!' peS!"'õll:t e~crcld.'"1s. HCSS.1 tJ!JalK!adc.
JXM" mn proli~lonal de espetãc:ulos ou um de$pocusta forc:m atnbui~ tciu :KI llfUpno

4j·

Os ~:mhns nlmdc1s pm uma empresa ~lc um F.st;:tdo L::oulnuaulc d3
:tt~,~o de ttaYJO:\ ou :terunave!'ô que operem nu tr.tf~o 1111en~.aerota.,l ou de bens

mobilmnos l>eftlltC'ltles
somente IJCSSC Eslado.

:1

profissronal de espetiCUIO!I ou despoct1st3. ma,.; a outr.a lleSSOa. ~-:o O:IKtimctiUtS ~
tribtttávc1s no Estado Contratante em que são e~erc:uJas ns atividad~ ~la pmlis.~iunal ck
cspeci:culat ou do úcsponi.sta.caãu obstante :tS dispos•çõcs dos A1ti~"'"' 7, 14 e IS.

opcrnç;lo de taiS n:•vios ou aeronaves sedo tnbulive1s

ó_I!J!l.;!.U~

-PC:niôcs ·c· J\lhi«laJcs

'i
Os ~anho"' 1110vetucules ú:l ;altenaç;io tle: C!II:US()tlcr nutros hens di~
daquele$ mencu~a."ldos 11o:; ll:lto'l!•:tiUs PICCcdenles <leste Anigo s:lQ tnbutaYCtS e111
ambos~ l·.s1otdo$ Coutrntantes.

Ra'Wtlvadas m: dispttt'õlçt"oes der J':u;i)!ralü 2 du Artil!l' I 1J. :rs Jtensi~ c
muros reumncraç:óes :\lmil:ues Jla!!as a um re51deu1e de 11111 Estado l.'uutrat:mtc cm
razão de tnn cmpreg:J nmeuor siio tribru3vds someme nesse Estado.

!I

N:lo ubst01nte o disp(Wo no para~fll I e r=salwdas a-. diSIIUSiç:~ do
~~

Prolissõe5 lndependcnles
Os rendtmcntos obtido~ por um residente de um Estado Comralante pelo
excrticio de uma profissão liberal ou de outras auVKiadcs de carater independCnle São

raca!!rafu _2 -~.o .Ani!!O __ I9~- 35· J»ett~ ~ OIII_~OS bcuciic.ios._penodia:"' ou lt.'\o

-- OOiiêêOií.fO.o; tlC aCllrUÕCoill"i lc.~Siõ!ç;fo dC !:iJiuridaili: socta'l"ôé' liul Esiã<fOContratant~
nu de acordo com quni(IUC:r es(Jtllema pablico obrig.-norio oq!aiiiii7Jido por IUil listado
l:onu:_ntantc ~no ~evidincia_~-ta~!__ou -~ au~ proven~ltc desse estado,
:t.'lo tnbucavers nesse ~'
- - ·
·
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3.
. O lentlo) -an11tdack"' 11~ neste Ar1i(ZO de:.ig~~ liiiUI quatHt<l detaminada..
paga penndtcrunente em prams ddmni~. a lilulu vitalício ou por peric1da de

tempo detenmnado "'' detenninãvel. an deconi:ncia de nm COIIl\pmmi~so de..etetnar as
p:l~ntm como. retribuiç:io de mn pleno e lkleqtrado conlravalor cm dinheiro ou
a\'11ha'Vd em dmlte:tro (que nâo seja por~ pn:stados).

b) m; dividendos 1mgm:

ARTIGO 19

' 1.
a~ As rc:mtsneraÇÕCS. exchúdas a:s ~ ~ps por wn
F~ado
Contn:tanle. unt11 sua subctivislo po!itica. uma aua entidade tepl (pessoa juridi<:a de
direito pUbiM:o) ou uma SUl autoridade iocala unta pessoa ti:siQ por~- prestMia.l
a esse Est3do. subdivisão, entidade legal ou autoridade, slo tributáveis somente· nesse

i) fot ucional dcuc Estado; ou

·Finlludia~

dn Brnstl a uma

.

:t

d) quando. de· aCOC'do com (JIN'dquer dispositivo deste Acordo. os
rendimentos recebidos por um residente da Finlãt1dia estiverem isentos
de imposto na Finl5ndia, a Fi11lindia podem, uo entanto, ao c:nlcular n
im~o sobte os rendimentos remnncsccntes desse residente, lc:var cm

aJ Qualquc:s· penslo pn~a por um f~SlaÚt) l'untrat;,utc. tm~<t :-:uasubdMsio polltK:a.. ltiiiJII m~a enlidade leg.,l (f1C:",-.cm Jllridic:t de dircaln pubficn) mt un~; 1
S1J11 •utoridade lncnl. :o:e;a d1relamente, seJa :tllavê.c; de J'uudu:o; pur ele:~ Cllll~ltltli1lns, a
llltll pessoa lisica JJOI' ~os ptesladO$ a es.o;e l:_c;aadu, suWivi...,il' JM.,Jihca, cnttd:ttlc
lepJ OU autuncbJe skJ tribu1â.veis SUIIICIIIe IICSSC: E.<il:'lliQ.

2.

conta os' rendimeritos isentos~

e} pll'& os finS' da allm::a a.' a ~ "impos~o de rendi pagO- tio Brasil"
llri cOnsiderada ÇQtno tendo lido pttga i allqUOCII de: IS% (quinze por
cato). no caso de dividendos. c • aliquo~a de 2S~. (vinte e. ciaco por
cento). no caso de jt:ros.c royo/fl~!r.

bt TucL'1Yi3, t:1is I'ICI~fJe~õ sc:r:lo lnhut:h·ct:<õ SClltlt."Utc 1111 1-,:.;t:ulu (. 'untt:llauh:
CIU que li pc$SO:IIisiCõl lbr restdeutc :!õC e! ;a fOr II:IC:IOU:II c.Je:!õSC li'õt:llkl
lu. di~ições dus Arti:f!,O$ 15. lú c IR aplicu-se-:lu :1!0 rcmtntt..-rnçl~ e
pensões rel:tctuua<bs a :o:crvtçus prestados rclattvmneutc a ;~IJvidatl~ CIUfl~tu:ti~
dcxn'1tlvid:t..oc por mn Estado <.:cmtralaute. uma :o;mt suhdivi:<:.:iu puliltca. mu.,--süa
CRtidade lctwl tpes..o;oo Jlttidic:t de diretto publico) pu 11111 selt poder locul.

J.

t~ltmnee") nas
que 6, 011 roi. elll J9CrKXIo

Os p<Jgamemos que mn cstud.-utte. aprell<!tz ou tremamlo
ICCIUC:!, 3JUIÇOIB OU llore.c;t:ll

r~tdcmc

d~tc Acord~. ttma ~!õ03
frsica· rcsid~1te do Brasil e que. de acordo com <'l legrslação tributãfla
Sinlande~ at)hcãvcl aos impo~tos tin\and~s rciCridos no Anigo 2,
~ja lrunbem cms:o;idetl!da como t~sdeute da rinli'tnllsa. 1KKie ~r
tributada na Finlândia, Tnd:n1a. a finl:\ndi<~ pennitici a dedu~n. do
im)1&.'tn devido na Finliindia, de qLt.'llquer unpos1o ~e os
rendimentos pago no Urnsil, de acordo com o disposto na 11iha a. As
di~çõcs ~ta :lllnea aJ'IIiC::U-se•ó\O somente 110!1 1~is da

bt Todavia. tats remunerações ser:l.a tributbcis sotnentc no E.stl'tdo
Contratanu: e~n que a pessoa flsica for restóeute, se os serw1çes fore111 prestados nesse
Estado e a pessoa flsica:

lle)lOCID:t,

uma SOC:Ietladc

c) ,,.-, ob9Umle tJ!Ialqucr 01nro dtSflQS1U\'O

Estado;

1i) nJo se 11ver lomado um ~tdente desse f.stado unicamente C:CIIll
tiuaiKJade de prestar os senriços.

pof

sociedad~ res.idenle da Finlfut<.ha que c<Mllf;llc d1re1amellle pelo met.n:o;
I O pór cento do poder de '1010 na ooe~edadc p,:~gadorn dos dividendos
ser.\o isenlos do nnposto finlandês~
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Finlândi.l. res~'llv:tdo n di~JOsto mndm~ b. )Jennitlr:i :t dcduç5n. du
im~to ~bn~ a renda. de mn montnntc il!ual au im1~10 snbte a renda
p.'1!;!0 no llrn~l Tal detluçãn. Cltlretautn. niiú C;'{cedt.'f:'t :t li':1ç;'tn du
in~o. calcuL,do autes da dcc.lttç:io, coffe!>JlOUdtnle ao::: rcndmteniUS
tribulâveis no Hr.asil;

itncdiatan.emc mtteriot .la !Q\.'1 ~i~ita a um E.slada Conlrat;mte. residente dn cmtru Esllldo
Contrabtntc: e que,pennanece no pri11teiro F..stndo menetotlõldo apen.1:1 com n ~ito
de sua cducaç:\o ou treiname~lln, ~ber pnnl nmnuteuç:io. cducaçàtl nu tretrr.nneuto,
n:lo scr.\0 1ribnt:1dcs 11~e l:.s131.io. deseJe que esses p<!p:muelllos pHweuhatn de fontes
slltlõKias lur.t d~SC! E.'Jado

AR'OCiO 21

I.
Os Moionais de um Estado Contnlantc nAo ficarlo sujci1os nO 0t11ro
&~lodo Coa!rauote a aenhuma lribulaçlo cu obrigoçio ecm'!JOftdeole, diferem< ou
mail c:n:rosa do que aqudai·a-quC eStiYetem_ôu_põSSim es11t sujeitos os nacionai$
deue otttro Eat.oo qut se cncoatrem na mesma sit~o.
2.
A.~ de um Csubelecimento pennanerite que uma empresa de mn
Estldo Contrat.n~e possuir no outro Estado C'..cntm~nte nlo serâ menos fa\I'Otiw:f do

~ a da ~ ·doao outro Est.SO que ex~ a nH:Sml 11Mdlde. Esta
dilpoliçlo o1o ICti iAt~ ao sentido de obripr wn F.stado Colttl"'llftr a
concedcr·ãs pcstOU ratdcnles do outro f:.stJido Contnrt:ulle n deduções~ 05;
abrltCmcntos.-e recftlç6ea de imposlos cm funçio do estado civil ou enatreos filmitbres
eonccd)Oos aa seus própriO$ i-esidentes.

Outros Rendimentos
N modalidades de rendimentos de \IITI residente de 11111 llslado
Contratante nao 1l'alaúas nos ani~ :aJiteriore:s deste Acordo Siio lribttlâvei:o; somente
nesse E.o:lado. TodaVi.'1. tais modalidades de rendimentos provenientes do outro l!stado
Contnaanu:: s;\o tnbuttiveis tambem. nesse outro ~o.

As empresas de um Estado Conlral;'mlc cujo eapitnl seja detido 0t1:
controlado, totai ou parcialmente, direta ou indireta:mente, poc um nu mais residentes
do outro Estad11 Conlnltanre. não fiCirio st!,jcilas, no primeiro Estado mencioada. a
nenhuma tributação ou obriPÇ!ó- ~e ditCrente ou nl:lis onerosa do qtte
aqud.u a que estejam ou pos:Wn estar sujeitas ou1ras empresas similares do primetro
Estado mcncioQdo.

3.

ARTIGO 22
Mê:lodos para Eliminar a l)upla Tributação

ARDG024
I.

No Brasil. a dupla ttibutaç:Ao seri ehminada como segue:
a) qucando mu residente do Bnlsil ret:eber rendimentos Cltte. de ncordo com
as.di:tposições deste Acordo. :sejam ttibutãveu na rinlãndia. o Drâ.o;:il
eonccckni, rm apU~ de seu nnposto, 11111 csCditn eQIII\Ialcnte ao
imposto pago na Finl:lndia:~
b) todavia, o montante dts.<;e crêd110 nitn e:tccder.i :1 thtç:Jn do it~n
brasileiro eorresJlOhlleme ii panicipaçào desse rendinK."IIIu tm n:nd.1
tributável no Brasil.

2.

Na Finhlndia. a dupL'ltrihtllaç:io ~ climirmd~ como

scr:ne:

a) qu.'d'ldo ~tm r~te da filll;ludi;~ receber tendiuu::nlt'IS tJUC.., de
ac:ordo com as dilqlCr.ciçc'J.es ~te Acnrdn. :o;e,i<tln tnhutãvcis un llr.ail. a

-do

Procoduncnto Amigável

l.
Quando wna pessoa considerar que as medidas 1omadas por um ou linhos
os Estldos Contr.atantcs condlttcm.. ou poderio conduzir, em relaç5o a si. a . , .
lribalaçlo em
can o pr<Senle ACO<do. podetá, i~ tios
,_,.,. ~os pelo ~ doméslieo des= Eslodos. submeter o ,.. cao 4
IUioridrde competente do Estado Contratante de que é rcsiderltc ott,. se o cao ~
c:nqaaàrar no pari.grafo 1 do Artigo 23, do Estado Contntante de que t rmcionll. O
c:ao deve ser ~pres.enlado dentro de 3 (tras) anos da l'fimei~ nolificaçio da ~
resaltlmdo na 1nbulação em dcsac:ordo eom as disposições do Acordo.
2.
A autoridade compet:enle, se a reclama~o se llle afigurar justificada e 'Se
ela própria não estiver cm condiçOes de lhe dar solução satisfatória. esforçaNc·il por
resolver a questão atrnves de acordo amigavel com a autoridade ccmpetenle do OUito
Estado Contratante. a fim de cvu::~r uma lributaçào cm cüscord:incia com o Acordo. No
~ de as ·autoridades eompclentes chegarem a wn aeocdo, os impostos scrto

433____ _

Fevereiro de 1997
cometas e o reembolso ou o ctêdito dos impostos seri pamitido peicos Estac:k.ls
Contratantes conforme tal acordo. Qualquer acordo alcanç.aà~_ ~ iJ!tpJ~

i!) eorn ielaÇio aos ouuos imposiOS sobre

rendimentos,. quanto 2=.
imponãncw recebidas durante o ano fiSCal que comece no ou após.
o primeiro dia de janeiro do ano ca1endãrio imediatamente seguinte

~

dentro dos prazos estabelecidos pela lcgislaçlo domestica dos E$tados Contratantes.

àquele em que o Acordo entrar em vigor;

A5 autoridades CottJpetcntes dos Estados Contralat~tcs esforçar--se--io por
t=olver. arraves de acordo anu~avel. as dificuldades ou dúvidas que surgnan da
interpretaç!o ou aplicação do Acordo. Elas tambCrn poderio consuhar~se vtsando i
el.íminação di dupla ttibtd2ção em cuos não previstos no Acordo.
3.

b) na ~inlândia:

i) com relação aos impostos rendes na fonte. quanto ôi\OS rendimentos
recebidos no ou após o primeiro dia de janeiro do ano ea!endârio
imedionameme segurnte 3quele em que o Acordo entrar em vtgor;

As autoridades competentes dos Estlldos Contrawues poderio
comtm.icar~se d.iretamente a fim de chegar a um 1cordo nos lCm10S dos pari:Bfd'os

4.

ameriores Quando, para se alcançar um acordo. parecer ac:onselhãvcl uma troca de
opm1óc:s verbal. essa troca pode ocorrer atravês de uma Comissão <:omposta de
representantes das autoridades competentes dos Estados Contratantes.
ii)

MlliiQ25
!'roca de lnfonuações

As autondades com!JeU~Jlles dos f!stados Contr.Uall\es trocarão entrem :as
il'lfonnacõcs 11ecessanas para :~phcar as daspostçües deste Acordo ou da le~asbço\o
domêsuca dos Estados Couuatruues relauvas aos unposlo~ cobcn~ ~1-~- A_co~ _na
medtda em que a tnbutaç<lio dai decon~nt~:: n;io scra con~r:lna a.o AcortfC)_ Ã froc;a de
mfonnações não esti resrnta pelo /\rtt~o I. Qualquer miOiltUIÇ<lO. recebida por 11n1
Estado Contr.uante será considefãda secreta da mesm:~ fom1:1 que :ll mfOnnaç;Io obtic:U
sob as leis llnemas desse Estado e so podera ser comwucada as pessoas ou autoridade~
(incluindo tnbtu~ts e or~os adrnimstrativos) encarrel!a~as ~~ lru_tÇa"!_~nto_~u-~~ç-~
dos tmpoSios abrangidos pelo presente Acordo ou da tuS1auraç;lo de proeCSsos sobre:
mtrações relaltvas .a esses unpoS1os ou da apree1ação de recursos a e\~
c:orrespondentes. Essas pessoas ou autoridades usarão as infonnações apenas pant tlts
propósilos. Elas poder.lo revelar as mfonnações em procedlniC1dOS em tribunaJs
püblicos ou ern d""Cisõcs juditiais.

com relaçJo aos outros impostos sobre rendimentos. quanto aos
impostos cobr.iveis (cha~~ohl~) etn qualquer ano tiscal que comece
nó ou após o pnmeiro dia de janeiro· do ano calendàno
imediatamente seguinte âquele em que o Acordo euuar em v1gor.

l.

O disposto no parágrafo I nll:o poder3. em nenbwn caso. ser imerpreudo
no sentido de tmpor a um Estado Contratante a obrigaç;Jode:

2

a) tomar medidas adrninistraltvas coutràrias ;i su.a legislaçào ou·:i SUl
pràtaea administrativa ou is do outro Estado Conlfatlllle;

3.

O Acorckt entre o Governo da RepUblica Fede:auva do Brasil e o

Governo da Reptiblíca da Finlândia para evitar a dupla tributação e prevctur a evasão
fi:!Cai em m.atCria de tmpostos sobre a renda. assinado em Helsin.kí em 16 de fevereiro
de 1972. conforme modificado pelo Protocolo assmado em Brasília em 12 de junho de
1989 (doraVMte denominado ..a ConvençAo de 1972 .. ). deixari de produzir efe1tos no
tocante DO$ unpostos aos quais este Acordo se aplica de acordo c:-om as disposições do
- J'Vi@!'lÚo 2. A Convenção de 1972 caducará no Ultimo dta em que produzir efe1tos de
acotdo com a disposiçâo precedente deste pacigrafo.
ART!Go2~

Denürtcia
O pr-esente Acordo pennaJJC:eer.;t ctn vi!,'!or ate qtte seja demmci:Kio por um
dos Estados Contratantes. Qualquer Estado Contratante poder:i denunciar 0 Acordo
•rr.ves dos canais dipfomâticos. mediante um aviso de dentnlCia pelo llh:IIOS ~;
meses antes do tinal de qualquer ano calendano :lpos o periodo de cmco anos d:!. data
em que o Acordo entrar em v1gcr. Nesse caso. o Acordo de1xarà de produzir efelta;s;
a) no Brasil

b) fomec~r infonnações que não poderiam ser obtidas com base na sua
legislação ou no àmbilo de sua pr.ítica admtmszrativa nom1al ou das do
outro Estado Contratante~

i) com relação aos impostos retidos na rome :;obte dividendos,
juros, royoltlt!."> e sobre os rendtmenlos indicados no par:tJ!ralo 6 do-

Arttgo 10, quanto is Ímponànc1as pagas AIIICS do litlal do ano

caJcndárío em que o avtso tenha sido dado;
c) fornecer

infonnaç.õcs

reveladoras

de

~

comctCiais.

ii) com rela~ aos outros impostos sobn: rendimentos. qUanto :is
irnponànctas recebidas durante o ano fiscal que temünar 110 ano
caleodário em que o aVISO telha sido doido.

industriais ou profissionais, processos c:omerciais ou industriais. ou
i1úonnaçôes cuJa comunicação seja contci.ria â ordem pUblica.

b) na Finlãndia·

ARJIG026

Mcmb<os de Miss<lcs Diplomálieas

i) eom. rebçlo aos impostos rct1dos na fonte, quanto a~
rend,mcuos recebidos no ou apcs o pnmeiro d1a de janeiro do ano
calendâr1o nned1a1amente seJ?umte ao ano em que o av1so te1d1:1 sido
cbdo;

e Postos Consubres

Nada neste Acordo prejudicarâ os privilêgios fiSCais de que se beneficiem .
os membros de Missões dip]om:itica e Postos consulltreS cm ~IlUde de regras ger:aQ:
do Oim10 lnt=acional ou de dispooiçi>cs de aconlos ~

ii) com relação aos ouuos Impostos sobre rendimemo:;. quamo aos
1mpostos cobr.ivcts em qualquer ano íísc:al que se inicie no ou apOs o
primeiro dia de janeiro do :mo ca!endãno nned1atamente segumte ao
ano qut o aVJso tc:nha sido dado

AR't1G027

EaUradl ctn V!gor

t.

Os CioYernos dos EstadosConttat:antes notif~Cai--sc-io mutU31nente de que:
.as exlgê:acias ccn:stirucionai para a cntJacla cm vigor do presente Acordo foram
a!endida-

2.
O AcordQ entnr.i em vigor quinze dias após a data da Ultima das
natifK:a9Ó= "Cfcridas no parjgr:fo I e seus disposirivos prodwirão efeitos:

l~n testetiiWlho do que. os ab:m:o-:tssanadus. p;~ra tsstt rlevrd::unemc:

aueorizados. assmara111 o presente /\corda,
FeiiO esn Brasili;~. em
de abril de 1996. em dms e:o:em~arcs
originais, nos idíontas ponuguCs. finlandês e inglês, ~ndo todos os te:ttos tt-:uahnentc:
a11tCnticos. No easo de qualquer divergCncia de imerpreta~o. prev.tiec:era o texto na
sua \lef'Sio mgJesa.

--,
I'

a)aoB~I:

c.___.

.#2):

PELO OOVERMÕÕAiliúíiLICA
FEDER.AnVA DO BRASIL

Q;;.;,.o~ePúsW
DA

FINLANOIA

P!lOIOCOI-0
i) com relaç:la aos impostos retidos na fonte sobre di .oidendos. juros_
raycltiu, e ao imposto indicado no panigrafo 6 do Artigo 10, quanto
às irnpcrtãncias pagas no ou após o primeiro dia de ~ro do ano

c:alcndário imedWarncme seguinte àquelé em qiiC o Acordo entrar
em Yigoc;.

No momento da as:s1rarura do presente Acocdo -entre a RepUblica
edcrativa do Brasii e a República da Finlândia p.u-a evitar a dupla tribulaçio e
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p.H'CYCrUr a evasio fiscai cm materia de Impostos sobre a rcndl.(ciorawn•e referido
eomo ~o Acordo"), os abaixo.-aB~m~dos c:onV1eram nas segumtes dispo:uções que
constituem pane tntcgrnnte do presente Acordo

complemon~aras

con•Utu:.ç:ào

Fevereiro de 1997

que.

nos

Fadora.l.

co

~•:rmoa

acarnt.m

1nCJ..:.o

:

an:arqo:s

::ic:~

cu

ar~.

4Sii

da

CQ!:IPZ"om.J.saos

aravol!lo:s ao 'l)atrl.mênl.o naCJ..cnal.

Com rcfrrênçta ao Migo 20
Um estudante em uma umverstdade ou outra mstn-Uiçila dr: ensmo superior

no Brasil. ou um aprendiz ou tremando ltramu) nas arcas de negoc10s. tfcnica.
agnc:ola ou florestal. que seja. ou tenha Sido. um r~idente do Brasil imediawnente
antes de vtsnar a Finlândia e oue esteJa presente na Finlândia por um periodo eonlirmo
não exceclenle de 183 (cellfO e oncnt:ot e uêsl dtU nào sera tnbu1:ado n~ Finlindja no
tocante a remuncr:ação por scMços prestados na Finlãnd1a. desde que u$ serv~Çõs
estejam relacconados com seus estudos ou ucmamcmo c que a remuueraçdo constitua
rendunemos necessanos para sua manutençllo
Com referênc1a ao A.rt~go ""~

alAs d1spostções dos paragra!Os I e 2 do Am~o 22. relativa!!. 35 aliquotas:
do Imposto. ôlphcar-se-ão somente pelos pnmtlrtlS lU (dez) a.uos em que o Aeocdo
esnver e-• v1gor

MENSAGEM No 644, DE 1996
Senhores Memb_!OS dQ._ço_ngresso Nacio~.

De c:onfomtid:!de com o dispono no aru~to 49. mc1s0 1. da Constituic!o Federal.
submeto a e!eva~ consicienc!O dr: Vossas E:o:cclênciu. .acomp.tnhado de: EXposaçlõ dCM:õtNoS ác:l"
Senhor Millmro de Estado, Interino. das Relações Exze:nores. o te:tto do Acordo ComerCiai
celcbndo ent~ o ~vemo da Repilb~ Fedentiva ~~-Brasil c o GovernO da. RepUblica da Malásia.
em Kuala Lumpur. em 26 de abril de 1996

bl E:m consequ61Jc1a. ôlS ~iiquota~ do nni)Osto esLl\bclecldas llO:" par.1gr:alus
l. 2 e 6 do Am~o lO. parô\~ra!O 2 do A.rugo li e par:aFJ'3tO 2 do artlf!:O 12 aphc&r-se-io
somente pelos pnmearos I O'dezJ anos em que o Acordo esu.. er em vagor.
c:) 'fodav:a. durante o pnmeiro penedo de 10 (de7.) anos ou qualquer
periodo subst:Quente em que o Acorda ~tiver ern vtgor em relaçio ãs atmeas a e_ h
actma, ::.s ::Jtllondades competentes podcr.1o, atra<w.'es do procedintento llmiPvel,
aeord:~.r :t extens.'\o c.lo periodo cm que aquelas :~luteas estiverem em VIgor por um
penedo ad!Cion::.l de pelo 1nenos S (cinco) anos mas nio mais do que lO (dez) anos_.__

Bruilia. 8 de julho de t 996. _ Fernando litnriquc Cardoso.
E.'1

n•_
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Brasl.lia,

Feito em Bra.<:ilia. em • • . de abril de' 1996, em do1s exemplares
ongina1s. nos id10mas portllplê:s. finlandC:s e ing.les. sendo todos os lextns i)a1almcatc::
::IUICtltiCOS. No C::ISO de divergência de iuterpcelação, ptevalec:cra o teXto liA sua

vcrsoro

inpcsa.

fc'~L-~

PELO GOVERNO DA REPUDUCA

CJl__).)
--

(

~·

02

de

de 1996.

JUlho

Ret:~u.blica,

2xc:elent:.J.ssimo Senhor Presidente da

~m tc5temunho cJ,) lltte. os ab:~.i.'\o-ass1nados. para 1sso devic.lamentc::
autonz:u:ios. assmaram o presente Protocolo

.

XILX BRAS MAU.

Encm:unho a Vossa ExcelénCla, em anexo, texto de
Acordt::) Conerc:J.al cor:: o Governo da. Malas ia, celebrado em 26 de
a:Cril Ultimo em Kuala Lumpur. com vist:as ao desênvolvl.l:lento das
rel&çàes
comercl.i!U.s
economJ.c.as bilater.al.s em bases de
iqU.ald.ade e ben.efl.Cl.o mutuo.
Dentre OU"t:ras medidas vo1 tacl.a.s para o

aument:o a.as
cem aquele pus. a exemplo dos dispositJ.vos
que reiteram, no n1vel bllat:er~l. os comprcml.sscs de concessão
de traumento de nação :~r.aJ.s favorecl.d.a a.ssuml.dos na OMC, o
acordo prevê a crl.ação de uma Coml.ssào MJ.sta de ccmercl.o par;,
2•

PEi.õriOvERNC)OARF.r~~Ã'----=-=--::--· troea~õ:_comereiau_

FEDERATIVA DO BRASIL.

ru ......,.

a.-..

(A Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.) ''-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 16, DE 1997
(N" 319/96, na Câmara dos Deputados)

di_s~~-l.:_ -~e.dida_:' óesunadas a
do col!!c:rcJ.o bilateral.

facilit:ar a promoção e expansão

3.
Uma vez (!Ue a entradll em v::.qor do pr-e::sente Acordo
Comercial exl.<Je .aprovaciao do cor.qre:sso NacJ.onal, nos terzuos do
. l.ncJ.so I, .artJ.qo .;9 da const::.::•.acâo F~dera1. suometo o anexo
proJeto oe m~nsa<;rer.~ pres:~odenc::.al para que Vossa txcelêncla,
caso esttiJll de acordo, encacJ.nne c re:terJ.do l.nstrumen't.o a
aprec1acao do Pode!' LeqJ.slatlVO.

Respe l. tcsamen't.e,

'---.......,
A;u:·ova ::: t:ax-:o co Accrd.c ::om.re1a1 .
caltabraao ontro o Goven'!c ca a.pU.blJ.ca Feaeratl.v~ :o B:tasJ.l a c::. Gov.rno
c.a Rapucl.l.ca :õl 1-b..l.•aJ..:a..
em Ku-.l.a
Lwopur, am 26 ag. aorJ..:.. o.o lS~õ.

O CONGlU:.SSO NACIONAL

.......
SEBAST~é RE:CO
"

~l.nl.stro

de Est:ac.o,

ACnBQOCO~.l'f&r.LY ....E:!fBE C) GOVEWU,.Q&.l~e,l!_lll..~

docrata;

- EEQç's,A,"II\:'õlTOl:JRASII E
! o.

Art.

FJ.ca a.pl:'Ovaao o

BA..RROS

ao).s kelacoes E):terl.ores

J.nte-r~::.=.

tax~o

ao

o

QOYÇBNO PA MOI AS! A

.o\Certte C~rCl.&l.,

co.l.obra.do entra o Governo da RlillpUbll.ca f'oderauva d.o BraaJ.l e
o Govarno éa P.at;.=-!.J..CõJo da Malli.s::..o..,

Qfl1

Kuala. l.umpur. cam. 26 d•

&brl.l da l995.
l?anqrafo
Conqresao
reV2.sào

Nac:.onal
do

unl.CO.

Fl.can-.

qual.aquor

rafer1c:io

Acordo.

atos
bom.

SUJUl..~cs

que
como

õ.

poaaa:r.

apravac;:ão

do

roau~~r

0.1n

qu:u,squor

:&'1U&tA"

O Governo da ~~ptibli"? federativa do Brasil

•
O GOVCf!l!)_da_~~~ia
(_dcravant_e

_______ ----. _______

d_e!!-~m<l:tl~s "P~~-~onttalan!es

'"

)
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l>e!.~~)~lS t.!-~ f.lcscuvolver c lhrt;dcccr as u::l:Jç•ics cnmcac1:us c
ccumiuncas cnttt: us países cm base de Jgualdmic c i.cnctic;ju .uutuo.

I.
Com vistas a mtensuicar o comercio entre os dois paises. ;Lo; Partes
Contratantes deveria IRcilitar a participaç;lo de cada wna delas em feiias
comerciais a serem realizadas no 1erritório da ouua e a promoção de exibições de
cada pais no território do outro. etn tennos a sercrn acordados entre as
autoridade$ competentes.

Acurdam u scg.mutc:

As isenções de direitos aduaneiros e outros gravames similares
incidentes sobre anigos e amostras destinadas a feiras e exposições. bem como
sua venda e disposição. deven\o CSlar sujeitos às leis. regras e regulamentos do
Pais onde tais feiras e exposições forem realizadas.

2.

As l'mtcs l \mtr:u:mtcs. de m:mdu cont :ts leiS, •ecnl:tmcmus c
l)ruc:cduucntus cm val!ur cm seus JCspec:tJvus paiscs. hc111 cu1;1o qmusctucr
ubut!liÇties que dccutrnm Ue sua cum.hç:iu úe ml!fnhms d" ( )rg01m7.itt;:lt) Mundi:ll

~t• Cometem I UM<.: ), dc"cràn tmnar tod<ls as mctltd<Js npi·oprmdas p:ua ti:acihtar.

lcrtalecer e Un..ers•licar o comercio eutre os dois paises.
()Ualqucr lli'>tr~;t~ncia que pn!>.-.a Uccunc.-r du inll."S1Xduç:1n Úc:..'>lc
1\conJo dcver:i ser resolvida por "'a diplomatica.

/\'!> l':11te:; l..'untrnltmt~ tlc\·cr;iu CJJcnmi:•r e nfc•cccr :l as!ôisti':ucia
nrl!ruli7.attlc:<õ de c:uln paio;. n tim
de c-.:plu1:u :1-. pus..c::dlllidõ!dcs tlc :u:urdus cmuc::tcmis ele <.111111 1.! lnnl!U lll:t7.n~_c_._
ueccs~mm ans cmprc:endinu:ntos rcle\-:JUt~ c ns

C:UllhlflllC

ti

1::1su. CtllldUIT t;uS CUI!Il:JIOS

cun(i.l\llle 111111\l<llliCIIIC :lc;nn(;JÚCI

Em sua conc.iição de membro da OMC. cada Pane Contrntruue
devera gara:111r :1 outra Parte tratamento de nação mais 13voreçiúa em tutlas os
asswuos relativos ii direitos aduancsros e iOnnaliW.:des de coznCrcio t):lerior no
que diz respeito a importação elou exporu:tç;lo de produtos.

Tudus os lllll!õUlletHtlS enltc I~S tinis paises devcr;1u Sl.'f ciCtmnicl:'f. cm
moeda cuncnlt- de livre uso cwe possa ser acnrdada pcl:ts Punes Cuntml:ulles úe
acordo cum a legislação cambial vigente em cada pais

li dfsfi-USfO IIC~!! 1\c.:úfifú: su_iCtltl ;\ cmitJi(,.'"::in tJe tjUC !:tiS nlet.litf:lo; 11:it1
!'Ciam nphc.-ndas ele m:tne1ra arbitraria e thscriminaturm. u:1o de\'er:l limitar u

cli•e~to d"e ambns as P.unes <.:omratamcs adotarem a~ cxecut<lJ"l!Ut medidas:

:1) llur r.u.ties ti~: s:Jucle publiC<J. muraliôudc pUbhca.. onlctu e
se~turança:

ur pam :1 ptoteç;Jo tlt: pt:mtas e :umn:us ccmlla duenc;a.o; c pesll!$:

O disposto neste Acordo não se aplicará a vanlagens. concessões e
isenções que cada Parte Contratante tenha garantido ou possa garanur:

c) II:U;t saiva!!u;ud;Jr sua JKtSic;:iu limmccu:t cxlcum c lmlança de
Pil!!;tlllCIIIOS,

a) a paises conltguos e "i7.inhos de fonna a facilitar o tr.llico

Ú)

fronteiriço~

e

_

para proteger patrunõnio nacional ou bens anisucos. bistoricos ou
arqueologtcos

MT!GO lU
ll) a J'aises <!tu: ~e}:unmcmbms de: unitlcs :Jdu:uJ<."mls 1111 de 7.una~ de
livre comerem a C!tml cad:~ uma das Pnrlcs t.'ouuutantcs lenha
;:uJct•<ho ou ~c.:uha a cnl<:1"1t".

lu Partes Comr.uantes deverão COtso:Ordar em esc•belecer wn•
·..:: ··:0:.: r.~ i:::t...-: :!.:: C;:,o":J;;.~•.., pant G'-~~~t!r ~~-ti.!:s para a e..;pa:rd.: '!-:o -c()[nb.to
dimo entre os dois patscs e assuntos que possam decorrer da •plic:açio deste
Acordo. A Comisslo Mista de Comêrc::io podetá igualmenle fazer as sugestões
~essárias à consecuçio dos objellvos deste Acordo e devera reuuir--se em çada
paJs de maneira alternada em ocasiões a serem estabelecidas por consentimento

C~.

Ct em decuntucia úe tmrtrcipaç,.'"::1o em n<.·ouius nmltil:ttcwis vi!mmlu
a mte[!.raç:Jo ecuuOuuca. e

mútuo.
dI em th:con~ucm úc euteudmtcnws tle twca c-um tctcciws p:aises.

•
. . As Panes t \mtr:uomtes de,-er:iu cslbrçar-se 11:ua liacililar 11
trmJSIIIIIIr:thct~ de hen~ cumerci:us !>uh este 1\cnnl<J. em coni(muidadc cmu leis.
rc!!ulamcutos c jlwcednuemos em V1g(1r em seus resJM:Ctivus paiscs c: concanJam
etn:
at 1:tctln:u a hherdatle de tr:lusnn tle 11Wdu1u~ UIIJ!in:'uins clt: c:tda
l'mle Coulmtallle e dt:suu:tdus :~utcnitutiu de uma te1ceu:a 11actc.

•

hl lactlilar n liherd:1de de tr:in,.nu de prndulus lllll!tn:lrins du
ll'lll(llflU ti•: 11111:1 lt'ICl"lr:t p:tllt: C d!.!Simadus óltl lCIUI;iiiU dt: \IIII:!
tias Pnrtcs Lmlii.Utomtcs

ARTIGO I!
As Partes Coutratames acordam cru dcsrg.nar. emnmne do (.iuventn
brasileiro. u Mtnistériu tlas Relaçõe~ E.'Ctcnorc:s. e. cm uume do \iuventu mollú.o;,iu.
o Minist~rio da Industria e do Cun;~rcro iutcrnóiCIUU:J!S, cumu llf!;!llus
res1tans.we~s. pela cnorúcuaçàu c execução deste AcurdQ.

ARI"IliO IZ

1\ c(nalquer momenlCl cm que C!'lt: Acmdu c.~1ivcr cm VIJ!ur. \:ôtda
UIUa das P:utes Contratantes poderâ prtl(>Or. p(lt e-crttn. cmctulm;. :'ts CJIUris. a tmlm
Parte <..:outratante devera responder 3 ( lrê:s ) meses a1rus o rccebuneutu de t<tl
propost:J l.)ualc1uer alteração ou mncJii.icaçoiu c.Jeste Acurdu dcve1:i ser tCita ~~~
prejuizo dos direnns e obrigações decorrentes de~te Acmdo em d:1t:1 antcnur a t:d
nllerm;ãcJ mt moditicac,::ão ate que t::tts direitos e tlllll~açót:s esteJam tulorlmeme
rrrtplen1crrtmlt1S
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AIUiliU 13

l;.s1e

Acmdt~

de,·era

~un-ar

-MENSAGEM N" 671, DE 1996

em vag.or na úata du recebuuenlo d::t

Senhores Membros elo Con,gresso Nacional,

Ultima nuhticnç;lo em que uma tias Parles <.:ontratante::; miOnne que l(lrnrn

tunclttidas todas as limnal1dadc:s imcnms. t;olll a cuusaJUCIIIC: Vt!JI!ncÍ.'l tio
De confonnidade com o disposto no utigo 451. iiJCiso L da. Constituiçlo Federal,
tabmeto a devula. considc:n.çlo de Vossas Exc:eltncias. acompanhado de Exposiçlo de Motivai do
Senhor Miniaro de &ado das Relações E:aeriores. o tOCio do Acordo sobre Segurar!~ Ticnir:a
Jtdaciotwla ao Desenvolvimento CóiijUriio dos SatC:IiteS de R.tcursos- Tm=trc:s,. çddndo c:nae o
Governo da RepUblica. Federativa do Brasil e o Governo da RepUblica Popular da Cbina,. em
lkifma.·em 13 ae-aezcmbro de 199S

Acordo pm 5 { cinco ) anos
F-:te Aemón dc\'cfa -:~·r aulmnat1c:uucute tcnnvadu IHll' 1!!11:\Í~
Jlcllodll~.

a u:io ser qne 1\lllõl. d<iS l'artcs t.'mllt:n:uues nnttliqne n nutra. em 11111
pm7.UIIIII~t.nm de 3 t três I meses al\les de e)qmar u penmlu de v:Jiulade cm cur:-;o.
su:núÍcÍtt;an tlc dcnuncm-li'
__
__
-

ARTIGO !4

Brasflia, 11 de julho de 1996. _Fernando Henrique Card""o.
O disposto neste Acordo aplicar-se-a, mesmo após sua denúncia. aos
contratos eiC:tuados em seu cumpnmento dW'arlte o penodo de vahdade mas não

- EXPOSICÀO DE MOTIVOS N• 314. DE 08 DE Jl!LHO DE 19%,
DO_ SR. ~UN_JSTR_O DE E~IA~ DA~ RU.AC'Úf.S l:XTERJORES.
- ------ -Ll:J:tFELIPE'LAMPRElA

totalmente conclu.ldos no dia de sua denwtcía.

ExceJenrissuno Senhor Presiderne da República,

Feito em Kuala Lwnpur. em 26 de abril de 1996,em seis versões
originaís, duas em ponuguês. duas em rnaJaio e duas em i.nglê$, sendo todos os
lexlos igu.ahnente auttnlicos. Em caso de divergência de interpretação entre
quaisquer dos textos deste Acordo, prevalecer.l a versão em inglês.

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex:celêncta. em anexo, o texto do
Acordo sobre Segurança T écruca Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto de

--~~
·-~
j ~"---!-..:.;,, ;-- ,>. ~~~~/-~(~·; ; ··~~~~;;;;;;;:;:;;;.

Saté11tes de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da RepUblica Federanva
--~do

Brasil c o Governo da RepUblica Popular da China. em Beijing, em 13 de dezembro

..

PELO GOVERNO DA REPtH~l.ICAFEDERATIVA DO BRASIL
LIJlZ FelJ.,pe Lampre1.a

de!995

PELO GOV~At.ASIA

-1:--- - --- O Acordo tem por objetivo estabelecer diretrizes E!eraiS e mecanismos
concre~os que gamnwn

a segurança técnica relacionada ao desenvolvimento conjwtto

de satêlites de recursos terrestres. Nesse senndo. apHca·se a lodos os estaf!!OS do

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

proJeto

CBERS

("China·Brazil

Eanh

Resources

Satellites ..),

mcluindo

- dese~l~óJVimentà.montá!;cffi:'mtegloçãó~TC:Sfe-(Al1), transpane e lançamento dos

satélites smo·brasileiros de sensoriamente de recursos terreStres. O Acordo tra1a.

ainda. dos dispositivos de segurança técnica. necess3rios no que concerne ao

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 17, DE 1997
(N" 321/96, na Câmara dos Deputados)

tratame:n!O

3.

Aprova o text:o do Acordo sobra Segurança '!'âcnl..ca Relac:J.onada ao oaa:anvolv:~.ment:o ConJunco d.os Sat4ll.t:es cie
Rac:urso~

;n~.rrest:res.

Clliii.I.&Drou:;o~;~

- brasilei.l'os. por :sua unponancia. cumensau e Slgn.irtcado poHtico. lnicialmente

~cre

idealizada como altematt\·a politica de aliança estratCgica. a cooperaçio com a
ChiDa em matCna espacial tomou·se o primeiro exemplo bem-sucedido de assoctação
entre -paiscs em desenvolvimento em area de tecnologia de ponta.

}midico
:'.1.ca

o

aprovado

texto

do

Acol:'do

Sa.téll. tes de Recursos Terrescres. C4il:.labrado entra o Governo da
do

F&dGrat:l.va

e

Bra.sJ.l

o

da

Governo

Parã.qrafo

.tavl.sào

Nacl.onal
do

únl.co,

c::omplomentares que,

at.os

Acordo.

rafel:'J.Co

Con.stl. tul.ção

F~cam

quaJ.squer

no:s

Fadara!,

bem

t.ermos
acarratQ."TT

d.o

à

suJe:. tos
que

01provação

do

rasultõlr

em

possam

cerno
l.nCl.SO
encargos

qual..squat"
:::

do
ou

att.

Art.

2°. Este Oec:-eto LeQ'l.slat:.l.VO

data de sua publJ.cac;:i.o.

- aperfeiçoamento dos instnnnentos lo:gais que regem a coopcraç1o entte os dois p.aises
na matCria. para o que o presente Acordo deve contribuir de maneira efieaz e

_.brada.

49 da

S.

cotnpromJ.ssos

en~

e.:fl. __~l.o;J'O~ na

de cOilStl'UÇllo e lançamento

- de scnsoriamcnto n:moto. A ampliação do projeto demanda. naturalmente. um

a.)u.stes

gravosos ao pa.trJ.mõn:l.O nac1.onal.

tenl rcgÍdÕ -0-ChãináãOj)rojctõ--cBERS

esaend.ido para quatro, com VlStaS a promover a continuidade da prestação de servi~

Rapúb.l~ca

lô>opular da. ChJ.na, em Be:l.)Lnr;, em l3 da da:embro do 1995.

Congrasso

que

çanju:nt~ de sa~lit_~ _d~ o_~-~ da~-~~·. ~~o._~. principio, para
compreender a constrUÇão e lal1çamento de dois satc!:lítes. o programa devcni. ser

sobre

Saquranr;a TâcnJ.ca RalacJ.onada ao Dasanvolvl.rnento COnJunto d.os

Ropúbll.ca

O presente Acordo sobre Segurança Têcnica vem somar--se ao arcabouço

4.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

1" •

A cooperação cspac:ial entre u Brasil e a China remonta a meados da

dCc!~ de 80 c_ t~ --~erecido_ at~~~()_ ~~cial por pane de suc::ssivos governos

o Governo Q.;;L RQpúbll.ca FctdoJ:atl.va do
BnsJ.l e o Govqrno da Rapúl::llica Popular da China, em. 2iel.JJ.ng, em l3 d.6
de:tombro de 1995.

.A.rt.

e protcçã_o de ~nfol'!!l~ções e dados t:?~~derados sigilosos originanos do

desenvol\llmento de proJetas conJuntos de construção e lançamento de satélites.

Uma vez que a ratificação do Aeon:io sobre Segurança Téc:Diea

Relacionada ao DesenvolvimcnEo Conjunto de S;uêlites de Recursos Temstres

depende de previa autorização do Congresso Nacional. nos termos do incisa I. artigo

49-da
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E:cceJenc1a o :mexo proJeto de mensagem pres~dcncml. para que Vossa ExceiCncia.
caso esteJa de acordo e julgue opommo. encaminhe o referido insttumento â
apreciação do Poder Legislanvo.

2.
Nenhuma d.as Partes deve. !'Cru u cuusenlrmcnlu d;t uutrn l .... rlc.
tiJmecc:r a uma tcrceir:t Par1e ou tomar públicas tc:cnolngias. dndos e inti.,nnnçi•(..~
nhtidns em CCHl.innto por nmbas as Partes durante tndos us estligios mencmnadns
nu panigrato_ l_do 1\rt_ig~ I.
3.
Durante todos ClS estágios menciur.adus nu panigratO I do Artigo {.
nenhuma das Partes deve. sem o consentimento da outra Parte. (ltereccr emprego a
servidores da oulm Pnrte envolvidos nos estãgios do trabalho .acima mencionados.
Ati~_if;ladcs_ d«:: ir~tercii_mbi(l aC.OO.Cmico_ desenv~lvJdas n~ àmbito_ d~s est:isios .d~
úlíbaihu ii'cí•n-;·-n-.érlci~nii"dos=Ôao-deve~ v•ul~r ·n~RhUúla-êfítelôi CfõSPãf3ir.lJ..os ~,
dO Ar1igo-u:-

Respeltosamebte.

~;;.,

--e z

Luiz Felipotampreia

4.
Ambas 11S P:Jrtes devem garantir a segurança pcssool de sua equipe
design3da e :1 segurança dos documentos e materiais por el!l conduzidns.

Ministro de Estado das Relações Enenorcs

5.
Nenhuma d:~.s Pnrtcs deve envolver·se cm nth•idades profissionais de
cmnCrcin <JUC ccmllitem cmn o desenvolvimento cunjunw.
t'\C"PRf?Q_~I'{I"'3.f.. ..(~--QQY.fm:!'l.Q.J>!\...tW.C~lUI,.l~~A •• O.J).Jf.~!\'II'i.•.\,_J.~
~R~U...E. <>.W.Y.I;.ENQ.I).(\_R,IW.!.J.~.I.A<; (1.\!QeU.lf\.R ,1,)_1_\_Ç! 1.1~.1\ SPU~
=~OS:tllÇ~.EfMl:lQI;WI\.~9.Rik~f.lf1i9).Y.WoW:l.!
CONJUNTO IXJS SA'I'f!II'ES IJl;; Rl:&~.S~~l'J:W,S

ARTIGO lll
Uiretrizes Ucrais para 11 Sc:gur.tuça TCcnica
1.
No sentido de garantir a implemen\.ução das dirct,izcs dn Arti~u 11.
ambas as Partes devem cbssiiico.r os seguintes itens de ucordo com os graus de
con.fidenciolidadc apwpriados:
·

O Governo da República Federativa do Brasil

a) os

No

~tlido

b) documentos escritos. tecnologias. desenhos. foto~ralias. pmdlllns

de implcmcnlnren\ as dirctri7.cs suhrc

sc~ur:mç:t

.ãudio-visuais. dados sobre CCJUÍpamcntns c qu.:1is:qncr nulr.Is
intOnnnÇiiCS técnil:4s prudu~idas nu utilii':1C.J:1~ :~u lmt~'t• du
dcscnV(IIvimcntu. muntnsem. intc);!.r:lçâc• c teste dc1s: s:atdit~.-s:

lécnic."l

<:on:ttantes un "l'rotncnlu sobre 1\provnç.ilu de l'cscJnis:: c Pmtiuç.:1u dns .S:IIélitcs úc

Recursos

c) t::cunlu~ius: avauçad:~s :.~dquiridas: an lnn~n t.lu Ú!."St."11'.'nlvimcntu.
monlagcm.-iill<:Sfuç;;in e teste dc•s: S:t!Ciitc'>:

Terr~t~

enlre o (jovemo da República Fcdcr:tlwa dc1 Brasil c n
Gnvenu~ du RepübliCB Popular du China... uss:iumJu cm l!ci,iinj.!.CIII (J c.lc iulhu úc
1988. e nu ''Protoeol<l Suplemcllt.:Jr ~.nhre J\pwv3ç;iu de Pc:sqni~• c Prc~o~luç:'in dus
Satélite:; de Rccur~m:. Tcrr~trcs: entre n ( im'Crnu da lh!j1úhhca Fcclcmtiv:1 Un
Brosil eu (inverno da RepUblica Pu1nliar U:1 Chin:,··. :~ssm3t.ln cm lh:.1silia. cm 5
de março de 1993.
Acmdanun o scg.uintc:

ARTIU.ill
Princípios Uemis
I.
Este Acmdu uplic.'\·sc a tndm:. ns ~tã~ms. i11cluinúu dcscn\'ulvinu:utu.
montagem. uttegmçiic1 e teste (1\IT). tr:mspurte c l:mç;.maeutn dos S:ttCIII(..-s
Sino·Br:asllciros de R~ursos Terrestres (durn'o'ante -úenuminadus "'s::atêlites"').
desenml\'idus cmtJltlllamente pela RepUblica federntiva do Hr:J.stl c pela Republica
Pupulnrda China.

2.
1-:stc Acmd(l :Jplica·sc ans modelns de em~enharia e \'liu dos satC:Iites.
aos CC:JIIip:nnentus de Stlf'Ot1e. aus equ1p3mc:ntus 1111~iliare-o; e :J'lS cmnpoucnt~
;~lÍn!l. :b partes. 11rn!!ranms. dadt~ tC:cuicus, p:tr:imctru"i tCcni..:os. pl:m1~"i.
inlbmmções :1s.<õtm cmnu a tndns u:;; assuntos rc!aciun:uJn.<; aus interesses d:1
Sl."gtnalll;õ! c ccuuunua de :uubots as Partes,
3.
No c:ns.J de quaiquer mconststCncia entre este Acordo c qualquer uutru
Acordn Jinu.Wu pur ambus us l,:trtes :wbrc a Scguram;u ·recnica Uus Satelitcs. este
Acor.:lo tem precedência. Pólro ussamtos: relacionados :i segurança tCcnica dus
sntCiites. que não llvere~ !m.lu cobertos por este Acordo. mas tenham szdo
abonJudos cm atUras Acordos. se tOr o a.su. pur umbats as Partes. os nulros
Acordus devem po:vnlecer.
4.
O Governo dn ReTJública. Federativa dt) Brusil designa o MinistCriu d:t
Cíência e Tecnologia dn República Fedcmtivn do Brasil cnmn .o msaniz:1~âo
executora deste Acordo: o Governo da República Popular da China dcsi~tn3 a
Cumissiiu de CiCneia. Te.::nologia c IndUstria para Deli:sa. Nnciunni da l~cpúblicu
Popular dn China como c orga.niznçiio executora deste Acordo.

ARTICiO 11
Medidas de Salva!;u.:.trdu para u

5\:~ur:.sm,:.u

programas de desenvolvimento c pl:~nus es:peciiicos dos

satélites~

O Governo da República Popular da China
(dornvnnlc denomin.ados ns "Pnrte:s"").

I'Ccrnc.u

I.
Nenhuma d:Js P:trtcs deve ter necssu nem mJqtnnr nenhum 11c111
dc:.cnvulvídu uu integrudu pela murn Parte mencanuudu nu p.ar:.~gmln 2 Utl A111go I
sem n ClltlSCnlnucnto da uulra l'artc.

d) li-eqiiênciõls: ccutruis. cúdigus c cuulm~mcdidas de pwtc~:io ns:.sdos:
nas cnnmnicações:. cuutrnlc c tclcrnctrta dus :>atCiitcs: c
e) ·tüd(v.; os nutn.s :~ssamtus cunsidcradn"i conlidcnciais rcl:.tctmJadus:
aos interesses da segurança c da ecununua de amb:ts m; l':.srtcs.
2.
I'ara cnd:a item mencionado acima. se ele pertencer a um:a P:1r1c. est:.J
Parte deve desenvolver medidos de se{lurança técnica cspecilicus. cm
con!Ormidade com as suas: re~m1s e regulamc:nt~lS: se o item pertencer a ambos ns
P:lrtes. as mcdid.us cspecíliats de ~urançn tC:cnicn dcv(.."!ll ~r cstnhclccid:ts cm
coniuu~o pm nmb:1s as Partes uhedec:endo aCJ acmd:u.ln entre :tmb:ts :1"' P:ntcs
~--1\mb:ts :lS P:trlcs devem !!:mmtir que seus "iel"'\'idures evitem :1paupri:tr·~C
inadequadamente de itens cl:tssiticadus da uutr;~ l 1aatc (!li C csti\'Crt:tu nu est:t1po Jas
medidos csp(..-cilic:ls de segurança cst:tbclccid:Is ct.miuntamcnlc ror :mtb:ls as
3.
.unbas as Partes devem 8-"lr.Lntir que seus scrvidc1rc~ desij!.nados
observem as diretrizes de segurança e regras de protcç:ão nos locars de prOJeto.
rabricação c teste da outra Parte. Pessoas designadas de uma Parte podem. como
estipulado. entrar em escritôrios e saiH.S de testes quando autoriz.ados lOnnahnente
pela outra Pnrte. proceder à lcitunl e levar consiBO somente os docu~tentos c os
materiais distribuídos oela outra Parte e tirar rotograftas soi'nente em lugares
permitidos pela outra Parte. A Parte atuante como anfitriã ~ani conhecimento
antecipadamente ao pessoal designado da outra Parte. de fonna detalhada. de
todas as diretrizes relacionadas aos assuntos acima mencionados.
4.
TrC!õ meses antes do inicio das fases de montag.cn1. int~r:~ç;;in e teste
de cada. modelo. ambas as Partes devem. além disso. rreparar diretm:es
específicas para a segur.mça têcnica dos trabalhus a scren1 reali7.ndos. l>irctrÍ7.es
espe(:flica; âe\-enÇCrit p:il'fiCUlar, conter requisitos de segnrançn e munilurmncntu
para os modelos dos satCiites durante u tr.msptlftc entre u Brasil e a China c
durante as operações em S{tln no Urasil c 11:1 China. /\s dirctri?.cs cspcc:Hica.o;
de\·Cm -tatit6êm itiCiuk cm- pãrtíCUIDr--:-rc-gC.i:!s-lai.S-cómil: llcnluuua d.us l':nlcs dc:\'e
deiinOiltãi"-f:i ti!~tarOS cqUiPilPlCnt~OriS-i.'ltC:Iíte:'; <JC~iiVnlViilüS 1lclã uulm llurti:
sem o consentimento de:'lta ültimn P:trte; nenhuma ltllt•p:m1i!l c ~ruvnç:1n cm vidcx1
dos procedimentos de teste dus s:1têlitcs podem ser obtidu:o; sem n cnnscntimcntu
dn oulra P:211e: c. cm caso de interrupçolt• indelinidu ll:t munt:1gem. iutc..oogr:tçliu c
teste dus s.atêlites. cada l'orte deverB imedintnmcnte rctnrnar us cquipamcnttl'1'õ. ns:
dados c os ducumentos úa outro Parte de m:mc:ua segtu·a.
Ambas ns Pnrtes devem r~dutar cm:did01s :tdequud.:Js p:tm asst.!l:ur:tr t~
n SeF.Urnnço têcnico durante o transrorte entre o Urasil e D <.:hi11n Uos
satelites. cquipmneutos de teste. doc:umentos de apoio e todo!!. os outros itens e
dndos rel:~ciunados nn desem•oh.;menlo, montugcm. integmç:lo e teste dtlS
~~e_liles. !~a~ este t~!'l· C:l~ P~e de !C -~O_n:aec~__li uutra P~rt_e_ _!'IS me~os pnra

S.
cuidados

e
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asse@!urar o monilorame~!tq .. wutânuo dumnlc o transJlOrle dos itens e d:ulos
pcrtcncenles ;i outra Pii:Í'ie. Para o transporte entre o Brasil c a China de itens e
dados•j:iêrtenceute$' o ambas as Partes. ambas as Portes devem dclcrminat pnr
•meio de ne~oci::u;:5o se o processo de monitoramento continuo duronte o tmn~porte
deve ser condu7.ido par res-<roal de uma Parte ou de nmbas as Partes. Os ilens c
dados ncima menciono.dc~ devem ser i~los de inspeçilo Alfandegária em cudn
pais. No cnsu da neeess1dade de in:spcçiin. n mesma deve acantcccr nm: lncnis
respectims de 1\IT. cnm a presença de representantes de ambas as Partes e sub
condiçües c.le ,·ig:ilãncia ncordada.s conjuntamente.

6.
Os lançnmentos dos satélites CBERS - I c 2 dar-se-âo o p::utir dn
Centro de Satéliles de T.niyuan (doravante dcnorninado "Centro ..), na China. A
scgurnnça no c.nmpo de lançamento será provida pelo Centro. O Centro emitirá
pemussões tempor8rias para as equipes de ambos os Par1es envolvida.., no
l~nç~m~nto dos satêlites. Estas equipes deverão seguir as diretrizes de segu•··
drstnburd.tlS pelo Centro pnrn a operução de lançamento dus SDtélitcs. As direu 1•••.•
devem considerar os requisilos de SCF.Unlnça para os Veículos lançadotCs chineses
e alg~ns equipamentos importamo dos satélites. As equipes brasileiras devem
apr~Xlmar-se d~s vdculo_s lançadores somente quando nuloriz.8.das parn tanto. As
equrpes: ~o Jnstltu~o Naeronal de Pesquisas Espaciais e da Academia Chinesa ·'de
Tecnologra Espacral estarlo presentes li inte!ZrnçiQ. dos satélites aos vciculos
lançadores na platafomm cie lançamento e participarão da fase de testes de
prcparaçõlo do lançamento.

ARTIGO IV
Medidas para a Segurança das Ctmlllt\lcaçi~es

Fevereiro de 1997

tnaniiCste i!. outra Parte por Nnla diplumátic:.a. cum um mininm de 6 tscis) meses
de antecedtncia, sun decisão e1n oontrârio.
3.
O tênnino deste Acordo antes da data estahe\ccida antcrinnnenle M:ni
considerado õlnorn•al e de\'eni acontecer Rflei13S no ettsn du lénninu do projell)
CBERS. Nesta situução. o pre:;cute Acordu pcxlcni ser denunciado pur qualquer
uma das Partes por Nota diplumâlica e seus eJCitos cessarão(, (seis) meses nfXls a
data de reeebimento dessa notilicação.
Fcilu em Beíjing. em i'J de dezembw de 1995. em dnís originnis nos
- - idiamos pnrtugués. chinês e inglês. todos sendo iguahnenle válidos. [m cuô de
qua(qucr ói\·ergência de interprctnção. a versão cm inglês deve prevãtecer.

(c.:_:_~~;
PELO GOVT~RNO DA R'F.I'UBUCA
FEI>ERA'fTVA OOllRA.SlL
Lu:i.z: Felipe Lam.prel.A

tA Comissão ·de Relações Exteriores

e Defesa Nacional.)

De modo n permilir a i.mplemenlaç:lu da~ dirclri7.CS du Artit-otl 11 c dn
1\rtigo lll, ouub.l:s as P.:artes dt\'tm prov1dencl::~r lr:msmis:-;bes segur.:~:s de d.:~:do~
técmcos. dcx:nmentns c inll1nnnções chtss•lic:tdos cnmo contidcnc1ais por un1a uu
ambas as Parii:S. C.:1da Parte resronsabili7.ar-st:-a pelas tr:msmiS.._(icS.Cill s"eu'il3T~:
!>c for o c.:~.so. de d.:~.dos tCcnicos. dncumcntos c mtlnm:tçiies ncima lnen_c~t~n:ad~·-·--- _
- -0
pm mem de c::m:::u:o; scguro:o; da Parte em quc~t:in: :<>c hnuvcr ncccs:;rdmlc de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N 189
tr:lllSmiss.in de dados tCcmcns. ducumcntn<; c IIIÜHIIH'IÇÚ~ dt: tllll pais p:u:r u
(~ 328/96, na Câmara dos Deputados)
\lUUO. de\'Ctu ser ulili7..adas as m:~las d1plumiulcas tm uutrus canaiS sc~um:>,

Mct:amsn~tlS para

.:1

·

DE 199 7

Aprova o tQXt;.c do Acordo :sobr• CoQpe_raçào C.t.ano!l.ca Q: !Rcnolôq:.ca. ettlabrad.o en~ra c Gova:rno d.a RGpill::lh.ca
FCtdora"t.:l.va do 3ras:.l e o GoVGrtlQ da
Malásl.a, em Kuoiilla .t.umpur, am 29 do
--)ana.l.rc de. 1996.

ARTJCiO V
O:.mmu:~: d:~:' Segurança· fécmca · ~

C.::~~ surpuu diliculdoldes ou pmblema:<; cmn a nplicaç[u, de tJu:tlquer
diretriz especiJica deste Acurdo. :~pns solicu.ac;:ào de um:J. d:ts Pnrtcs. ::unh:Js as
!':artes devem nncdiat::llnente miciar processo de consulta mo Comitê Coniunto dCl
Protelo cc.hu:J.vatlte dcnommadu "Conntê" 1 Enquanto perdurareni as- ~#SõhãS~
:unbas as P~rtcs devem conlmu:n obedecendo :is _dirc:trlZcsj~S_e,~i!i~~~!.i~!t~!:_~

O CONGRESSO NACIONAL d.ecrot:a:

2.
Em caso de inadimplência com relação its diretri7.J:S deste Acordo.
qualquer Parte pode requerer n suspensão ou tCm1ino da cooperação. Apôs sua
sm:pen:'>ão ou temlino e enqWintn existirem equipes. iteus: e dttdns tCcnic~ de un1n
Pnrte nu lcrritUrit1 da outro Pane. ambas as Partes deveriiu regulnr-sc pur cslc
1\cordu: ::~pú~ f) tênninn d:~: conperaç.iio e o:tpos n reltrnd=t do:t::o cquipe:ç. itcn:; e d:~:dos
tCcnicus de umo:t d:~:<> J>:~rtes du territúrin dn uutrn P:1rte. amhas .ns: Portes: devem
regul::u·sc pel=ts diretnzes do rmnigrulà 2 Uo Art1gcl 11 deste Acord<l

Art:.
eoopara~o-

lo •

F.l.ca

Controvê:rsias

Ccnqrasso
nns;io·

úJU.c:o.

NaCl.onal
do

Const.l.tUl.çâo

ARTIGO VIl
Dispositivos Finais

Fl.eam
a~s

qU.õll.SqUar

refar:l.do
qua,

Acordo,

nos

FedQral.

do

Acordo

sobre

t.armos

~am

d.o

ac:arra~em

SUJGl.t.o:s

â

aprovaçi.o

do

rasulta.:-

am

possam

C[".lQ

como
.:01\C.l.SO
encargos

qua.l.squ•r
I

do

art:.

a)ust•s

49

dia

ou

compraru.esos

an~ra

em Vl.Q'Qr na

;ravosos OLo patr.l.niOnl.o nac:::J.cna.J..

Art:. 2°. Esta

Qualquer controvêrsia proveniente d-1 intcrprebç3o e imp.lementnçlo
deste Acordo deve ser solucionada por meio de cntcndimeniÕ entre ambas as
Partes. Antes da soluçlo de qualquer dcuas controvêrsias. cada Parte lem o
direito de suspender o projeto c para tratar qualquer problemt1 dai em diante
rccorteri às diretrizcs dos par.ãgrafos 2 e 3 do Artigo V deste Acordo.

t:axtc

Ku.ala Lumpur, em 29 dca Janctl.ro da l99G.

compJ.GZM~nUras

ARTIGO VI

c

da RGpúbl.i.ca Fadat-auva:~· do BraSl.i e o ~~o~o- da.- Maiásl.a, mn
Pariqrafo

3.
Amlms as Partes devem F<~rantir que npO!ô o tém1inn d.a cnnpcrnçilu.
cada equipe, item e dados têcnicos relacionados a cooperação sejam enviados aos
respectivos paises prontamente dentro de 1S (quinze) dias.

aprova ;!.o

Cl.ent:.i!l.<:<J. a_.!_aenolõql.c.a, ::u.iobrado ant:.re o Gov.rno

Dacre~o

LêQ'l.Slatl.VO

data do sua publl.caç:ão.

Art. 3a.

Revcq~-s•

as dl.sDOSl.ÇÓctll em contrar:l.O.

MENSAGEM N" 542. DE 1996
De i:onfdímldãõc

cOm -"Q

dispostõ~oo-arueo 49.

inciso I.

da Constttuiçl.O iüen

submeta a devaa& corwdençio de Vouu Excdencw.. acompanhada de E.xpo:açlo de Moavos C'

1.
Cada Parte deve notificar a outra sobre a conclusão dns IOnn:liidadcs
neçeSSlirias a entrada cm v1gor do presente Acordo. que devcoi ocorrer na data da
última notificação.
2.
Este Acordo peru\aneceni em vigur pur S (cincu• a1"JS e 5CfÜ
Prorrosudo .:nuumatreanu:ne por mais 5 (cinco) nnos a mc110S t!UC umn das Partes

Smbar MinlslTo de Estado das Relaç6e$ Ext~ a u:a:o do Acordo &Obre Coo-pençlo Qcalific:
c Ta:aologica. celebrado entre o Governo da RepUblica Federativa. do Bruii e o Govcmo c

MaiUia. em Kum,Lumpur, em 29 dcjUJeiro de 1996.

Brasília, 10 de junho de 1996. _Fernando Henrique Cardoso.

Fevereiro de 1997
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Constaentes de que u cuoperaçãu nu campo úa ciênct:s e ICCnttlo!l--i:.t
de\'eT:l contribuir p<~.ra o pro~resSo sociai e econônuco de :1mbos os Pai ses.
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Bras1lia, C-õ

de

:~unho

439

da 19516.

Recnnheccnd\1 que a cuuperaç:itl cienltlic:a c tccnolu~:m.:a c- mu c.Jns
pilar"-":" elas rel=tçt~es btlalerats e impon:mtc clcmcntu r:ua sua c:stabilidudc.
ExcelantisS.l.mo Senhor Presidente da RepU}:Ilic:a,

Acord:mt o segumtc:
Tenho a honra da submeter III •l.vada. consideração da
Voaa.a. Excaltnc:.a o anaxo tax:co do Acordo •oJ:)ra c;:ooparaçio
Cientifica e
TllcnOlOgica.
calOl::lrado an<t;re
o Governo da
RepUblica Faderatava do Brasil a o Govarno da :Malâsia. em Kuala

l.umpur, no dl.a 29 de janeiro do ano em curso.

As Partes l,;nntrot:tntes promln·crd.n. de ncnrdn com stlas rcs;tecU\-:tS
leis ~ rc:~ul:uncruus. c.:tXlperoÇãu Cicntilica c lccnoln~•ca entre os d(1is paisc; em
campns de int~rc:o:;sc mutuo. incluindo cuopc:r.:u;ào nus :trC:JS identiiicudus ntl
t\ncxu ~ este /\cnrdu

J. cooperac;l!.o eiantifica e 'tacnolócp.c:a ~n'tre o Braiõil

2.

Malâ.a.i.a, mul."t.o e1Dtlora incipienu, devera anumlr novu
proporç6es er.t funçáo do deaenvolvimen'to veri!.l.c:a.do nr.qua:le tJa1s

ARTIGO ti

nos Ulti:~os anos • da prioridad• atrlbUida ao sud~sta: asUtico
• à ASEAN nu c::ontox'to da politica externa :cras.i..lel.r.a..

Paru alcnnç:nr os objeti\'OS estipulados no Anigo J. .:JS segumte::>
atividadC$deveràoserrcaltz.adas:

•

a

H••••

aenCidc,
por ocasião da visita ~e vossa
'Exc•léneu a Halli.sl.a, em dezembro de 1995, o Ministro da
C:iincl.a e Tecncloql.a, Professor Jose ls:'ael \'ar:qas, reuhiu-se
c:om o Senhor t.av H1enq Dine;, Miniscro da Ci,nc:u.• Teenologla e
Meio ~lente daquele pal.s. e reconhecera::~. a necessidada dê
inaugurar a cocperac;:ão oticial ent::re o Brasil e a Malásia na
area de Ciê:nc::..a o 'l'ec:noloqia.
J.

..

Ho't.iVQS:,
Nacional

j un"tam.n"t•

e

..

cOpias

com a ~inuta da Hen&&c:J•• ao conCJr•••o
au't.,nt:icas
do Acorcio,
cc111
Vl.s"t.as
provid4ncias
n•c:•••&r:.as
para

...

Re8}:18it:osa.menta,

vz:_ ...

WIZFELI~

a) troca de infonnações. conhecimento e e:otperiCncia n.:IS nrc:l:i de
ciência e let:nologia;

b) intereimbio de técnicos e demais profissionais para o estudo.
obxn-ayio. pesquisa e lreinamento nos campos da ciêncin c
tecnologia;
c) implementação conjunta ou coordenada de programas. flWJCtos c
ativjd.ad_cs no_s__tetTiJQrios d_e __ y_ro~a _QU __d;ç __ a~b_!lS _ :~.s l,art~ _
Contratanles: e
d) ourra5 fi>nna:oo de cooper.:Jção cicntilic:1 c tecnolúgic:~; que \.'cnh::sm a
ser acordadas entre ns Parte! Contratantes

MT!GO!ll

Os termos e cnndiçc)q. inclusive despes:~.s. que f"Clrvtnturn vcnhnm o.
oentTCr. dC\·em ser .ac::ordadas relas Part~ Cnntmtontcs '1slumhrnndn
individualmente ca.da proJeto. progroma ou nllvidõ!dc lc,·ados o cahc1 nu timhitn
dc:~te Acurdu.

Ministro cl.a. Estado d.aa Relações Ex-:erior••

ARTIGO IV

ACQROO ENTltE O UOVFRNO DA REPU!JL!CA FEOERAT!VA
!)Q llRASlk E O GOVERNO lJA MALAS!A SOBRE
COOPERA\;ÁO CIENTIFICA E TECNULOOICA
.

Cada P:'lrte <..:ontr:lt.:Jnte dever:1 ~:lr:mltr :lO<; ctd:J.dàns d:t nntr.:t Põ'I~C
Cuntrui.:Jntc cm \'lsitn lln âmbito deste AC(lrdu. tudn nsststCncta pn~St\cl <..'
necessliria n titn de lacihtar seu trabalho. Es,;as 2arantms. 11() ent:mtu. estão
_ suje~l:l_s as ie!S e rc~J~!JIC~tQ~_ eHJ){)SOr _&:\~~,rr;:s~.!I\'OS p~n~. _

ARTIGO V
O Governo da RepUblica federativa do Brasil

c
O Governo da Malásia
(doravante denominados 'P.:mcs <..:ontnuantes"J,

Com o pmpõsno de implementar este Acordo. as P:J.rtes Cmur:n.autcs
~c rcuntr pnr
solicitaçãn da nutra Parle C(mtr~t.tante. F~sno:: retlllttie::t dc\·er.ãn ocnrrcr
:tllcmndamcntc. 11:1 Rcptibiica l·cc.icr.:t.ti\·a du Br.tstl 'c na Malâsia. i\ f.!cpuhlica
FedcrnU\'U du Hr:J~il scra representada pc:in Mini'>l6no das Relnçõ~ F.-.lcrmrc~ c
pelo Mlnist6nn da Ciénc1:1 e l'ccno!C'I~ta c a Mal:lsin sr:: t:u-a rcnr~cntar pclu
Mimstcnu d:1 Cíênc13. i ccnoi(1Ç!;ta c Mctn Amb1cntc da f\.lalâsta t MOS'I'F.)

cnncord:nn em cslabclcc:cr uma Cnmiss.'io Misaa que de\·cra

l~iusns de prumn'\'cr m:nur (;Uupcruç:"tn clcnti~ica c h.."t::nuló!!ica cm

ha:«:s. cJc muluu bc:nclic1u.

J\RllGO VI

/\:!. c:lâusulas do presente /\cordo não de\'crão lunit.o.r os c..lirenos da
<.:on:oo1dernndu .u. opcriência OJ.ÚtJuirida pm ambos us pa1ses uo ~mpoa outra Parte Contratante de ndotar e executar medidas relaeionada.s a sua
da Ciência e 'I ec:nulugiu.
~urança interno.

Fevereiro de 1997·
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03- Bio<ecnolosia
.
04 .. PadrOnizayin do$ Serviços cientificos c de teste

ARTJGOVH

OS • Meio ambiente
Sujeito as presenles leis c regulamentos c aos acord05 !n1emacinnat~
dos quat:S sdo stenatanas :.1~ Partes Conln!ltantes. .o. comunidade cietttiliCil e
let:noió1:Üca lnlemac10nal podeni ter acesso :is informações resuhnntcs das
ativi:dade-.; de cooperação relacionadas a este Acordo medianle a anuência das
Partes Contratantes.

06 - Gerenciamento da vida selvagem c recursos marinhos
07 -Sensoriamente remoto
08 - Informação ci.cntUica e tecnológica
09- Treinamento de gerenciamento em ciência e tecnologia
I O- Meteorologia
11 - Ql!aisquer ou1ras áreas mutuamenlc acordadas

NITIGO VIII

KualaLumpur, 2<; dejanefi-ode 1996.

Cnda Parte Conlr.llanlc podcr:1 rcquen:r. f1nr cscnln. rc\'ts.:in nu
emenda a esle Acordo. ()ualttuer re1o·lsiio uu emenda .ocurduda por amb:t.s tiS 1'11rtcs
Ctlnlrntant~ deVera ~cr a~tnd:t. pnr ~nln. c :mc'C:tda n cslc 1\cnrdn T:tl
rc'li.sào <m emenda. de'l.'cr.i entrar cm \'nmr na data acPrdada ror umhas :ts Partes
<.:onlmlnntes.
•

(.4. Comissão de Relações Exteriores
e Defosa Nacional.)

AJITIGOIX

l)u:Jiqucr
(1\1 :~plic:1Ç:h1
n1cur

de

d1\·cr~Cncia

uu d(..'SI."111Cnduucuto nr:mntlc_l d;1 n_t!_c_tprctaç:iu

d:1c; cl:lwmla!: dc~tc 1\curdn dc-..·cm <õt•r :unu~:I\CI111l'IIIC rcdznml:r fl'''
ou nc~ncrac::in c:mrc as l'anc:<: Lun~rutamc:o: scrn rccursr• a

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1997
(N' 318196, na Câmara dos Deputados)

cunc:ull~

qualquer tnbunal nucrnacrmral nu a terceHns.

~rc'Võl o tCI:Xto c::io Acordo. por tro~
.. ~~o~~. ___ qu~_l.__gc:o_~g__~s pari9rafo~
4 ,-- 5 o 6 ao ar1:1.qo V do Acordo para ;:
Conat.rução da Ponta Slci Temê o Sl.c
Bcrja, c:al.-brado anera o Gov.rno cU:.
~lic.a Fac:laratl.va do Braal.l e
c
c;ov.rno da Arqantl.na. em Bwanoa ~c.
raa, em l 7 d• nOVCIIIIbro do 1995.

NITIGOX
A pmtcç:io dn" tlireitos de {lmpncd:tde ante!eciU:al ser:t di:o:c:iplin:ai:a
lcís e rcl!ulamcutn:o: dn ( irwen1n d:r Rcrmhhcn Fcdemtn·;r du Hr01-.il c dn
( ic.-..·emo da Malásio.. cm contornudnde cmu os ncordus intemaetcm.:uc: a~snmdns
reln$ Pnrtes Cuutrnl:lnl~ e r:an \IRUr nn Bmc:;rl c: na lvt;'llit,;.•3 1\ cntmdn cm \'TI:!nr
dc!':tns c.Jrsrmsrçi1es sem det:lllmd:~- em niuste<: espcc11icos assrnados pc!:rs l':m~
Cllntr.:rtantc" a lu..: de calln nro9-rama. rmu:to ou nll\tdnc.ic. dcsen'>nh·idr•s sno ns
:mspic:ms du presente 1\cordn.
rela~

ARJJGOX!

Art. 1•. Fi.ca aprovado o taxea ao A.c:::ordo, por Troca

E3tc Acordo de\·era entrar em vis,or na data em que as Pane:;
Contn.tantes enccrruem a troca dos instrumen1os de ratificaçio e dever.n
permanecer em vigor ate que uma àas Panes ContratllniCS notifique a outrA- por
via diplom.itica. sua intençJo de dcnunciia-lo. com pelo menos 6 (seis r me:otcs de
antecedência. O ttrmino deste Acordo nJo dever& afetar a validade dt quaisquer
projetas. programas etou atividades.. bem como qua.iqueT cooperaçio .assumida ou
em exec:uçio durante • vigência do mesmo.

ct. NotlLs • qua 1ncorpora os pariqra:f'oa 4, 5 • 6 ao a:tl.qo V de

Acordo

para

Parác;rafo
rCIVl.aio

NaCJ.onal
do

Conat.l.1:U1çào

Pf&o~E~~~f
B~\lr~'f

dõl

ün1co.

Ponta

que,

Ficam

qu:;uaquor

rafarl.do

comple!llCI:ntaros

Feito em Ku.ala Lumpur_ em Z 9 de ianeiro de 1996. em 2 (duisl
exemplares origiruns. nos idiomas portu!tuês. malaia e in~lês. sendo todos os
textos igualmente autênlitoS. Em caso de diverrzCncia. prevalecera o texto em
inglês.
-

Conae.ruç:lo

S~

Tomé

o

SJ.o

BorJa,

_o Gov.:tno da Arqontl.na, em Buenos AJ.ras. em 17 do nO'Wimbro de
1995.

Conqra:!Cso

Como testemunhas abaixo assinadas. plenamente autonzadas por
seus respectivos ~ovemos.. tirmanam o presente Acordo.

a

c:ellabndo antra o Governo da Rapúbll.ca FGd.o.ratl.va do Braa1l e

Acordo,

noa

FIIK:laral,

ta:tmoa

suJel.tos

a tos

que

bQm

como

do

l.nCl.so

acarraeem

â.

poss~

encargos

aprovaç:ào

de

raaul ta r

am

qual.aqUar

I

do
ou

art.

aJUStas

49

da

comp.rcmJ.aaos

qravoaos ao pauunônJ.o naCl.onal.
Art_ zo. Eat. Decrot:o r.aql.a:latl.vo cantra em Vl.qor na
data do aua. publicaç;io_

~

!v:I.ENSAGEM N" 638, DE 1996

í;iti.õ OOVF.RNO ÍÍÀ~MÀl.J\SIA

FEDERATIVA IX>

José lsr.s.cl Var@:IS
Ministro da Ci~ncia e Tccnolog.ia

l.aw Hiemz Dm.ll
Ministro da <.:iénc~l. I c~m•l<1gi:1
e Meio /\mbaenle

ANEXO

Submet~nsroeração do Coogresso Naczonal o texto do Acordo. por troca de
Notas. que rncorpor.r03" ~rafes 4. 5 o 6 ao artJgO V do Acordo parn a Construção
da Ponte São Tome e São Bol1a:--celebrado.-9lltte o Governo da Reptiblrca
Federatrva do Brasil e o Govemo da Rl!pübiica~ntma. em Buenos Aires. em 17

de novembro de 1995.

(ÀS COMISSCES DE REtAÇCES EXTERIORES: DE DEFESA NACIONAL:..E DE
CQ~STilJ!.IÇÀO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

ÁREAS DE COOPERACÃO NOS CAMPOS DA CICNCIA E TECNOLOGIA

ENTRE A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A MAL6SIA.

De conformidade com o dlsposco no artigo 49. inciso I. dl Constttuiçio Fedentl.
submeto a devada consadeaçio de Voss:u ExcdCDQu.' ~ de ExpoSIÇio de Motivos do

01 • Pesquisa industrial

Senhor Ministro de Esudo. Interino. das Rdaç3es Extenofts. o 1e:c1o do Aoofdo. por troca de

02 • Microdctrõniea

Notas, que incorpora os paragrafas 4. 5 e 6 ao artigo V do Acotdo para a Consa1lÇI.o da Ponte S1a
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Tome e Sio BofJL cc!etndo emre o Governo d.a Repúõlica Fcden:tiva do Brasil e o Govcmo da
RepUblica Argc:ntma. cn Buenos Aires. cm 17 de novembro de 1995

Brasília, 4 de julho de 1996. _ Femando Henrique Cardoso.

sttbconttalaúo~. 1111 ÁRI~A E~ I f :tJl•t<:Es~:,\t J dumntL' n JU:mr dt·
emprecnditm·~nlo. ~) itlgtt" ...~l c n ulili-r.r,,:in t'l\l t·ar:'dc• ddtmll· ,,
~!ti<: citr•lc'!' ~quipum~ulns c tn:Weri~í~ e!:-1:~rii,, i::-:t•nh~ tle lt•(tn lanln til"
imJ'I('r1<1\·o'\(l vu quul~ul'r ti11JW.'~" ~(1br~: e:~htnpt:nt\'i't~;•. iud('r•.:mleutc.·nwult' ~h·
qUI!' ::::ci:un os: mcncit'll::ltlc~ t"quip:.une•ttm: t: m:u~~n:u;o; nti~iu;'u•·~'.-: ti;• iue\."1\1111:1
nu d.i..,:l:fr!t::=íl c tiftó in'i!IÜC::lfão mm hum ltJ-1•' J.c rt"embui~o. lt:ÍUh:g.rw,...:io tiU

:-:e\1$

c:..et...•nç5c.) Oo

•Jevolu~11o

hunht'm
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 304, OE 2 DE JULHO DE 19964, 00 SR. MINISTRO
OE ESTADO INTERINO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES

Exceleneisa::.~o

Senhor Pres::.dente da República.

dt!

tributu~:.

i~nto

O i.I1JU"C".::...:;o c.h~ t...'<Jllipmncntc.,.~ <.k".:tÍm1J.o::-: ú ol~r;11;::tarit
Oc lmla hrrilol 1.k itnfh)IÜI\';Ítl, qu;.tnUo ~~~ ..:1t;ulo~ c'Jmp:unt•nlt•.~

pmvic-rcm Uc tcH:ciro~ p<tÍ;:l~. h.•1c·;: cquipmucnlo:o; ~kH,àc.' :-;cr lnt'l:::htJ;u.Jn.:
parn fnrn do pllis.- u·m..·f\•Ct. ·ooucluiOa a obrn
~- L.r.r mt~mn ti.•rma. ;L... p;triL'-::o: :::c t.:umprvmelt:lll :t n:<..,t:!lUWI'
n :K·r:-.-:;n m• tnrhalhu Ju pc-;sllaltécuit:t1 c,.....:pcc.:iuli·,•;u.lu. cnutmtaOu pt·lu
c.:unt...'t.,..q(lfiÚrin uu ~\!!' :mhc:tll\lr.JL.udtl~. eulcmh:ndt"~-!'e p:ua c~-..:c lím. além

t.itl;

rntli~ionai:::

Como ~ do conhec:tr:lent.o de Vossa Excelênc::.a, foi
cm 2.2 de agost.o de 1~99,__o_ Aco;do _entre __.!_ -~epúbll.ca
Fl!lderat::.va d.o
Bra.11il
República. Argent:.l.nA
destinado
a.
posa::.bilitar a con.tn:çlo de una ligação rodcviAri& aobre o n.o
Oru~l.. ent.=e os do1s ~i•es, nas cidad!!s de SJ.o Sarja., E:~tado do
firmado,

Grande do Sul, e SA.C.t:.c Tomé. Província de Co:r%'l.Cntell. O
rt:l:flrl.do Acordo foi aprovado pelo Congresl!llo Nac::.onal em dezembro

Rio

d• l989.

:z.

Tendo em vbta a. nace•aicLade de viabilizar a.
realização desse irt:Port.ii.D.t~ empr~endimenco da integraç:J.o f!•ica no
lmbl.CO do MERCCSOL, foi ac::ordado, por t::"Oca de Nota.. um Aju•t:.a ao
Acordo origl.c4l, em data de 1.7
J.

d~

novembro da 1.995.

A ConstJ.tUJ.çio Federal, em seu artigo 4B,

inciso I.

pre•c::reve ser de compet:êncl..a do Congresso NacJ.onal di.spo:r, com a
sanç.lo cie Vossa E.xcelénc:.a.. sobre sJ.st.ema ::.:-ibutá:r:.o. -.:rrec::adalç!o
e dust:r:.buJ.c!o de :rendas. O Ajuste e:tt ques::.ão r.ratOJ.. ta.mbl!:m, _ de _
::.rJ.but:<i.r:.a.
Por essa
aprecJ.ac;:ào áe Vossa E:xcelC:nc:.a o
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a.nexo Acordo

submeter

Complementar para

pos1:e:-:.or encam:.nhamento ao Congres 10 tl<J.cl.onal

\

_______..,

RelliRel.t:O:!Iamen::.e.
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máquinas e equipamentos. mt:stres-dc-obra. capaa.azcs c ca1cgon;.~.~ smulnrc~ :1
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- 6. A3 panes acordam e~1abelccer como base tnbulan:l. com
cxcz:çio do caso do Imposto sobre o Valor Agrcg.ndo OVA!. o cmeno Uc
impwar custos, gastos e invesumeruos. por wn lado. ..: a renda pM outw
independentemente do lugar físico onde se onginem. de lnl fc,nn:~ que o
resultado final para fins de cilculo dos impostos: seja d1st.ribtúdo em SOO-ó paro
cada um dos paises. Cada uma dessas metades scrã tributada segundo a~
.legislações respeCltvas de cada Pais.
Os apertes dos E!;tados. na fase de constnição da.<: obra.".

lerão caráter de compensaçfu) mdcnJ.zatóna.. t:stando, por isso. lSentos de
retenções c impostos ...
Estando Vossa ExcelCncia de acordo. esta Nota e a resposta
de Vossa Excelência de idêntico teor. se irlcorporarão ao msuumeruo :1euno.
mencionado e constituirão um acordo entre n República A.rgentm:~ e .1
República Fedcrntiva do Brasil sobre a matêri.a e que entrará em vlg<)r na dat.a
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~~~p-rote!':t.os· d_n n~l:J1.it":t nt_?LS ul~? ~onsr~erul,'~'·
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oueno:s Al.ro&.

Tenho a honra de din~r-mc a Vos::-:a Exceiet.cl:l com
referêm:ia a sua Not1\ do dia de hoje. CUJO teor repmdut.o tt:xtu:Umcnle:
"'Senhor li.nJbsà.:ttaJor.
Ten.ho a honra de dirig1.r.~ue :1 Vo~1 Excelêm:m t:om
referência ao Acordo entre a Rcpó.blicR Arg~ntlll!.l e a RcpUblicOJ Ft."derauva J.u
Brosil par.1 a Construção de uma Ponte sobn: o Rio Urugum entre :.c;: "-id::tdc.~ de:
Smllo Tomé c São Botj:l.. finn:sdo em Urug.wu:mo. cm :!2 dt= ogo~u de 198•.)
A esse respeito. e consiUer:mUu o pnrfup':tl'o orlavo da :\1<1
Nu. 2 da Rcun.iüo da Cnnti::.:_<;;:lo E!=pccial Uc l.u;il:rçilu ~provn<Ja l'rla t :mm·.•iil•
,\r~cnli.JH>·Urasilctl'3 para a <:url!>im;,;5v c.htl 11l!llc ~iat1lc.1 'l'ontc.~~~;;u, l.h•qa
[t;{ )l\t.r\llt, rcalizaJu em $tu llotia cm I> t.lt.: lttlhv Jc Jl)•):;, il'\'u :K•
cunbed.mcnlo Lk Vv:.:::li Ex~cl.:u~l:.r qu·~: u í.iuvc:ttlll :111!-t-'lllUiu 111up.-~
mc.-.ujx>ntl UI· AJ'U~u \" ,,]~, At:otJu ~uuu lllt'IICh•uuJtl. 11:- :-ec.uiuh·"I'\.Umllltil•:-.
"4 ~ /\':; p;uU..-s !:c: <.CIIIIflltllliCh:tU n aulurit.:t' ., lncu:·~·~~·. livtr:
lrims1h' c: ::;:~idu de seus rcs:flCCII\"OS lcnit<'mt•":O ú:tqnele:; cquip:mu:mc.r~ ~.:
m:acriai....;: d~inaJo~ nu u~o e.'(dn~h··• 11nr 11:u1-:- de• t :( 1NI 'l~XSlt >'-.lAR!'·' ou

Vn::-::o;tl.~:o:~dCncm.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nos
termos do art. 376, letra c, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal, os Projetos de Decreto
Legislativo de n•s 15 a 19, de 1997, lidos anteriormente, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, findo o qual a referida
Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual
período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres} - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o OHcio n• 431197, de 27 do corrente, encaminhando dados referentes à dívida dos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, disponíveis naquele órgão, tendo por base o mês de janeiro do ano em
curso. (DIVERSOS N°10, DE 1997)
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres} - Sobre
a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência meu retomo a
esta Casa Legislativa como Senador da República,
tendo em vista o término de minha licença parlamentar, a partir desta data.
Brasília, 28 de fevereiro de 1997. - Senador
Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, na próxima quarta-feira, o Ministro da
Fazenda, Pedro Matan, e o Secretário da Receita,
Everardo Maciel, estarão em São Paulo para debater, com as autoridades gQv~mamentais e com o
segmento empresarial daquele Estado, sobre sua
adesão ao sistema simplificado de pagamento de
imposto e contribuições federais, denominado Simples. Em seguida, no dia 12 de março, a mesma incursão será realizada no Rio de Janeiro.
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O Simples foi regulamentado no mês de dezembro do ano passado e, de lá para cá, recebeu a
adesão de mais de 250 mil pequenas e microempresas, segundo informações prestadas pela própria
Receita Federal.
Essa adesão revela uma boa expectativa em
relação à possibilidade de um número maior de empresas vir a adotar o sistema.
Os empresários e as autoridades governamentais estão percebendo que o Simples representa um
eficiente método de racionalização de custos e um
adequado instrumento de combate ao desemprego.
Eu mesmo já tive a oportunidade de discursar
sobre o assunto neste Senado Federal, quando fiz
uma extensa reflexão sobre o Simples e demonstrei
minha_oonfiança na eficiência desse novo sistema
tributário, que deverá promover a reversão do estado de coisas que levou a maioria do segmento empresarial a suportar o alto preço da estabilidade econômica.
Em essência, o Simples tem por objetivo facilitar a vida do pequeno empresário, substituindo em
um único pagamento oito impostos federais.
O recolhimento do Simples é mensal e feito, tomando como base o faturamento da empresa. Não é
necessário escrituração contábil; basta que a empresa apresente um livro-caixa, com assentos da movimentação financeira e registro de estoque.
É de se notar, Sr. Presidente, que a adesão de
250 mil empresas ao Simples evidencia que os Estados e Municípios estão gradativamente conscientizando-se dos excelentes resultados que esse inédito
sistema tributário está produzindo.
Essa conscientização irá viabilizar novos empreendimentos, o surgimento de novas empresas e,
com isso, criar os empregos de que a população
tanto necessita, sem que ninguém seja penalizado
com a perda de suas receitas.
O mérito da instituição do Simples está na atitude do Governo Federal em reconhecer o tratamento especial e diferenciado que as pequenas empresas e as microempresas merecem e necessitam
para continuar a contribuir com o desenvolvimento
econômico e social do País.
Os Estados e Municípios são plenamente conhecedores do õnus imposto ao segmento empresarial pelo sistema convencional de tributação. Por
isso mesmo, sabemos e temos a certeza de que não
serão eles que irão impedir que as empresas de pequeno porte usufruam dos benefícios concedidos
pelo Simples.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
o
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O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péresj - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
{Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura
Campos. {Pausa.)

O Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campe/o.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o seu pro- ·
nunciamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES {PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em longo discurso,
o Senador Jonas Pinheiro, na sessão de ontem, tratou do grave problema da produção de borracha natural em nosso País, em particular da borracha produzida nos seringais silvestres da Amazônia, que
entraram em processo de lenta agonia.
Sr. Presidente, na próxima segunda-feira, cerca de 200 seringueiros da região de Xapuri, no Acre,
montarão acampamento em frente ao Palácio do
Planalto em sinal de protesto, tentando buscar providências do Governo Federal no sentido de reanimar
a economia da borracha.
É profundamente lamentável, p;orque já tivemos quase o monopólio da borracha natural no mundo no final do século passado e início deste, o que
gerou o chamado Ciclo da Borracha, que tanta prosperidade levou à Região Norte. E agora vemos nossa produção despencar do pico de 42 mil toneladas,
em 1910, para a insignificância de 4 mil toneladasacredito que foi esse o total que a região produziu
em 1996. Tudo em decorrência da competição da
borracha importada do Oriente, que é colocada no
mercado internacional a pouco mais de US$2,00 o
quilo, enquanto a nossa alcança US$3,00 porque o
seu custo é muito mais elevado. Portanto, a nossa
perdeu competitividade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é paradoxal
que a seringueira tenha sido levada da Amazônia
para o Oriente por um inglês. Os colonizadores britânicos souberam, com muita competência, disseminar seringais de cultivo. Pouco depois, numa história
sabida e ressabida, inundaram o mercado internacional com produtos a preços baixos. A produção da
Amazônia entrou em dectrnio e a região experimentou uma decadência que se estendeu por mais de
50 anos e que, de certa forma, ainda continua.
Os seringais vivem uma situação de penúria.
Ontem, o jornal O Estado de S. Paulo publicou ma-
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téria, assinada peio jornalista Moisés Rabnovich - citado ontem pela Senadora Marina Silva, em aparte
ao Senador Jonas Pinheiro-, que descreve a dramática situação dos seringais acreanos, exatamente
igual à dos seringais do Amazonas.
Com os seringalistas, isto é, os donos de seringais, empobrecidos, os seringueiros ficaram misera- bilizados ou tangidos da selva para a condição de
pedintes nas cidades próximas. Dir-se-á que os seringais nativos não têm futurá, dada a forma primitiva de exploração. Não é bem assim. Foi-se o tempo
em que se confundia deVastação florestal para fins
de pecuária e lavoura na Amazônia, com progresso.
Sabe-se que não é bem assim. Substituir floresta
por pastagens ou campos cultivados é a forma mais
estúpida de ocupar a Amazônia.
Hoje, há experiências-piloto bem-sucedidas
que demonstram ser possível implantar projetas
agroflorestais com áiVE!rsificação de produção, inclusive de borracha, sem afetar o meio ambiente dando condições razoáveis de vida aos trabalhado~s.
Esses projetaS só.não vão adiante, Sr. Presidente, porque não há uma política de desenvolvimento regional, que o Governo infelizmente teima
em não elaborar. Até mesmo a polftica da borracha,
que existia até 1991, foi abandonada. A Sudhevea
foi extinta, a receita oriunda da Taxa de Organização
da Borracha, a TORMB, deixou de ser canalizada
para a região e para o seu fim especifico de equalização dos preços da borracha produzida internamente com a borracha importada. Assim, os seringais foram entregues à própria sorte.
Portanto, faço hoje eco ao pronunciamento do
ilustre Senador Jonas Pinheiro, esperando que o
acampamento montado pelos seringueiros acreanos, em frente ao Palácio do Planalto, na próxima
semana, sirva de alerta, para sensibilizar as autoridades do Governo Federal no sentido de voltar suas
atenções para a Amazônia, especificamente para o
interior, a fim de que a atual situação seja revertida e
possa a região retomar sua marcha rumo ao desenvolvimento económico.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite V. ExA um
aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Pois não. Ouço
o aparte de V. Ex-, nobre Senador Bernardo Cabral,
que deixa as suas ocupações na CPI dos Títulos Pú·
blicos para se ocupar, como sempre faz, da nossa
região.
O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador Jefferson Péres, comecei a ouvir o brado de alerta de
V. Ex" e não me pude conter no sentido de prestar-
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lhe a minha solidariedade. V. Ex" lembra o fastígio
da borracha quando, no começo deste século, nós,
com um quilo de borracha, podfamos comprar o
equivalente ou trocar por 15 libras esterlinas de
ouro. No débâcle, com a queda, constatamos que,
com 15 quilos de borracha, tínhamos apenas uma libra esterlina. O descaso se operou, pôs apenas na
lembrança de nós, amazonenses, a saudade do fim
do século passado - e o testemunho maior é a imponência do Teatro Amazonas. Foi num crescendo
quando, após a Segunda Guerra Mundial - na qual
nós, da Região Amazõnica, tanto contribuímus -,
criou-se o chamado Banco da Borracha, depois o
BASA, e a grande verdade é essa que V. ExB diz:
extinguiram a Sudhevea, acabaram com o preço mínimo da borracha e me lembro que um dos líderes
dessa campanha, o nosso comum amigo Mustaf
Said, previa o que aconteceria anos depois. O retrato que V. Ex" pinta hoje, chamando a atenção para o
atual Governo Federal, a fim de que não repita os
erros dos seus antecessores, é absolutamente correto. O ponto de vista esposado no discurso de V.
Ex&, Senador Jefferson Péres, reflete e confirma a
preocupação de todos nós, amazonenses, que temos sempre demonstrado que a pata do boi não é
melhor do que o plantio da nossa chamada goma
elástica. Meus cumprimentos.
O SR. JEFFERSON PÉRES - É verdade, Senador Bernardo Cabral, V. Ex" se referiu à deterioração das relações de troca e mostro-lhe um dado
contido, ontem, na reportagem do jornal O Estado
de S.Paulo a que me referi.
Diz um seringalista entrevistado: "Em 1948,
uma espingarda era adquirida com vinte quilos de
borracha; hoje, são necessários quatrocentos quilos
para comprar essa arma", Senador Bernardo Cabral.
Veja, portanto, que o Governo Federal age com miopia ao voltar as costas para a nossa região e não
tentar uma recuperação da produção de seringais
nativos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Raviano Melo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da
Távola. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio
Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro-nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
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Senadores, venho à tribuna com muita satisfação
para, conversando com os companheiros, podermos
raciocinar e até tirar ilações, não do que a CPI dos
Precatórios esteja fazendo, mas de fatos que ocorrem em decorrência dessa própria CPI.
Na realidade, a CPI tinha o objetivo de apurar,
principalmente, pedidos para emissão de tftulos para
pagamento de precatórios quando dívidas não existiam ou eram em valor muito inferior, mas muitos viram nisso uma oportunidade de uma forra política.
Os chamados pescadores de águas turvas prepararam os anzóis, pensando em pescar nas águas da
CPI, tão brilhantemente presidida pelo nobre Senador Bernardo Cabral.
Ora, Sr. Presidente, o prato maior, o prato preferido politicamente era o do grande vencedor da
Prefeitura de São Paulo; era ele o alvo de muita
gente que até apoiou a CPI e até esperava que dela
viessem respingos para enlamear o trabalho do ex~
Prefeito Paulo Maluf e a vitória brilhante do Prefeito
Celso Pitta.
Em primeiro lugar, posso assegurar que a Prefeitura de São Paulo não vendeu nenhum titulo com
deságio, que é o que acontece quando a falcatrua
fica demonstrada.
Estados e Municípios perderam dinheiro? Muitos deles perderam, prinCipalmente porque havia alguém disposto a concorrer para esse prejuízo. Corretoras e bancos ganharam, mas isso aconteceu
porque os compradores finais resolveram perder,
concordaram em ter prejuizo para que os primeiros
ganhassem dinheiro.
Não é admissível que um titulo saísse para a
venda por um Estado ou por uma Prefeitura e os
fundos não o comprassem quando a sua cotação
era de até, muitas vezes, 80% do seu valor nominal,
ou do seu valor de mercado. Então, os fundos
aguardavam, já contratados com quem ia comprálos com aquele deságio, para, ao final, serem apresentados e comprados a preço mais elevado.
De São Paulo, tranqüilamente posso afirmar:
nenhum titulo foi vendido com deságio.
Mas o que me traz hoje aqui, Sr. Presidente, é
a alegria de ler uma notícia de jornal, da qual já havia tomado conhecimento ontem, pelos jornais das
televisões: o Prefeito de São Paulo, Celso Pitta, demonstrou de forma clara, inequívoca, que nada tinha
a ver com o cidadão que está envolvido nas investigações da CPI dos Precatórios.
Diz a notfcia:
principal envoMdo na suspeita de irregularidade na venda de títulos da Prefeitura de São Paulo,
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Wagner Baptista Ramos, foi demitido ontem pelo
Prefeito Celso Pitta.'
Quem toma esse tipo de atitude não tem culpa
no cartório e tem autoridade moral para fazê-lo, sem
receio de que o Sr. Wagnér Baptista Ramos possa
acusá-lo de qualquer irregularidade.
Diz mais a notícia:
"Essa demissão foi feita em virtude da
revelação de que o Sr. Wagner Baptista Ramos movimentou US$1 milhão e 600 mil em
duas contas no Banco Merryl Unch, de Miami, nos Estados Unidos.
Na época da venda dos títulos, Pitta
era Secretário de Finanças da administração
de Maluf, mas o atual Prefeito disse que
desconhecia a relação contratual entre Ramos e a corretora Perfil.·
Na realidade, o Secretário Celso Pitta encontrou o Sr. Wagner Baptista Ramos naquele cargo,
pois estava ali desde a época de Jãnio Quadros e
atravessou toda a administração da Prefeita Luiza
Erundina. Era um homem que conhecia o métler e
que permaneceu na função.
Então, quando o Prefeito Celso Pitta tomou conhecimento de que houve uma irregularidade fora da
Prefeitura de São Paulo e de que o funcionário da
prefeitura tinha se locupletado com irregularidades
feitas com títulos de outras prefeituras, tomou a medida saneadora de demiti-lo.
•Ao anunciar a demissão de Ramos, o
Prefeito disse que a Secretaria de Negócios
Jurídicos abrirá sindicância para apurar o envolvimento do ex-assessor nas operações.
Seu COJ1l)Ortamento, afirmou Pitta, foi muito
grave sob o ponto de vista da conduta ética.
Como tem feito desde as primeiras revelações sobre o caso da venda de trtulos,
Pitta voltou a se escudar no relatório do
TCM (Tribunal de Contas do Município) para
dizer que as operações foram "lucrativas e
legais".
Então, não adiantará tentarem, com perguntas,
ou insinuações, ou com as notícias de jamais, respingar a lama dos precatórios sobre a Prefeitura de
São Paulo.
Sr. Presidente, ontem tive a oportunidade de
falar com o ex-Prefeito Paulo Maluf, e disse-lhe que
ele era um homem muito forte. Tão forte que, fora do
Poder, todo dia S. Ex' é notícia para aqueles que
querem lhe prejudicar.
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Ontem mesmo noticiou-se que estão processando Paulo Maluf por causa da Paulipetro. Ora, depois de tantos anos, ainda não perderam a esperança de "jogar o Maluf na lama!
Sr. Presidente, tenho muita honra e muito orgulho de ser Uder do Partido Progressista Brasileiro
nesta Casa. Nunca se lutou tanto para destruir um
homem como tem-se lutado neste Pafs, desde a
eleição de Tancredo Neves. Os mais antigos, os que
assistiram à campanha, ficaram horrorizados com os
adjetivos jogados contra Paulo Maluf. Posso dizer
isso porque eu era do PMDB; eu era correligionário
de Tancredo Neves. Mas, nunca houve uma campanha tão violenta, tão suja, tão trabalhada para influenciar não apenas aquela geração, mas até gerações posteriores. Tentaram fazer do nome de Paulo
Maluf adjetivo pejorativo. E esse homem, depois de
tudo isso, foi eleito, pelo povo de São Paulo, Prefeito
da Capital, e hoje desfruta de uma grande popularidade, porque o povo de São Paulo viu aquilo que o
Brasil esperava ver depois de tantos governos eleitos: obras realizadas pela prefeitura. Como gostaria
de ver aquilo no meu Estado! Acredito que qualquer
um de nós gostaria de ver aquilo em seu Estado.!
Na realidade, a dificuldade é exatamente o fato
de que os líderes são amados ou odiados. E, às vezes, esse ódio decorre apenas de uma posição política. Tenho a certeza de que não existe ninguém
neste Pafs que possa afirmar e dizer, em sã consciência, que Paulo Maluf não é um grande administrador público.
O Sr. Lauro campos - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço, com
alegria, o aparte do nobre Senador Lauro Campos,
homem do PT, Partido de Oposição a Paulo Maluf,
aliás, incluo, no meu discurso, o aparte de V. Ex'.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Epitacio Cafeteira, realmente os fatos podem ser vistos
sob diversos ângulos, podem ser compreendidos de
diversas formas. Essas versões diferentes, díspares
constituem uma constante na sociedade humana.
De modo que, então, a versão que V. Ex' traz hoje a
esta Casa a respeito do comportamento do Secretário de Fazenda do Sr. Paulo Maluf, quando Prefeito
de São Paulo, e de auxiliar direto da Prefeitura um
senhor que prestou serviços a diversos Municípios
brasileiros e a Estados brasileiros, recebendo, obviamente, além cios seus vencimentos na Prefeitura de
São Paulo, uma tal de "taxa de sucesso", muito sucesso; sucesso para os ladrões, sucesso para aqueles que vendem serviços inexistentes, como essa tal
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de "taxa de sucesso", como se aqueles que têm por
obrigação examinar os papéis referentes aos precatórios e autorizar a emissão dos títulos fossem todos
corruptos e azeitáveis com parte dessa 'taxa de sucesso". Nobre Senador, até às 19h, a Senadora Marina, ? Senador Suplicy e eu permanecemos nesta
Casa, preenchendo, com nossas falas, o horário, até
o seu limite, esperando que o prometido documento,
cuja existência o Banco Central já havia anunciado,
no primeiro turno da campanha para a Prefeitura de
São Paulo, fosse, de acordo com o comunicado do
Banco Central, enviado a esta Casa em tempo hábil,
ou seja, antes da eleição do segundo turno. No entanto, da nossa espera não resultou nada. O Banco
Central, que, através de um seu diretor, havia anunciado a existência de documento comprometedor do
Sr. Pitta, não nos remeteu absolutamente nada. De
modo que esse desinteresse do Banco Central é
realmente estranhável. Porque, enquanto havia um
candidato oficial na disputa, o Banco Central se prontificou a adiantar para a imprensa a existência dessas
irregularidades. Mas depois, como se tratava de uma
disputa entre um candidato do PT e o Sr. Pitta, o documento deiXou de estar "disponível'. Essas coisas agora vêm sendo examinadas com mais profundidade. O
tempo passou, foram ultrapassados todos os prazos
que o Banco Central teria para fornecer as informações que deixou vazar, e agora chegou a hora de realmente examinarmos o assunto com profundidade. Não
queremos fazer antecipações. Acreditamos na lisura
da Comissão Parlamentar de Inquérito, e acreditamos
na sua capacidade de colocar a limpo, doa a quem
doer. Espero, apenas, que desta vez a CPI não acabe
em pizza, com dois zes, embora talvez ela não consiga chegar a "pizza", com dois tes. Muito obrigado.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Meu querido
Senador Lauro Campos, vê-se que V. Ex" é um homem tão partidário, que só vê pelo ângulo do seu
Partido. V. Ex" sabe perfeitamente que, na época,
quando queriam fazer o candidato oficial disputar o
segundo turno, disseram que havia um escândalo do
Banco Central. O Partido de V. Ex", que foi para o
segundo turno, resolveu que aquilo seria um prato
cheio para tirar votos. Quis aproveitar-se eleitoralmente do fato. E isso não é correto. Não era correto
e continua não sendo, porque o próprio Banco Central dizia que havia apenas indícios. Não era conclusivo. Ora, se havia indfcios e o partido de V. Ex"
queria aproveitar para, com isso, derrotar seu adversário, já não era correto.
Eu, na própria carne, senti, no meu Estado, na
última eleição que disputei para Governador, acusa-
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ções depois comprovadas que eram mentirosas, primeiro de enriquecimento ilícito, depois de ser seqüestrador, assassino e ocultador de cadáver. E o
cidadão que eu teria seqüestrado, assassinado e
cujo cadáver eu havia ocultado, foi apresentado perante as câmaras de televisão.
Não é assim que se faz eleição! Não é assim
que se faz politica!
Quero dizer a V. Ex" que sou um homem justo.
Quem aqui primeiro defendeu o Governador Cristovam Buarque no que tange à sua deliberação de
criar uma verba para atender aos pais das crianças
que fossem à escola, fui eu. Admiro a administração
do seu correligionário Cristovam Buarque e não me
sinto preocupado em fazê-lo, porque é preciso que
saibamos reconhecer as qualidades dos nossos adversários.

É assim que entendo que se deve fazer política. Veja V. Ex" toda aquela fumaça levantada em
tomo da Prefeitura Municipal de São Paulo, na hora
da apuração, só que ela não está na história. Na
hora da apuração foram buscar um funcionário da
Prefeitura Municipal de São Paulo, que teria participàdo por conta própria da emissão dos tftulos de Osasco,
Guarulhos e Pernambuco. Mas de quem Paulo Maluf e
Pitta herdaram o Sr. Wagner Batista Ramos? Foi herdado da ex-Prefeita Luiza Erundina, ele exercia aquele
cargo no Governo Luiza Erundina
Ao que tudo indica, as falcatruas que ele fez
não ocorreram na Prefettura de São Paulo, foram feitas fora, num trabalho pessoal, e isso está cada dia
mais claro. Hoje isso se confirma pela atitude tomada
pelo Prefetto Celso Pitta, de demiti-lo, e, se o fez, é
porque nada tem a temer, nada tem a esconder.
Disse mais o Prefeito Celso Pitta, afirmou ser
"indiferente• à criação de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo para apurar o caso. E disse:
"Nada tenho a temer, nada tenho a esconder". Isso é
bonito. Estou aqui exatamente para me congratular
com um Prefeito de meu Partido, que pode não só
demitir o funcionário que não correspondeu às suas
expectativas, mas ainda dizer de forma clara "nada
tenho a temer, nada tenho a esconder".
"Pela manhã, o prefetto afirmou não ter demitido Ramos antes, porque ele "estava de férias e, pela
legislação trabalhista, não poderia ter sido demitido'.
O prefeito disse que, antes da CP I, Ramos gozava de sua confiança-pessoal. E conclui, dizendo:
'Esses fatos lamentáveis que foram tornados públicos evidentemente exigem uma atitude firme".
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Neste meu pronunciamento, Sr. Presidente, eu
queria dizer que me sinto feliz, que me sinto orgulhoso de ser do Partido de Paulo Maluf e Celso Pitta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durar.te o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, 2" Secretário.

O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio)- Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
eminente Senador Bel!o Parga.
O SR- BELLO PARGA (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, comunico à
Casa que estou reassumindo o mandato de Senador
pelo Estado do Maranhão. Premido pela necessidade de atender a interesses de ordem particular, licenciei-me desta Casa, licença esta que, finda, faz
com que eu retome. Primeiro, a licença privou-me
do convfvio amável, salutar e altamente superior dos
membros deste Senado. Retomo às minhas obrigações de representante do Estado do Maranhão e
volto a colaborar com a administração pública e com
a política brasileira, na minha bancada, neste plenário, e nas funções com que o meu Partido achar por
bem me designar nas comissões técnicas.
Assim, portanto, feita esta comunicação, quero
manifestar a todos aqueles que me cumprimentaram
na minha volta a minha satisfação e a minha gratidão de revê-los e ter a oportunidade de novamente
trabalhar com eles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio)- Concedo a palavra ao eminente Senador José Roberto
Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, gostaria de, antes de iniciar o meu pronunciamento, cumprimentar o Senador Bailo Parga, que retoma ao
nosso convívio, com a sua inteligência, a sua experiência, seu bom humor e sua jovialidade, que contagia a todos nós.
Sr. Presidente, estou apresentando hoje um
projeto de lei ao exame do Senado Federal no mesmo instante em que o Deputado Augusto Carvalho
apresenta projeto semelhante na Câmara dos Deputados. Esse projeto dispõe sobre o parcelamento do
solo para fins urbanos do Distrito Federal e para isso
altera dispositivos da Lei n• 6.766fl9.
Gostaria de merecer a atenção dos nobres colegas do Senado para falar rapidamente sobre a ra-
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zão deste projeto e sobre os problemas que vivem
hoje os habitantes do Distrito Federal.
Historicamente, o Presidente Juscelino Kubitschek, quando desapropriou 5.800Km• no planalto
central, dentro do Quadrilátero Cruz, para construir
ali a nova Capital do Brasil. ele deixava claro, e era
esse o espírito da Lei n• 2.874, de 1956, que dentro
desse terreno não deveria haver nenhum parcelamento de terra privado. Aquelas terras do Distrito
Federal seriam, portanto, públicas. Por que isso?
Porque desejava-se que Brasília fosse uma cidade
planejada, desejava-se que Brasília, ao contrário
dos outros grandes centros urbanos, tivesse um
crescimento ordenado.
Muito bem, Sr. Presidente. Nesses 36 anos de
vida da Capital do País aconteceram inúmeros desvios nesta rota original. Em primeiro lugar, porque o
Estado brasileiro não cumpriu o pagamento de algumas daquelas desapropriações, e parcelas de terras, por decisões judiciais, acabaram voltando ao
domínio dos seus antigos proprietários.
Em segundo lugar, houve grilagem de terra na
Capital do Pafs, cadeias dominiais, no mínimo,
questionáveis, e o que se tem hoje é que, dentro do
Quadrilátero do Distrito Federal, surgem loteamentos irregulares, parcelamentos de terras feitos por
proprietários particulares, parcelamentos de terras
feitos até em terras públicas. E tudo isso vem comprometer a qualidade de vida de Brasflia e, mais do
que isso, pode inviabilizar o seu futuro.
Nesse momento, no Distrito Federal, discute-se
muito um tal loteamento Santa Prisca, que seria feito
na região do Gama. Quero dizer que, como católico,
não tenho nada contra Santa Prisca ou outra santa,
mas não posso admitir que o futuro de Brasília seja
comprometido com algum tipo de loteamento privado, porque isso contraria o espírito da lei que criou
Brasma e qualquer perspectiva saudável do futuro
da cidade.
Desde que aqui cheguei, pedi à Assessoria do
Senado que estudasse com atenção essa questão.
O primeiro problema, Sr. Presidente, é que a
APA do São Bartolomeu, a área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu, que significa 20% do
território do Distrito Federal, por lei, era de responsabilidade do Governo Federal, do lbama. Cumpria - e
este era o primeiro passo - transferir essa APA para
a responsabilidade do Governo do Distrito Federal
para que ele pudesse exercer fiscalização sobre
essa área, regularizar os conuvmfnios que julgasse
passíveis de regularização sob o aspecto ambiental
e proibir qualquer outro tipo de parcelamento. Nessa
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direção, apresentamos uill projeto de lei no Senado,
e o Deputado Augusto Carvalho apresentou projeto
semelhante na Câmara dos Deputados. O projeto foi
aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, foi
sancionado pelo Presidente da República e está em
vigor.
O Governador de Brasília recebeu esse projeto
e, a partir dele, está desencadeando uma série de
ações, fazendo com que o Governo local, agora com
instrumentos legais na mão, possa evitar o parcelamento de terra nessa APA e, mais do que isso, regularizar os condomínios que, no seu entender, possam ser regularizados e, nesse caso, cobrar o preço
dos lotes e os impostos das casas lá conStruídas e,
por outro lado, evitar qualquer novo tipo de parcelamento.
E cumpre-me dizer que - embora sendo eu de
outro partido - o Governador está tomando todas essas providências com rigor. Inclusive está desmanchando casas e evitando o uso indevido da terra.
Muito bem, esse era o primeiro passo, mas há
o segundo.
Brasília não é só de quem nela habita; Brasília
é a capital de todos os brasileiros. Ela foi construída
com os recursos de todo o Brasil para ser a capital
do Pafs inteiro e, portanto, as decisões sobre a cidade não cabem apenas aos brasilienses; elas têm
que ser reffetidas por todos os brasileiros.
Se ficarmos aqui discutindo Brasília pelo ângulo de proibir o loteamento porque pertence a 'fulano"
ou "sicrano", se não voltarmos às origens da criação
da cidade, ou seja, à Lei nQ 2.874, que, numa rara visão de futuro de Juscelino Kubitschek, proibia, no
seu art 28, todo e qualquer loteamento até 30 km
depois da divisa. Se nós não voltarmos a isso, Brasília não terá futuro.
Estou apresentando um projeto de lei neste·
momento, para o qual estou pedindo, em primeiro lugar, a reflexão dos meus Pares, os nobres Senadores Lauro Campos e Valmir Campelo, que comigo
formam a representação do Distrito Federal no Senado, e, em seguida, de todos os Srs. Senadores.
Trata-se de um projeto de lei que, no seu art. 1Q, diz:
"Art. 1Q- A promoção de parcelamentos, para fins urbanos, no território do Distrito Federal, é de iniciativa exclusiva do poder
público, na forma desta Lei e do disposto na
legislação específica.
Parágrafo Único - As disposições previstas no
caput não se aplicam às soluções indicadas na Lei
nQ 9262... •

--
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Essa é a""' ae ..,,...,,_"J"iO à APA do São Bartolomeu, já aprovada no Congresso e sancionada pelo
Presidente, que transfere para o Governo do Distrito
Federal a administração da área de proteção ambiental da Bacia do São Bartolomeu.

•

"Art ~ - Os dispositivos da Lei nQ
6.766{79, relativos ao parcelamento do solo
do Distrito Federal, ficam alterados naquilo
que colidir com a presente Lei.·
Muito simples, o que.. desejamos é retomar às
origens de BrasRia e não deixar que aqui haja qualquer tipo de parcelamento privado, seja de quem for.
Mais ainda, Sr. Presidente, o Governo do Distrito Federal, neste momento, toma iniciativa semelhante de fazer modificações no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Pedot,
exatamente na mesma direção, e há que aplaudir
essa iniciativa.
De um entendimento polflico que tivemos com
os Deputados Distritais do PSDB, do PPS e de vários outros partidos, surgiu um projeto de lei que
está sendo apresentado na Câmara Distrital de Brasília. Be corrobOra com a lei da criação da cidade
proibindo qualquer parcelamento privado na capital
do Pafs e estabelece mais uma restrição para os
parcelamentos públicos, que, em se tratando de
uma lei local, mesmo de origem do próprio Governo,
teriam que passar pela Câmara Distrital. Na verdade, Brasília não pode mais criar áreas habitacionais,
porque o nosso problema hoje é o desemprego, o
nosso problema são lotes industriais, o nosso problema é de atividade econõmica.
Sr. Presidente, tenho fundadas esperanças de
que este projeto de lei possa tramitar rapidamente
na Câmara e no Senado, possa ser aprovado e sancionado pelo Presidente para que, de uma vez por
todas, a capital do País tenha um instrumento, como
queriam os seus fundadores, para que nenhum parcelamento privado seja feito aqui.
Darei um exemplo claro do desvio de rota que
seria permitir um parcelamento privado dentro da capital do País. Imaginem um determinado proprietário
de uma fazenda, com um certo valor, há 40 anos.
Pessoas de todo o País resolvem construir uma capital, o Congresso Nacional, os palácios, os ministérios, enfim, uma cidade inteira. Quarenta anos depois, esse proprietário parcela sua fazenda em lotes,
não se preocupando com a infra-estrutura ou com
qualquer outro aspecto, ganhando, como proprietário ou especulador, toda a mais valia dos investimentos que o Brasil inteiro fez na capital - o que é
_absolutamente insustentável.

- - - - - - -

--
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Parece-me que aquela idéia original dos que
construíram Brasília tem que ser resgatada, para
que, nesses 5.800 km•, não haja qualquer parcelamento de terra de origem privada, até porque o antigo departamento imobiliário da Novacap, hoje Terracap, existe justamente para administrar esse património fundiário do Distrito Federal e fazer com que
eventuais alienações tenham reflexos positivos, revertendo-se em melhorias para a sociedade como
um todo, e não para um ou outro proprietário de terra. Muitos dos quais, diga-se de passagem, com propriedade questionável por cadeias dominiais ou por
qualquer outro tipo de expediente que não passa por
uma análise mais profunda, no âmbito documental.
Por último, Sr. Presidente, quero aproveitar
essa oportunidade para dizer aos nobres Senadores
que há, na direção de se preservar as terras do Distrito Federal, um grande consenso na cidade, independente de partidos políticos. Mas resta um problema, levantado aqui nos últimos dias, por várias razões, que é o entorno de Brasflia, as cidades que acabaram sendo construídas fora do Distrito Federal e
que cresceram, cidades de Goiás que vivem na dependência do Distrito Federal, porque as pessoas
aqui trabalham, ou porque os seus filhos aqui estudam, ou porque usam os hospitais da cidade - e fazem isso porque aquela região é pobre, desprovida
de infra-estrutura e não tem atividade económica
sustentável.
Se não for tomada alguma medida em relação
à região do entorno, ela fatalmente gerará, como já
está gerando, uma pressão sobre os equipamentos
públicos da capital do Pafs e até o adensamento urbano desordenado, que obviamente já coloca em
risco a qualidade de vida de Brasfiia; e isso não
pode acontecer.
Estudamos várias alternativas de solução e
apresentamos, juntamente com o Senador lris Rezende, que, como Senador de Goiás, se preocupa
muito com a região do entorno e, na Câmara dos
Deputados, em parceria com o Deputado Augusto
Carvalho, um projeto que nos pareceu viável. Sabemos que o problema existe; resta saber como resolvê-lo. Há várias sugestões: de aumento de área de
Brasnia; de cassar autonomia política do Plano Piloto e criar um novo Estado - solução essa que poderia até interessar a determinadas correntes políticas,
porque cassar o título de eleitor de quem mora no
Plano Piloto pode ser um bom negócio; mas não se
trata de pensar assim. Trata-se de pensar o seguinte: o que o Governo Federal, juntamente com o Governo de Brasilia, o Governo de Goiás, o Governo
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de Minas, que tem uma interiace, podem tazer oo
prático para que essa região do Entorno noí:o vire
uma Baixada Fluminense? É isso que tem que se
perguntar.
Redigimos, então, o Senador iris Rezande, o
Deputado Augusto Carvalho e eu, um projeto comum que regulamenta o artigo da Constituição que
já prevê a criação de regiões metropolitanas. Por
esse projeto de lei, criamos a Região Metropolitana
do Distrito Federal.
E, criando-se a Região Metropolitana do Distrito Federal, estariam automaticamente criados mecanismos de trabalho integrado dos três Estados e da
União para, em primeiro lugar, existir um fundo de
desenvolvimento do Entorno de Brasma que permitisse a construção de escolas, hospitais e infra-estrutura básica. Mas que permitisse também alavancar atividades produtivas que gerassem empregos
nessa região do Entorno.
Um segundo instrumento previsto é o incentivo
fiscal. Deseja-se, com esse projeto - e ar já há outras iniciativas semelhantes que podem se somar a
esta, inclusive dos Senadores Valmir Campelo e
Lauro Campos, todas elas no mesmo sentido - alavancar a atividade económica própria nessa região.
Por quê? Porque Brasflia não pode continuar com
uma economia terciária, onde só há emprego no comércio e no serviço público. E não pode Brasília ser
apenas uma cidade bonitinha com cara de capital.
Até para prese!Var o Plano Piloto na sua concepção
original de cidade capital, até para preservamos o
Plano Piloto como o único património cultural da humanidade contemporânea, até para preservar a qualidade de vida do Distrito Federal, temos que resgatar para Brasília a sua função original, que era induzir o desenvolvimento económico no Centro-Oeste
brasileiro.
Juscelino, quando explicava a construção de
Brasni;a nos anos 50, dizia exatamente isto: que a
capital do Pafs teria como missão básica induzir o
desenvolvimento económico no centro do Pafs. Resta cumprir essa missão, para que Brasília, ao invés
de induzir o desenvolvimento económico no CentroOeste, não se transforme num oásis, numa região
economicamente desértica e socialmente injusta.
O Sr- Jefferson Péres - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Jefferson Péres, com
muito prazer.
O Sr. Jefferson Péres- Senador José Roberto
Arruda, evidentemente, como V. Ex" disse no início
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do seu discurso, Brasília interessa a todos os brasileiros, não apenas aos brasilienses, porque, além de
ter sido criada e implantada com recursos nacionais,
é a capital do País. V. Ex" está apresentando projeto
relativo à regularização fundiária da capital, V. ExA
tem, como anunciou, em conjunto com o Senador
lris Rezende, um projeto de criação das áreas metropolitanas; o Senador Francisco Escórcio tem o
seu projeto de criação do Planalto Central e o restabelecimento do Plano Piloto como município neutro.
Mas, como não me aprofundei no estudo do assunto, não sei qual é a melhor solução. O certo é que
medidas têm de ser implementadas no sentido de
equacionar esse problema. É profundamente lamentável e até paradoxal - para tomar como gancho a última parte de seu pronunciamento - que Brasilia,
que teve como idéia matriz, como sua fundamentação, causa maior da sua criação a interiorização do
desenvolvimento do Pais, não tenha conseguido sequer desenvolver o seu Entorno. Evidentemente que
isso precisa de uma solução e dou parabéns a
V.ExA, como representante da capital, no sentido de
buscar essas soluções.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, Senador Jefferson Péres, tenho o maior respeito pelas idéias levantadas pelo Senador Francisco Escórcio e acho que vale um comentário sobre a
questão. Eu, particularmente, não me alinho entre
aqueles que eventualmente desejariam isolar o Plano Piloto em autonomia política e anexar a Brasília
extensas áreas por várias razões. Entre elas o fato
de que não é cassando o titulo de eleitor de quem
mora na Capital do Pais que vamos resolver o problema do Entorno. E também não estamos na Idade
Média com a idéia de construir uma muralha e dizer
que, lá dentro, todo mundo vive bem e, lá fora, todo
mundo vive mal, e ninguém reclama.
Claro que não se pode esquecer que Taguatinga, Ceilândia, Samambaia têm mais de 1,5 milhão
de habitantes, que estão ligados a essa realidade,
independente da nossa vontade ou de qualquer lei.
Agora, o objetivo final - e isso que merece ser
analisado - , existe e precisa ser resolvido de alguma forma. Não só para que as cidades satélites e os
assentamentos tenham vida econOmica própria,
mas, principalmente, para que essa região do Entorno induza o desenvolvimento.
·
E há urna questão histórica interessante - e ar
peço desculpas ao Senador Laura Campos, acho
que S. Ex" não vai ficar bravo comigo, para dizer
que, nessa época, eu ainda não estava aqui, acompanhava Brasma pela Revista O Cruzeiro, e S. Ex"
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já era professor da UnB, estava aqui em Brasília e é
testemunha, portanto, desse momento. No começo
da construção de Brasília, a própria dinâmica da
construção da capital gerou essa interiorização do
desenvoMmento. Por quê? Porque um pouco antes
de Brasília foi construfda a Usina de Três Marias,
que foi uma grande alavancagem na interiorização
do desenvolvimento. Segundo porque, com a construção de Brasflia, vieram as construções das estradas. Então, aquele conjunto imenso de brasileiros,
que movidos por um sonho, por um ideal, por uma
esperança, por uma enorme capacidade de trabalho,
movimentaram-se das diversas regiões do Pais para
construir Brasüia, inegavelmente, cumpriram uma
missão histórica de fazer com que nós brasileiros,
que tínhamos ficado 450 anos, de Pedro Álvares Cabral até Juscelino, de costas para os nossos territórios e de frente para Oceano Atlântico .•.
O Sr. Jefferson Péres - Era a chamada •civilização de caranguejos•.
JOSÉ ROBERTO ARRUDA - A civilização dos
caranguejos, exatamente, como se tivéssemos saudades das caravelas dos portugueses, que não vinham mais, ou dos navios negreiros. A partir de Três
de Maria, a partir de Brasma, a partir da construção
de estradas, nós brasileiros tivemos a coragem de
conquistar o nosso próprio território.
lembro-me, na minha infância, lá no interior de
Minas, sabfamos muito pouco sobre a Amazônia,
não sabfamos que existia Pantanal, não sabfamos
que existiam as belezas incomensuráveis do cerrado
brasileiro. E nós, brasileiros, há 20 anos achávamos
que o cerrado era um lugar em que não se podia
plantar nada. Hoje temos o maior fndice de produtivi. dade de soja do Pafs.
Ora, tudo isso aconteceu a partir de Bras ma.
Então, cumpre destacar que Brasília, num primeiro momento, cumpriu - e bem - a sua missão de
interiorizar o desenvolvimento. Só que isso não teve
seguimento. Porque Brasma resolveu a primeira parte do seu objeto, que era se transformar em uma cidade vocacionada para capital do Pafs - e isso é inegável, ela cumpriu essa missão. Mas não cumpriu a
segunda e mais importante missão, que era, a partir
daqui, induzir, alavancar um desenvolvimento econOmico integrado com o Centro-Oeste brasileiro.
Tem uma grande vantagem o problema de BrasOia em relação às outras grandes cidades brasileiras: enquanto no Rio, em São Paulo, em algumas
outras cidades, o desenvolvimento urbano foi desordenado, a ocupação do solo foi irracional e criou-se
o caos no centro urbano: em Brasma ainda há tempo
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de soluções, que não são apenas soluções urbanas,
são soluções na linha do desenvolvimento que preservem Brasma no seu futuro.
O projeto que apresento hoje, Senador Jefferson Péres, faz algo muito simples: resgatar o espfrito da Lei n2 2.874, que criou Brasma. Já que o Brasil
inteiro vai investir aqui dentro, não é possível
ai~
guns poucos tenham o lucro da mais-valia dos investimentos na capital. Os lucros eventuais advindes
dessa mais-valia têm que ser capitalizados pela Terracap, que existe para isso, e direcionados à sociedade como um todo e ao desenvolvimento da cidade, e não apenas a alguns poucos proprietários.
Portanto, proíbe-se, dentro do Distrito Federal, qualquer tipo de loteamento privado.
E o segundo projeto, da região metropolitana,
deseja promover um desenvolvimento económico
que integre as cidades-satélites às cidades do Entomo e que dê instrumentos para esse desenvolvimento.
Para concluir, vou dar apenas um exemplo,
que me agride: a cidade onde nasci e estudei - ltajubá, no Sul de Minas - tem hoje uma população um
pouco superior a oitenta mil habitantes e tem duas
fábricas de macarrão, tem fábrica de sabão em pedra, tem umas três ou quatro fábricas de bolachas,
enfim, tem uma série de pequenas fábricas que
abastecem de bens de consumo primário aquela população.
Brasilia tem dois milhões de habitantes, importa macarrão de Anápolis, sabão em pedra da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e não produz nenhum
dos seus bens de consumo primário. É claro que
existem algumas pequenas fábricas de fundo de
quintal, mas assim mesmo com uma série de complicações para a sua existência.
O que o projeto da região metropolitana mostra
claramente é que, independentemente de quem seja
o Governo de Brasma ou o de Goiás, sozinho ninguém dá conta de resolver o problema.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a solução
tem que necessariamente passar por um instrumento de ação, de política pública que integre o Governo
Federal, o Governo de Goiás, o Governo de Minas e
o Governo de Brasilia, porque a região do Entorno
merece uma solução integrada de todos esses poderes públicos.
A região metropolitana cria o fundo de investimentos, cria incentivos fiscais e gera um conselho
de administração, a exemplo de outras regiões metropolitanas que deram certo no Brasil - vejam Belo
Horizonte, com Selim e Contagem, o ABC paulista e

que

tantas outras, enfim, que nasceram dessa idéia de
região metropolitana.
Penso que Brasilia pode cumprir o seu destino
de induzir o desenvolvimento econõmico no CentroOeste e, ar sim, inverter as pressões que se exercem sobre ela e preservar, na Capital do País, não
-só a -sua -qualidade de vida, mas a sua concepção
original.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, em matéria bastante extensa, publicada ontem, dia 27, de um enviado especial ao Município de Xapuri, o jornalista Moisés Rabnovich, começa com o sequinte texto:
Gotas de leite pingam da seringueira
ferida. Até estancar vão encher três colheres
de sopa - a dose diária. Em um mês de sangradouro, darão 1 quilo e 800 gramas. Cada
quilo está valendo R$ 0,60, embora cotado !t
R$ 1,30. Com uma •estrada de 150 pés", o
seringueiro Manoel Barbosa de Brito faz R$
13,50 por mês, na selva, no fim do Brasil,
quase Bolfvia.
Ele trabalha mais que o dia todo, porque geralmente um- seringueiro começa a trabalhar às 4h30
da manhã e só encerra o seu trabalho às 18h ou
19h. É um trabalho_cansativo. Quando se trata daqueles que têm que fazer o processo de defumação, ainda
é mais doloroso, porque causa problemas pulmonares,
problemas na vista, principalmente catarata.
Hoje eles já fazem o CPV, que chamamos de
cemambi virgem prensado. Mas ainda existem os·
seringueiros que usam o método tradicional.
Da matéria que o jornalista Moisés Rabnovich
fez consta um levantamento da situação, de como
estão e de como vivem os seringueiros de Acre,
mais particularmente do Município de Xarupi, que
ele visitou. Diz ele ainda que "a herança do líder seringueiro Chico Mendes está se exaurindo .. ." Por
que isso está acontecendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Ontem o Senador Jonas Pinheiro, hoje o
Senador Jefferson Péres, além de vários outros Srs.
Senadores, demonstraram preocupação com o problema dos extratiVlstas da Amazônia.
O Senador José Roberto Arruda acabou de dizer que o Brasil viveu o perfodo do caranguejo: de
frente para o mar e de costas para o resto do País.
- Mas me pareceqllecq:ffocéssoele interiorização e a
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preocupação com as demais regiões do Pafs ainda
é muito pequena, porque, no caso da Amazônia, temos exemplos escabrosos: uma pessoa é obrigada
a viver com uma renda mensal de R$13,50.
Será que o Governo brasileiro sabe quanto
custa uma lata de leite em pó nos altos rios da Amazônia? Será que sabe quanto custa um quilo de sal?
Será que sabe quanto custa uma bota sete-léguas,
que evita que as cobras mordam as pernas e pés
dos seringueiros? Uma bota sete-léguas chega a
custar mais de três meses de trabalho de um seringueiro que ganha R$13,50 nos altos rios. É essa a
realidade que estamos vivendo. lamentavelmente,
não tem havido preocupação de redirecioná-la.
O Governo Federal não definiu uma política nacional da borracha com uma proposta diferenciada
para a borracha nativa, uma polftica que assegure o
escoamento da produção e um preço que garanta
um salário mínimo para os seringueiros da Amazõnia; que o preço da borracha na Amazônia, ao final
do mês, signifique uma renda de pelo menos um sa..o
lário mínimo. É o mfnimo que se exige para uma famOia sobreviver, até porque eles têm alguns adicionais, representados pela caça, pela pesca, pelo cultive de algumas lavouras de subsistência, a criação
de pequenos animais, como galinhas e porcos, e assim por diante.
Com um salário mínimo para comprar sal, açúcar, leite em pó para suas famflias, querosene para
suas lamparinas, daria para dar uma vida minimamente digna para os seringueiros da Amazônia. Mas
não é só isso que queremos. Queremos redimensionar o processo produtivo na Amazônia, com a implementação dos sistemas agroflorestais - essa idéia foi
batizada pelo Senador Darcy Ribeiro de Projeto Caboclo. Queremos fazer o adensamento dos seringais, fazendo com que o plantio de seringueiras possa ser efetuado dentro da própria floresta. Queremos fazer o cultivo e o plantio de algumas madeiras
nobres, como é o caso do mogno, por exemplo, que
pode ser adensado também, além da castanheira e
tantas outras.
A incapacidade do Governo Federal em definir
uma polftica nacional para a borracha desestruturou
o setor. As conseqüências estão sendcfnefastas. A
produção de seringa nativa, que chegou, em 1985, a
trinta e quatro mil toneladas, chega, em 1996, a apenas cinco mil toneladas. Por que apenas cinco mil
toneladas, se já foram, em 1985, trinta e quatro mil?
Exatamente porque a borracha não tem preço, não
há como escoar a produção, não há como as pessoas continuarem nessa atividade produtiva.
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No entanto, o Governo estabeleceu que a barracha nativa da Amazônia tem que ser comprada,
que a borracha do Brasil tem que ser comprada
para, só depois, os consumidores de borracha natural poderem comprar a borracha que vem dos marcados estrangeiros.
O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Exm um
aparte, Senadora Marina Silva?
A SRA. MARINA SILVA- Com o maior prazer,
ouço o aparte do nobre Senador Jefferson Péres.
o Sr. Jefferson Péres - Como disse V. Ex",
nobre Senadora Marina Silva, ontem, o Senador Jonas Pinheiro, do Mato Grosso, e, hoje, eu, do Amazonas, nos pronunciamos sobre o grave problema
da borracha. Mas ninguém, neste Senado, tem mais
autoridade para fazê-lo do que V. Exm, nascida e
criada no seringal, e que, portanto, viveu sofridamente o problema. Não é por coincidência que três
Senadores se pronunciam sobre a matéria e que O
Estado de S. Paulo se ocupou, ontem, da mesma
questão~ É que a situação dos seringais nativos da
Artlazônia já deixou de ser dramática para se tomar
trágica, Senadora. Os seringais agonizam e o Gavemo Federal retrocedeu. Tfnhamos, bem ou mal,
uma política nacional da borracha até cinco ou seis
anos atrás e, hoje, não temos mais, desde a extinção da Sudhevea. É hora de nós, da Região Norte,
realmente unirmos esforços para sacudir a modorra
do Governo Federal. A imprensa noticia que, segunda ou terça-feira, chegarão duzentos seringueiros
para acampar em frente ao Palácio do Planalto.
Creio que todos os Senadores da região deveriam
se fazer presentes nesse momento, não por demagogia, mas para emprestar solidariedade àqueles
nossos conterrãneos~-a fim deâar repercussão política ao fato e, de alguma forma, tentar sensibilizar o
Governo Federal. Meus parabéns pelo pronunciamenta de V. Exm.
A SRA. MARINA SILVA - Incorporo o aparte
de V. Ex" ao meu pronunciamento, pois sei que V.
Ex- é aliado dessa causa.
O Sr._ Nabor J_únlor - Permite-me V. Ex" um
aparte?
A SRA. MARflA SLVA- Com prazer, ouço V. Ex".
O Sr. Nabor Júnior- O problema que V. Ex"
hoje traz ao Senado já foi também por mim abordado várias vezes, nesta tribuna: a política nacional da
borracha. Verificamos, com pesar, a desatenção do
Governo Federal para a cruel situação vivida pelos
brasileiros que exploram, na nossa região, essa atividade, que já foi penosa porém razoavelmente rentável - mas que hoje é somente penosa. V. Ex-, no
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seu pronunciamento, lembra que, em 1985, a produção nacional de borracha vegetal no Brasil era de
cerca de 35 mil toneladas. Hoje, todavia, não passamos das 5 mil toneladas, o que, sem qualquer dúvida, confirma nossas antigas previsões de crescente
desinteresse pelo setor, o qual não propicia remuneração mínima aos extratores, tanto os seringueiros
quanto os empresários que ainda procuram manter
viva a atividade. Não há preço, não há garantia de
comercialização; não há perspectiva de assistência
médico-hospitalar para as famnias daqueles traba:.
lhadores, nem escola para os filhos; não há meios
de escoamento da produção. Não existem, em sfnt~
se, maiores possibilidades de recuperação da haveicultura, posto que toda a estrutura montada anteriormente pelo Governo Federal para proteger a produção e a comercialização da borracha foi destrufda,
como disse há poucos instantes, em aparte, o Senador Jefferson Péres. O Banco da Amazônia se viu
aos poucos perdendo os vínculos com sua destinação inicial, quando foi criado para financiar a produção da borracha na Amazônia, com o nome de Banco de Crédito da Borracha, na época da guerra; depois, mudou para Banco de Crédito da Amazônia;
agora, é simplesmente Banco da Amazônia S.A.,
com poucas agências efetivamente voltadas para o
financiamento do produtor de borracha. O Governo
Federal extingüiu a própria Sudhevea, que originariamente se chamava Comissão de Defesa da Borracha, e, ao mesmo tempo, derrubou a taxa Torb,
um tributo aplicado à diferença ·de preços entre a
borracha produzida no Brasil e a importada, que evidentemente é mais barata, não apenas porque é
mais bem elaborada, mas sobretudo porque tem incentivos fiscais dos seus governos, na Malásia e nos
outros países que a produzem. O produto da taxação correspondente à diferença de preços entre a
nossa borracha e a trazida do Exterior era aplicada
nos seringais da Amazônia; e até isso desapareceu.
Como se vê, os governos dos últimos 10 anos estão
dando reiteradas demonstrações de total desprezo
po~ essa atividade, que, mesmo assim, sobrevive e
ainda se constitui num dos sustentáculos da nossa
região. Não se respeita o fato de, por exemplo, ter
sido o Acre colonizado, explorado e desenvolvido,
consolidando as fronteiras nacionais, através da formação de várias cidades, sempre em função dos seringais, os mesmos seringais hoje totalmente abandonados. E o que ocorreu, com o estrangulamento
da economia da goma? O êxodo rural para as cidades! Os seringais se esvaziaram, reduzindo-se hoje
a cerca de 10% da população que neles viviam e
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trabalhavam há 10, 20 anos. Todos sabemos que o
contingente populacional que não conseguiu sobreviver em tomo da seringueira migrou para as cidades, onde está assentado em favelas e em áreas de
invasão, como ocorre em Rio Branco. V. Ex'l, legítima acreana, pode atestar que, só nos últimos 10
anos, foram criados 60 novos bairros, habitados por
pessoas oriundas dos seringais. Esse quadro o Governo Federal teria condições de resolver, como disse V. Ex&, se desse preço justo ao produtor, garantindo-lhe crédito na época adequada e oferecendo
condições de comercialiZação. Mas o que vemos é o
desestimulo, são situações como a criada pela indústria nacional de pneumáticos, onde as multinacionais se recusam a adquirir a produção de borracha nacional e preterem importá-la da Malásia e de
outros países, não apenas devido ao preço mais barato - mas sobretudo porque essas plantações também lhes pertencem. Afirmo, por todos esses fatores, que o movimento dos seringueiros, marcado
para os primeiros dias de março, merece o apoio de
todos nós. Já manifestei ao Governo Federal, por
meio de documento encaminhado à Casa Civil da
Presidência da República, o meu total e incondicional endosso ·às principais reivindicações daqueles
trabalhadores e, na atual conjuntura, vou acompanhá-los nas tratativas com as autoridades, para que
alcancem o seu objetivo, que é também um dos principais objetivos de toda a minha vida: propiciar melhor condição de vida para os seringueiros e seus familiares.Muito obrigado a V. Ex'l pelo aparte que me
concedeu. Foi mais uma preciosa oportunidade para
retomar àquela que, sem qualquer dúvida, é para
mim uma das principais preocupações: a defesa dos
empresários e dos trabalhadores que persistem,
contra tudo e contia todos, na luta pela sobrevivência da heveicultura brasileira.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte
de V. Ex", que é oriundo de Tarauacá, Município que
tem uma relação muito forte com os extrativistas.
V. Ex« é um profundo conhecedor dos problemas que a nossa região vem enfrentando após a desativação das empresas extrativistas - que já foram
responsáveis, não me canso de dizer, por 40% das
exportações do Brasil em outras épocas.
Só para se ter uma idéia do que tem significado a falta de uma polftica para a borracha, 60 mil seringueiros podem ser obrigados a deixar a atividade
- temos ainda, em toda a Amazônia, 60 mil famnias
vivendo desse trabalho. Isso pode obrigar as famrlias a procurar as periferias das cidades, como é o
caso de Cruzeiro do Sul, Manuel Urbano e Rio Bran-
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co. No próprio Estado da Amazônia, já temos um
Nesse sentido, não me canso de enfatizar o
enorme problema de população urbana, sem condifato de que há uma abertura por parte do Conselho
ções de infra-estrutura, como nos Municípios de LáNacional de Seringueiros e das comunidades extratibrea, Sena Madureira, Guajará-Mirim e tantos outros
vistas em ter investimentos técnicos para que posque podem ficar completamente ingovemáveis, com
sam melhorar sua produção.
uma massa de população que não terá qualificação
No mês de abril, estarei acompanhando o Prepara conseguir um emprego no mercado de trabalho
sidente da Pirelli do Brasil, o Dr. Tomazini, para uma·
e nem infra-estrutura necessária para viver com mí___ visita ao Município de Xapuri, onde assinarão um
nima dignidade.
convênio de melhoramento técnico da borracha dos
No levantamento que fizemos, se levarmos em
extrativistas do Estado do Acre. A Pirelli colocará alconta o tamanho de cada uma das 60 mil famílias - e
gl.as técnicos para que consigamos um melhor pro- .
todos sabem que as famílias dos seringueiros, das
duto.
pessoas que moram na roça, são muito numerosasIsso é resultado da visita que fiz ao Presidente
teríamos cerca de 330 mil pessoas sem nenhuma
da Pirelli, na Itália. Na oportunidade, pude falar que
condição de sobrevivência, porque passariam à cono mundo desenvolvido cobra-nos a preservação da
dição daqueles que, na cidade, são chamados de
mas não nos dá alternativa de sobreviAmazônia,
mãCH!e-obra desqualificada. Repito: um seringueiro,
vência se a mantivermos preservada. Tanto é verdaum lavrador é mãCH!e-obra desqualificada na cidade que preferem comprar a borracha da Malásia a
de; no campo, ele é mão-de-obra altamente qualificomprar da Amazônia Assim nossas populações
cada.
são obrigadas a ir para o garimpo predatório, para a
Meu pai é um excelente agricultor; foi um exceextração irregular de madeira ou para a degradação
lente seringueiro e, hoje, é um pequeno comerciário.
social, que é viver nas periferias das cidades.
Graça a Deus, ele cursou até o 4° ano primário;
Conseguimos sensibilizar, de alguma forma, os
sabe as quatro operações de matemática e conseexecutivos da Pirelli, que se propuseram a nos ajugue escrever muito bem, melhor do que muitos que
dar mediante cooperação técnica, para que a nossa
terminam o Ginásio e o Segundo Grau. Mas isso foi
borracha deixe de ser considerada como produto de
uma contingência do destino, porque, quando ele
segunda categoria.
saiu do Ceará, como soldado da borracha, já havia
conseguido fazer o 4° ano primário. Porém, consideUm outro aspecto importante a ser considerado
ro-o mais qualificado na roça do que como pequeno
são as ações quem podem ser desenvolvidas pelo
comerciário, onde ganha dois salários mínimos
lbama. Inclusive, já houve iniciativas, na época do
como vendedor. Muitas pessoas não têm a mesma
Dr. Raul Jungmann, por parte do CNPT-Ibama, que
sorte: ou vão empurrar um carrinho de picolé, ou as
podem ajudar no melhoramento técnico. Já existem
meninas partem para a prostituição, enfim, a famnia
algumas ações nesse sentido, como a implementase degenera completamente. Portanto, teríamos 330
ção das usinas de beneficiamento de borracha nos
mil pessoas correndo o risco de levar esse tipo de
Municípios de Xapuri, Sena Madureira, Feijó, Cruzeivida.
ro do Sul, e mais outras seis usinas em toda a Amazônia. Essa usinas de beneficiamento gerarão emA indústria de pneus está preferindo importar a
prego, agregação de valores e alguma circulação de
borracha dos países asiáticos, que subsidiam a sua
dinheiro durante o processo.
produção e ainda investem recursos significativos no
desenvolvimento tecnológico da extração da borraNão bastam, portanto, afirmações econométricha - coisa que o Brasil não fez à época que podia
cas superficiais de que a borracha importada é mais
ter feito, para que, inclusive, não tivéssemos perdido
barata ou melhor do que a nacional. Já conhecemos
a competitividade.
essa qíMStão; sabemos até por que acontece dessa
maneira. O Governo tem que entender que o extratiO segmento extrativista reconhece a necessidaviSmo-na Al'naZõnianão é um- problema apenas sode de maior eficiência e inovações tecnológicas, tanto
cial e económico, mas também um problema amna produção como no beneficiamento da borracha,
biental. Se quisermos preservar a Amazônia, se quimas, neste momento, isso só será possível com o
sermos desenvolvê-la, se quisermos dar uma resapoio governamental. Os seringueiros se propõem a
posta de natureza económica para as populações
melhorar a qualidade da borracha para atender às neque manejaram seus recursos, que aprenderam a licessidades do mercado nacional, desde que o Governo os capacite e ofereça tecnologia para tal.
dar CO!ll a floresta e que até hoje ali sobrevivem sem

- - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------
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causar grandes danos, precisaremos de uma política
para esse setor.
A nossa proposta de política para extrativismo
também envolve a possibilidade de se manter na floresta seus verdadeiros sentinelas, os seringueiros,
dando-lhes condições de sobrevivência.
Aos economistas, perguntamos: se o Governo
brasileiro fosse pagar guardas florestais para proteger a Amazônia, quantos bilhões e bilhões seriam
necessários? 05 seringueiros fazem isso desde que
tenham o mínimo necessário nas áreas de saúde e
de educação e ainda uma politica de preço que lhes
dê pelo menos um salário mínimo como renda mensal.
Além disso, precisam de condições de escoamento do
produto e a garantia de que ele será comprado.
Queremos uma política, para a borracha, que
leve em conta os aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais; uma politica que garanta a melhoria
nos níveis de renda e condições de vida da população.
Nesse sentido, apresentamos uma proposta.
Estamos vivendo um problema grave, que é a
venda da castanha brasileira para os bolivianos. Não
contamos com uma política de preço para a castanha; não está havendo condições para que as cooperativas, os consumidores, os compradores nacionais, que ainda adentram ao seringais comprando
castanha, possam comercializar esse produto. O
que está acontecendo é que a Bolívia está comprando a nossa castanha em todo o entorno da área de
fronteira e criando um sério problema, inclusive para
a cooperativa de Xapuri.
Apresento aqui a proposta que estará sendo
debatida com o Governo pelo Movimento dos Seringueiros e também pelos produtores de borracha dos
seringais de cultivo, que se juntaram aos seringueiros porque acham que nesse momento é fundamental a ação conjunta, porque ambos estão sendo prejudicados.
Ontem, reunimos em meu gabinete o Senador
Jonas Pinheiro, o representante do Conselho Nacional dos Seringueiros e os representantes do seringais de cultivo, quando examinamos minha proposta. É a seguinte:
1 - • Em relação à falta de estrutura técnica e administrativa do lbama para responder às nossas necessidades, propomos que
seja readequado o setor e que seja criada
uma Diretoria de Borracha Nativa que atenda aos interesses económicos do conjunto
do setor, no qual existe uma participação
institucional das entidades dos seringueiros,
corno o Conselho Nacional de Seringueiros:
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2 - que seja mantido o contingenciamento, as importações da borracha natural,
favorecendo o consumo da borracha natural
existente no País, com especial atenção
para a borracha nativa;
3 - definir uma política de preço para a
borracha nativa, a fim de remunerar satisfatoriamente os seringueiros de tal maneira
que possa haver uma renda mensal de um
salário mínimo;
4 - implementar o Prodex, que é uma
linha de crédito criada com o esforço da
Bancada da Amazônia.
Estive à frente de todo o processo de negociação junto ao Governador do Estado do Amapá e ao
Secretário de Planejamento de Rondônia. Graças a
Deus, conseguimos sensibilizar a Dr" Flora Valadares para implementação da primeira linha de crédito
para os extrativistas. Que essa linha de crédito seja
implementada com regras operacionais que garantam o acesso aos tomadores - extrativistas - em condições justas, adequadas, socialmente possíveis,
para que possam habilitar-se junto ao banco.

5 - Estabelecer portaria Ministerial
onde 50% da Torrnb -os recursos que o Senador Nabor Júnior acabou de mencionar sejam destinados a investimentos nos seringais nativos, através do CNPT-Ibama- tratase de órgão do Ministério do Meio Ambiente
só para ações junto aos extrativistas - para
financiamentos de projetas de apoio à produção e comercialização da borracha apresentados por Cooperativas, Sindicatos e Associações de Seringueiros.
6 - Desenvolver junto aos seringueiros
um Programa de Assistência Técnica e de
capacitação para melhorar a produção e a
qualidade da borracha, especialmente da
Placa Bruta Defumada, nova técnica que garante melhor qualidade.
Após a aplicação dessa técnica, o produto ficaria com mais pureza e não estaria, digamos assim,
perdendo a competitividade para a borracha que estamos importando;
7 - dar prioridade às áreas de seringal
nativo, na alocação de recursos federais
para a questão da saúde, da educação.
Acima de tudo, deve ser criada infra-estrutura
comum dentro das reservas extrativistas, para que
os seringueiros possam ter o mínimo de vida social.
Inclusive temos um projeto a respeito desse tópico.

---------------~~~---------------------------------------------------------------------------------------------
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Seria algo muito semelhante ao que apresentou o
ex-Senador Darcy Ribeiro.
Eu falaria ainda sobre a portaria que foi assinada pelo Ministro do Meio Ambiente, mediante a qual
se cria um grupo de trabalho para o desenvolvimento da Amazônia. Essa portaria reporta-se apenas ao
setor empresarial, deixando de fora as entidades, os
movimentos sociais e aquelas pessoas que têm condições de dar algum tipo de eolabóraçãó. Mãsissoé
assunto para uma outra oportunidade, até porque,
estamos próximos da avaliação da Rio+S, quando
me pronunciarei sobre o caso.
O problema do desenvolvimento da Amazônia
não se resolve com ação do Governo ou dos empresários, ignorando o conjunto da sociedade, principalmente dos setores produtivos. Não se pode praticar
a velha política segundo a qual •para a Amazônia o
desenvolvimento são os grandes projetos pensados
de fora para dentro e não de dentro para fora·.
Peço Sr. Presidente que o meu pronunciamento, por inteiro, conste nos Anais da Casa.
Vamos fazer uma articulação: o Senador Nabor
Júnior, Senador Jefferson Péres, Senador JonaS Pinheiro, Senador Carlos Bezerra, eu e tantos outros
Senadores que estão demonstrando sensibilidade
com o problema dos extrativistas da Amazônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. MARINA SILVA EM SEU DISCURSO:
POR QUE OS SERINGUEIROS
ESTÃO VINDO A BRASiLIA?

1. O Governo Faooral não definiu uma politica nacional de borracha. com uma proposta drrersnciada para a borracha nativa,
uma politica que assegure o escoamento da produção e um preço

5. A lndústrta da pneus eslá preferindo importar a borracha
dos pafses asiáticos. que subsidiam a sua produção a ainda lnvestem recursos slgniffcatfllos no desenvolvimento tecnológico da
extração da borracha.

6. O segmento extrativista reconhece a necessidade de
maior eficiência e InovaÇões tecnológicas, tanto na produção
como no benaficiamerrto da borracha, mas, neste momento, isso

só será possível com apoio governamental. Os seringueiros se
propõem melhorar a qualidade da borracha para atender as necessidades do mercado nacional, desde que o Governo os capa-

cite e ofereça a tecnologia para tal.
7. Não basta, porta.rrto. fazer a afirmação aconométr1ca superficial de que a borracha importada é mais barata ou melhor
que a nacional.

a._Nossa proposta para estabelecer a polft!ca para o extratlvismo da borracha. é também no sentido da manter na Horesta
seus verdadeiros sentinelas: os seringueiros, dando-lhes condições da sobrevivénda. Aos economistas perguntamos: Se o Gover·
no brasileiro tosse pagar guardas florestais para proteger a Ama·
zOnia, quantos bUhõas sertam necessários?
Os seringueiros fazem -isso. pois. convivem com a ftoresta
há séculos sem destrui-la, são eles os protelares do meio ambiente e precisam apenas da poucos Incentivos, que citaremos abaixo, para continuaram.

9. Queremos uma politica que considere os aspectos sociais, cuilurais e econOmicos da população local; uma pollt!ca que
garanta a melhoria nos nlvais de renda e condições de vida.
CASTANHA
1. Para se ter uma idéia da siluação dos extrativi'llas trago
aqui ao conhecimento dos Senadores uma gravlssima denúncia
que acabamos da obter da Cooperativa Agro-Extrativista de xapuri:
Eslá em curso um enorme contrabando de
tanha do Acre para a Bolívia. através da fronteira
aquela país. próximo a Brasiléia. São toneladas da

cascom
cas-

que garanta um salário mlnimo para os seringueiros da Amazô-

tanha que estão saindo sem que se pague os impostos

nia.

devidos ao Brasil a ainda deixa de gerar empregos no
Estado.

2. A Incapacidade do Governo Federal em definir uma polf·
tica nacional para a borrncha desestruturou o selar. As conse-

A Receita Faooral precisa. com urgéncla. fiscali-

qüências estão sendo nefastas. A produção de sertngal nativo

zar esse contrabando e a Superintendência no Acre
não tem pessoal suficiente.

que chegou em 1985 a 34.540 toneladas chegou em 96 em tomo
de 5 mil toneladas.
3. A falta de uma politica para a borracha expulsou da fto-

~--- ~~-os bOfivlanós

estão m=an"'d"'a'"n"do"'compr>l.Ciófes !li: -

ratamente nas comunidades comprando por preços

rasta cerca da sessenta mil seringueiros, o que quer dizer

que chegam a 3,50 a lata de 1o quilos, em X'lpuri,

330.000 pessoas. Essas pessoas formam hoje os bolsões da po-

mas nas proximidades da fronteira esse preço soba

breza da Alo Branco. Cruzeiro do Sul, lronenepé, Lábrea, Sena
Madureira, Manaus, Teté. Santarém. Belém, Macapé-. Guajará-MI·

ainda mais. As cooperativas extrallvistas que comer·

rtm, Porto Velho, entre outras cidades da AmazOnla.

ciallzam a castanha não estão conseguindo competir
com o preço pago pelos bolManos. Além de não pagar

4. Esla om lssão do Governo também levou à expulsão de
seringueiros para a i:lolfvia. Outros seringueiros ficaram em suas

Impostos no mesmo nível que pagamos, os encargos
sociais sobra o produto lá significa apenas 12% do

colocações. mas tiveram que abandonar o extratfvismo, vendando

praça final, enquanto para as nossas cooperativas

madeira e sobrevivendo apenas da atividades da subsistência.

representam cerca da 54%.
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PROPOSTA

Onde estão os trabalhadores e entidades raprosentatlvas
de outros setores t!lo relevantes quanto os empresários? Segundo a portaria esses sotores podem ser eventualmente convidados
a participar das reuniões do GT, sem direito a voto.

2- Que seja mantido o contlngonclamento às Importações
do borracha natural, favorecendo o consumo de borracha natural
eldstonte no Pafs, com especial ênfase para a bormcha nativa
3- Definir uma politica de preço para a bormcha nativa, a
fim de remunerar satisfatoriamente os seringueiros de tal maneira
que o valor da sua produção anual penni1a ao seringueiro a rondo
de um salário mfnlmo mensal.

5. E a iniciativa nadlonal?

Às vésperas da Rio + 5, o governo federal, temoroso pelas
eventuais criticas de mais de ao paiSes presentes ao evento, resolveu atender de última hora das exigências da Agenda 21, que
era a criação de um Conselho do DesenvoMmento Sustentável
com ampla participação da sociedade. Só que o Decreto assinado
ontem pelO Presidente FHC cria apenas uma Comissão de assessoria à Càmara de Polftlca dos Recursos Naturais, sem qualquer
poder de decisão e ainda os cinco representantes da sociedade
civil são nomeados pelo governo e não por suas organizações.

4 - Implementar o Prodex como Instrumento do apoio à
produção de bormcha nativa da AmazOnia - junto ao Basa, para
custeio da produção e para comercialização da bormcha natural
nativa O Governo Federal, assim como os estaduais, precisa
priorizar a assistência técnica para os projeios.

6. Essas iniciativas confirmam, inteHzmente, uma tendência.
centraHzadora do governo na definição das políticas públicas que
afetem múltiplos interesses na sociedade. Faz a gente lembrar da
postura que o mesmo governo vem adotando frente a Reklrma
Agrária. É corno se o governo dissesse: "Podemos até fazer a Relurrna Agrária, mas primeiro quem a faz somos nós e na velocidade e na forma que queremos•

5 - Estabelecer por portaria ministerial que 50% do
TORMB sejam destinados a Investimentos nos seringais nativos,
através do CNPT, para financiamentos do projetas de apoio à produção e comerclaHzação de bormcha, apresentados por cooparativos, sindicatos e associações do seringueiros.

7- Dar prioridade às áreas de seringal nativo, na alocação
da recursos federais para educação e saúde.
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
1. O Atias Raglonal da Desigualdade, publicado recentemente pelo IPEA, aponte para um sário agravamento das desigualdades regionais. Sagundo a economista Lana Lavinas, do
IPEA, as desigualdades estão aumentando depois de quatro décadas em que essa desigualdade vinha diminuindo gradatlvamonte. Os programas regionais de desenvoMmento furam simplesmente abandonados.
2. Este lnlurrnação é imporiante porque o que Interessa de
fato aos extrativlslas da AmazOnia, em última lnstanda é uma politica para a bormcha, dentro de uma polftlca de desenvoMmento
para a AmazOnla que esteja adequada aos desafios da sustentabilldade, bem como da inclusão social.
3. Agora há quem digo que o governo tem polftica para a
região sim. Tem polftica para a bormcha sim. Onde estã sendo
faita e executada essa polftica?
4. Duas Iniciativas estão em curso: uma regional e outra
nacional. A regional se rolare a um Grupo de Trabalho criado pela
Portaria n•1 de 14 de fevereiro último assinada pelos Ministérios
do Meio Ambiente e da Indústria e Comércio, que terá como função estudar a criação de um Fórum Permanente para Coopera-
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ção entre o governo~ e sejores relevantes da sociedade rumo ao
desenvoMmento sustentável da AmazOnia Quem participa do
Grupo de Trabalho? Governo e Entidades Empresariais.

1 - Em relação à falta de estru1ura técnica e administrativa
do lbama para responder às necessidades do sotor, propomos
que seja roadoquado o sotor e criado t.vna Dlrotorla do Borracha
Nativa - DIBON, que atenda aos Interessas eoonOmlcos do conjunto do sotor, na qual exista uma participação lns1ituclonal das
entidades dos seringueiros, como o CNS.

6 - Desenvolver junto aos seringueiros um Programa de
Assistência Técnica e de Gapadteção para melhorar a produção,
e a qualidade da borracha, especialmente da Placa Bruta Defumada e da Folha Defumada (FFB - que corresponde a Rlbbed
Emoked Sheet- RSS).

~

~

7. A sustentabiildade e a inclusão social não podem se tornar realidade num processo tão centralizado. Infelizmente, essa
tendência no governo vem confirmar apanas que este binómio
-prioritário para nós não compõem de fato a espinha dorsal do governo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O sf't:-NÁBOR J-ÚNIOR(PMDB-AC.PrommCia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, repercutem até agora, e devem gerar
frutos duradouros, os debates realizados no final de
semana, em Rio Branco, entre os nossos prefeitos municipais do kre e representantes dos mais diversos nfveis da Administração Pública e da sociedade civil.
Promovido pela Fundação Pedroso Horta, através de sua ro Encontro dos Prefeitos do Acre foi
coordenado pelo nosso ilustre colega, Senador Raviano Melo, e contou, ainda, com a participação di reta do Prefeito do Rio Branco, ex-Deputado Federal
Maurício Sérgio. O Governo Federal compareceu
com uma equipe de autoridades e técnicos, merecendo especial destaque do Ministro da Previdll;-,i;ia
Social, Reinhold Stephanes, que instruiu os · ::-ninistradores municipais sobre a melhor forma de cumprir
as obrigações previdenciárias e deles recebeu, em
contrapertida, sugestões e propostas capazes de minorar O>. problemas de caixa e de relacionamento
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que, tradicionalmente, afligem tanto os dirigentes do
Ministério, quanto os candidatos a inadimplentes.
Se houve uma tl>nica nos debates, esta foi a do
interesse construtivo. Preocupações político-partidárias menores, questões secundárias - nada disso impediu o livre debate de idéias e propostas positivas,
ao longo de três dias de intensos trabalhos.
A abertura foi às 19 horas de sexta-feira, dia 21
de fevereiro corrente. Meia hora depois, coube ao
Ministro Reinhold Stephanes proferir sua palestra e
participar dos primeiros debates em tomo do terna proposto: "Politicas, Programas e Recursos do Governo Federal para a Previdência e Assistência Social." S. Ex" usou das habituais clareza e objeüvidade, mostrando como evitar os erros e os prejuízos
mais sérios para o sistema mutuário oficial.
Ressalte-se nesta oportunidade o interesse
dos Prefeitos que, atentamente, ouviram as instruções e as infirmações do Ministro. Foi urna prova da
seriedade com que os problemas previdenciários serão resolvidos no Acre, servindo, mais uma vez, de
modelo e inspiração para as demais Unidades Federadas.
Encerrada a exposição do Ministro da Previdência Social e formalmente instalado o Encontro de
Prefeitos do Acre, foram suspensos os trabalhos relativos à sexta-feira, com a convocação de nova sessão para as oitos horas da manhã seguinte.
Na abertura dessa segunda etapa, foi lido e
aprovado, pelos Prefeitos dos Municípios do Acre, o
Regimento Interno do Encontro, em meio a comentários sobre o pronunciamento feito, na véspera,
pelo Ministro Reinhold Stephanes, que, pela primeira
vez, dirigiu-se a administradores municipais no Estado. E seguiu-se o ternário previsto, com discussão
sobre outro ponto da maior importância: "Politicas,
Programas e Recursos do Governo Federal para a
Habitação, Saneamento e Desenvoivimento Url;lano·, um painel coordenado pela Dr" Rosãngela Botino Oliani, .1\ssessora do Departamento de Programas e Projetes Especiais do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Este é, também, outro assunto que angustia diretamente as comunidades acreanas, cujo déficit habitacional se amplia diariamente, como decorrência
do êxodo rural no rumo dos núcleos urbanos.
Foram analisados, na seqüência, ao longo de
todo o sábado passado, temas que dizem respeito à
qualidade de vida e à gestão municipal da sociedade
acreana: "Políticas, Programas e Recursos do Governo Federal para a Agricultura e o Abastecimento";
"Polfticas, Programas e Recursos para Educação";
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"Políticas, Programas e Recursos para Saúde"; "Os
Municípios e a Questão do Meio Ambiente"; "Discussão das Emendas que a Bancada do Acre apresentou ao Orçamento da União, para melhorias habitacionais e saneamento básico nos municípios do Interior do Estado"; e muitos outros pontos, surgidos dos
debates livres e construtivos entre Prefeitos, Parlamentares e demais participantes do Encontro.
No tocante ao último ponto que citei especificamente, "Emendas da Bancada do Acre ao Orçamento•, merece relevo especial o modo como ele vem
sensibilizando a sociedade acreana. No mesmo dia
em que se reuniam os Prefeitos, o jornal A Gazeta,
de Rio Branco, dedicou largo espaço à cobertura de
discurso que proferi sexta-feira passada, nesta tribuna, denunciando as intenções malévolas dos tecnocratas que, já de tesoura em punho, ameaçam mutilar novamente os melhoramentos introduzidos na Lei
de Meios por Senadores e Deputados Federais.
Procurei sellSibilizar, também, todos os homens públicos e todos os líderes da sociedade
acreana para a gravidade do problema, lembrandolhes que os Congressistas haviam feito sua parte e,
depois de meses dedicados à defesa de suas emendas, conseguiràm inserir no Orçamento as verbas
que as comunidades exigem e necessitam. Agora, a
luta incumbe a toda a sociedade, principalmente ao
Governo e aos Prefeitos, que precisam respaldar os
Senadores e Deputados Federais na defesa da efeüva alocação daqueles recursos.
A eleição da nova Diretoria da Associação dos
Prefeitos do Acre ficou para março, à espera dorestabelecimento da Prefeita Tainha VIE!ira e dos Deputados José Vieira e Márcio Bittar, acidentados quanâõsoorevoavam aslnunâações~ue-assolam o nosso Estado e mais especificamente a cidade de Sena
Madureira.
Deixei para o final desta análise, propositadamente, a participação do Governo do Acre, por intermédio do Secretário Estadual de Planejamento, Luiz
Carlos Nalim, que destacou as Políticas, Programas
e Recursos do Governo do Estado para os Municípios e Processas ôe l.llunicipaliiãÇão. E o destaque,
nas palavras e atitudes de S. Ex", esteve na elevação de conceitos e de propostas, acima de divergências politicas ou confrontos ideológicos, desvinculando os interesses do povo acreano dos acalorados
confrontos eleitorais. Tanto nas palavras do representante do Governador, quanto na recepção e na
reação do prefeitos, em todos os momentos pudemos observar apenas espfrito construtivo e comunitário, apontando o surgimento de novos tempos para
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nossos concidadãos. Tudo isso em restrito respeito
às leis e à moralidade administrativa, como deixou
claro o Tribunal de Contas do Estado, através do
Conselheiro José Augusto de Farias, que destacou a
missão institucional daquela Corte.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o Encontro de Prefeitos do Acre abriu novos e promissores destinos para nossa população, mostrando que
as lideranças polfticas e administrativas do Estado
se mostram empenhadas em unir esforços para
construir novas estruturas, voltadas para um futuro
mais promissor e mais favorável à realização dos
sonhos de cada cidadão.
Faço votos de que esse dima de entendimento
e de união de esiorços não desapareça sob a pressão de interessesmenores:A minha tra.jetória, como
homem público, sempre se voltou para a seriedade
politica e para a defesa suprapartidária de todos os
cidadãos. Não se constrói um futuro melhor se estivermos atados ao ódio e aos ressentimentos; a politica do "quanto pior, melhor" é a maior desgraça que
pode ocorrer a uma comunidade - porque torcer pelo
fracasso de um administrador significa torcer, também, pela miséria do povo.
As lideranças acreanas se mostraram, mais
uma vez, superiores a tais mesquinharias deletérias.
E isso nos propicia uma palavra de confiança, de serenidade e de finneza quanto aos nossos· destinos
como vanguarda das fronteiras ocidentais do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocfnio) - Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo tratar de maneira rápida de um assunto; em relação a outro, que
considero principal, farei apenas uma introdução
com rápidas pinceladas, porque necessito dos cinqüenta minutos a que temos direito quando nos inscrevemos para falar após a Ordem do Dia.
Portanto, inicio dizendo que grande parte dos
problemas que estão se centrando na Comissão
Par1amentar de Inquérito dos Precatórios poderia,
talvez, ter sido evitada.
Quando relatei o processo originário da cidade
de Osasco, introduzi uma exigência para que a
emissão de Tftulos dos Municípios e dos Estados
pudesse ter a aceitação do Senado Federal: que os
Municfpios comprovassem que os recursos obtidos
por eles, através da venda dos Tftulos Públicos, tinham realmente se destinado única e exdusívamente ao pagamento das dividas transitadas em julgado

Fevereiro de 1997

no Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, as
Disposições Transitórias da Constituição de 88 tinham sido obedecidas.
Pois bem, o que acontece é que, se não me
engano, anteontem, meu nome foi referido por esse
Sr. Wagner como se o fato de que eu tivesse sido o
Relator daquele processo poderia constituir uma piaabluente, uma forma de exclusão de suspeitas por
parte desses ladrões do Erário, desses enganadores
profissionais.
Quando relatava o processo de Osasco, fui
procurado, através de um eminente Deputado de
meu Partido; que tinha Sido- 5e não me falha a
mória - Prefeito daquela cidade, o eminente Deputado, médico, Ar1indo Chinaglia, por um cidadão que,
ao adentrar o meu gabinete, ficou sabendo, naquela
ocasião, que nada lhe adiantaria a respeito do meu
parecer, que estávamos elaborando ainda, e que,
pórtallto, nada tinha a adiantar a esse senhor. Foi
justamente ar que introduzi essa exigência a que me
referi agora: da comprovação, por parte dos Municípios que queriam se valer do direito constitucional
de emissão de Tftulos Municipais - LFTMs - para o
pagamento de precatórios, de que tinham, realmente, aplicado o resultado da venda dos papéis no pagamento de dívidas transitadas em julgado.
Por uma feliz coincidência, auxiliares do meu
gabinetedeteeiiiram que o ~meu~parecer,depois de
aprovado na Comissão de Assuntos Económicos e
neste plenário, havia sido publicado de forma incompleta, faltando, no meu parecer, justamente essa
inovação moralizadora que eu havia introduzido.
O meu parecer foi republicado e, novamente,
essa parte que calçava com maiores cuidados a
emissão de Tltulos para o pagamento de precatórios
de novo foi suprimida, não foi publicada. Obviamente estranhei que aquilo pudesse ocorrer. E, aqui no
plenário, manifestei à Mesa a minha estranheza
diante do ocorrido. Naquele momento em que levava
minhas preocupações à Mesa do Senado, dizia que
entre o meu parecer - que, se não me falha a memória, foi de março do ano passado - e aquela data, em
que, pela terceira vez, ele tinha sido publicado - agora, de forma completa, escoimado das falhas das
duas publicações anteriores •• entre as duas datas, a
Prefeitura daquele Municfpio poderia ter realizado
emissões de Titulas sem obediência às minhas exigências.
Portanto, se houvesse a exigência de se demonstrar junto ao Banco Central que o Município estava agindo corretamente em relação à emissão e
aplicação de Tftulos, LFTMs, referentes aos precató-
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rios, obviamente essas falcatruas teriam tido fim,
porque só os Municípios que tivessem agido corretamente na emissão anterior desses Tftulos poderiam
ter o direito de realizar novas emissões de Títulos
destinados àquele fim.
Portanto, naquele momento em que eu alertava à Mesa a respeito do que havia acontecido, ocorria algo realmente muito suspeito, cuja suspeição
aumenta na medida em que se percebe o tamanho
da falcatrua, a capacidade de planejamento, a capacidade de congregação de pessoas e de instituições
financeiras, criando esse colar de perversidade, cujo
desnudamento assistimos, felizmente, pelo trabalho
da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Assim, o que sabemos é que a tentativa do governo despótico de impedir a criação de CPis, como
aconteceu com a CPI do Sivam, como aconteceu
com a CPI do Sistema Financeiro, prova que não
apenas o Banco Central, seguindo o modelo Collor
de Mello, demite, desarticula a sua Diretoria de Fiscalização. E quanto menos fiscalizar-se, em todas
as áreas da administração pública, obviamente
maior será o. espaço para o crescimento, a ejpan- ·
são, a organização e a lucratividade dessas atividades subterrâneas e criminosas.
Parece-me, portanto, que existe, na Administração Pública brasileira, uma evidente degpreoeupação, uma evidente vontade de emagrecer as atividades fiscalizadoras, de impedir que o Senado Federal cumpra as suas funções fiscalizatórias, e que
CPis esclarecedoras possam vingar. Na medida em
que se aprofundam as investigações feitas pela CPI,
mostrando o envolvimento não apenas desses 'laranjas" e desses corretores de terceiro escalão, mas
o envolvimento de bancos nessas operações fraudulentas, é óbvio que aumenta a vontade, o desejo de
que se barrem as investigações e a própria existência dessa CPI.
Sabemos muito bem que não é por coincidência que, depois de um confronto na Câmara dos Deputados, onde o Sr. Paulo Maluf se colocou contrário
à reeleição, quando os choques e os embates por
interesses partidários separaram o Sr. Paulo Maluf
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, vemos
agora que, no momento em que as investigações da
CPI lançam a sua luz esclarecedora sobre o comportamento suspeito do Prefeito Celso Pitta, as antigas aversões se transformam em abraços, amplexos
fraternais. Tomara, queira Deus, que essa aproximação dos adversários de ontem não signifique uma
aliança também no sentido de pressionar a CPI,
para que ela não descubra aquilo que o próprio Ban-
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co Central, no primeiro turno das eleições municipais, havia levantado espontaneamente! A lebre foi
levantada não pelo PT, mas pela própria Diretoria do
Banco Central.
De modo que o fato alegado, de que o Sr.
Wagner era funcionário antigo da prefeitura, encontrando-se lá quando a companheira Lufza Erundina
era Prefeita, mostra apenas que ela não deu espaço
para que o mesmo manifestasse as suas habilidades no campo do roubo, do crime e da locupletação
das funções públicas; prova, ao contrário do que se
pretendeu insinuar aqui, hoje, a honradez da SRA.
E:rundina e de sua administração, que não permitiram que o Sr. Wagner desenvolvesse, naquele perfodo, as suas óbvias habilidades nesse campo das
atividades subterrâneas, ilícitas, criminosas.
Portanto, desejo agora passar para o infcio de
um problema que
preocupa há muito tempo e
que vejo agora, com uma certa satisfação, que também é Preoct.JI'.açã()_cle _an!i.QQS amigos, amigos de
40 anos do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
professores, pe5qui5adores, cientistas sociais. Entre
Jes,--um eSi:ra.ngeTro, amiCfSSímo do Presidente,
Alain Touraine, e, no Brasil, Francisco de Oliveira,
que, entre outras coisas, disse, em entrevista, que
havia chegado à conclusão, depois de 12 anos de
trabalfio juntoaóProfessórFeiTlafldOHennque Cardoso, no Cebrap, que em Sua Excelência a vaidade
superara a inteligência; e, com essa superação do
narcisisrrio; óDViamente a sua conduta poderia influir
na dura luta pela democratização do Pafs, criando
obstáculos a esse processo, que é um processo larvar, muito diffcil de ser conduzido no nosso contexto.
Também José Arthur Giannotti, amigo de 40 anos,
que havia feito declarações alinhadas e em apoio ao
momento inicial do Governo de Fernando Henrique
Cardoso, e que é hoje Presidente do Cebrap, órgão
de pesquisa criado pelo próprio Professor Fernando
Henrique Cardoso, diz agora que teme que estejamos caminhando para o despotismo esclarecido.
Pois bem, Fernando Henrique Cardoso, o Professor, é doutor de borla e capelo em matéria de autoritarismo, porque escreveu um livro excelente intitulado 'Autoritarismo e Democracia'. Sua Excelência, portanto, o Presidente da República, deve perceber, ou pelo menos desconfiar do que está acontecendo na sociedade brasileira, em diversos setores, como as reaçõeS.do Ministro SEipúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo tentar preservar a-inctependênciá do Judiciáno, as
reações que levaram, pela primeira vez na história,
jufzes à rua, indicandO -que a insatisfação não se en-
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coníra ape 1as na casa dos desempregados, na casa
Caminhamos seguramente ao desfazennos as
conquistas dos trabalhadores, seus direitos conquisdos sacrific idos e espoliados pelos R$112,00, na casa
tados a duras penas e num longo processo, pennidos margin ;Uizados, na casa dos sem-terra, mas tam!indo que os empregadores demitam à vontade, que
bém no SLpremo Tribunal Federal, também entre os
juízes, exis1.e uma reação contra a capacidade que tém-- -ó-C:ontrato tempai'ãno âEi traoalho se instaure numa
demon$frado o Presidente da República e o Poder
sociedade em qu& o trabalho infonnal, o trabalho
Executivo de imiscuir-se nos outros Poderes.
dos sem-carteira, o trabalho daqueles que não cheHá quanto tempo, não apenas eu, esta voz hugararn a dar o primeiro passo no sentido da conquismilde do Partido dos Trabalhadores, mas também
ta da cidadania se estenda a uma grande massa de
trabalhadores brasileiros. É preciso reduzir o custo
Senadores de outras agremiações políticas têm acudo desemprego, para desempregar mais gente e
sado o Governo Federal, o Poder Executivo de uma
hipertrofia, de um gigantismo inaceitável, que, obviamais barato. Enquanto isso: tudo ao capital.
mente, parece conduzir a centralização despótica do
Fernando Henrique Cardoso escreveu tantas
Poder, que é o vizinho próximo do fascismo, como
vezes que o capitalismo é isso, que o capitalismo
tende, de acordo com a expressão marxista usada
alerta o próprio Presidente, digo, Professor Femanpor Sua Excelência, a aumentar, na composição ardo Henrique Cardoso em seu livro "Autoritarismo e
gântca
capital,
parte âo capital constante
Democracia", que analisarei, se tiver tempo, ria próxima semana.
máquinas, equípamentos é liiãté-ria§prinias, ·em· as.:
Este caminho me faz lembrar de Mussolini, que
trimento da parte humana do capital, porque é o capita! variável que produz lucro, riqueza, e que obviatambém era socialista antes dos anos 20. Ele desarticulou os sindicatos e, se houvesse movimentos de
mente é o responsável pela transfonnação do mundo. Portanto, é natural que se pretenda salvar os
sem-terra lá, ele também os desarticularia, como
bancos, que se pretenda salvar os exportadores,
também dljlsarticularia outras fonnas de organização
=que se pretendasalvar os 15 setores, pelo menos,"
da sociedade.
O sistema corporativista de Mussolini, inspiradiz o Ministério da Indústria e Comércio, dos que lorarn r:lestruídos pela avalanche das mercadorias irndo por Mihail Manoilesku, o autor do livro "Le Siecle
du Corporatisme•, e por espíritos de outros intelecportadas a uma taxa degenerada de câmbio.
tuais, aproveitou a estrutura sindical existente depois
E para tenninar essa minha introdução, vemos,
em todos os setores da vida, não apenas diante do
de esvaziar a organização sindical de seu conteúdo
político. Agora, querem - e está ocorrendo - os sindimovimento dos trabalhadores sem terra, que eles
catas desmoralizados, os sindicatos sem conseguiestão sendo abandonados pelo Ministério da Reforrem uma vitória sequer, os sindicatos esvaindo-se,
ma Agrária, como já-foram há muito tempo pela Jus!iça, pelo Poder Judiciário do Brasil, e que estão
devido à sua completa incapacidade de ação, prosendo castigados, sem julgamento, pelo próprio apamovida por este contexto que só pensa em arrocho
e que considera qualquer reposição salarial como
relho judicial brasileiro.
um crime de lesa majestade.
-- -- -Por- que- eslareação repentfna ·e orquestrada contra o Movimento Sem-Terra? Por quê? Porque
Nem o Supremo Tribunal Federal pode reconhecer os 28% a que fazem jus os funcionários do ExecuNoam Chomsky e, depois dele, Celso Furtado, tanto
quanto muito de nós outros, disseram que o Movitivo, quando os do Legislativo e os do Judiciário já conmenta dos Sem-Terra é o fato mais importante do
quistaram esse direito líquido e certo. Portanto, tudo
parece um crime contra o Real, um crime contra a reaBrasil de hoje. E Sua Excelência, cercado de poder,
leza, um crime contra a estabilidade dos preços.
cercado de áulicos, cercado de suas condecorações
O Presidente, o Sociólogo Fernando Henrique
e áureas, não pode admitir que haja alguém mais
Cardoso sabe que isso é uma dominação de uma
bonito do que ele; não pode admitir que o Movimento dos Sem-Terra, desses trabalhadores pobres e
sociedade por um índice de preço. É o índice de presujos, possa ser considerado, pela inteligência do
ço que nos domina, que faz com que o Supremo Tribunal Federal não possa falar e nem proferir sentenmundo, como superior em importância ao próprio
Governo.
ças. É um índice de preço que impede que exerçaE lá, ao falar com Sua Santidade, o Papa, fez a
mos aqui a nossa função de legislar e de fiscalizar.
Somos escravos de um índice de preço. Isso é
intriga, queria - pensava Sua Excelência - retirar o
fetíchismo puro, sabe muito bem o Professor Fermovimento social da Igreja das proximidades do Manando Henrique Cardoso.
vimento dos Sem-Terra.
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Ontem, na Folha de S.Paulo, o jornalista Clóvis Rossi disse que não estava havendo nada que indicasse qualquer perigo de despotismo; não do despotismo esclarecido, penso eu. Mas o pior é que esse
despotismo moderno é muito pouco esclarecido. Parece que o brilhante jornalista Clóvis Rossi teve uma obliteração de sentidos, uma perda momen1ânea de sentidos e não está percebendo aquilo que tantas pessoas
vêem: o autoritarismo, o despotismo que estão presentes no Governo de Sua Excelência FHC. A vontade de
se perpetuar, o continufsmo que está af através da
reeleição, é obviamente outro dedo do gigante.
Pretendo parar por aqui, porque meu tempo já
está encerrado, mas prometo que na próxima semana irei mostrar que o Professor Fernando Henrique
Cardoso sabia de onde vinha o nosso autoritarismo.
Diz ele em seu livro: •o autoritarismo brasileiro provém da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, e
aqui obviamente foi-se transformando e o que determina as feições, a caracterfstica do nosso despotismo polftico, do nosso autoritarismo polftico, vizinho como diz ele - do fascismo, muitas vezes, é a acumulação de capital e as contradições do processo
de acumulação de capital. •
E quando a acumulação de capital no Brasil
entra em crise, o despotismo se transforma, o autoritarismo do Governo se transforma; é diferente do
autoritarismo militar, é diferente dos outros autoritarismos porque, agora, as contradições do processo
de acumulação adquiriram caracterfsticas específicas. E é essa infra-estrutura contraditória, econõmica
que, de acordo com Fernando Henrique Cardoso, o
sociólogo, determinam, em última ins1ância, as características do autoritarismo brasileiro e sul-americano.
Ele, af, foi brilhante. Ele realmente soube entender, como poucos brasileiros o frzeram, a influência, a
interação em que a acumulação se transforma na chave das explicações para as mudanças da superestrutura politica e de suas tendências autoritárias.
Infelizmente, apesar de Sua Excelência ter entendido o processo, parece que, ao se colocar no
centro do poder, a proximidade dele com o fato que
ele dirige agora tomou-o incapaz de perceber as características determinantes, especfficas do autoritarismo neoliberal, do autoritarismo e do despotismo
do Governo que ar está.
Muito obrigado.

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 ora-
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dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Seaoadores, o que
venho trazer hoje é o resultado de um absurdo.
A Universidade Federal do meu Estado divulgou ontem o listão dos aprovados nos exames vesti·
bulares realizados em 1997. O resultado, na avaliação dos próprios técnicos da instituição de ensino,
chegou à beira do desastre. Das 4.080 vagas ofertadas, nada menos que 42% das mesmas deixaram
de ser preenchidas, 76% das quais no interior do Estado, evidentemente que não por falta de candidatos, já que este ano 20 mil estudantes disputaram as
vagas ofertadas pela UniverSidade Federal do Pará.
Vejam bem o quadro catastrófico da educação
no nosso Estado e no Brasil. Vinte mil estudantes
disputam quatro mil vagas na un.iversidade federal e
apenas dois mil e poucos estudantes conseguem o
mínimo necessário para ocupar essas vagas; 42%
das vagas ofertadas pela Universidade Federal do
Pará vão ficar, se alguma solução não for dada ao ·
problema, sem alunos.
Esta é a moldura de um sistema educacional
falido. Os dados apresentados à sociedade pela Universidade Federal do Pará mostram uma aguda crise na qualidade do ensino básico, que não ocorre só
no Pará, mas, lamentavelmente, é peculiar em todas
as Unidades da Federação.
O ensino do 2" Grau, na rede pública, é uma verdadeira catástrofe, conseqüência evidente do caos que
se verifica no ensino do 1Q Grau. No meu Estado do
Pará a situação chega a ser alarmante. A política educacional implementada pela Secretaria de Estado da
Educação tem se mostrado tfmida e ineficaz, tanto no
que respeita a qualificação dos recursos humanos envoMdos na educação quanto nas questões relativas
às condições de funcionamento das unidades de ensino, muitas das quais podem ser comparadas com ruínas do que um dia foi uma escola
A grande demanda de estudantes egressos do
1Q Grau e a incapacidade dos estabelecimentos de
ensino do 2" Grau em absorver plenamente essa demanda tem sido um dos primeiros grandes problemas enfrentados pela comunidade escolar. Ainda há
poucos dias, os jornais de Belém noticiaram que
uma das escolas de 2" Grau mais tradicionais da capital paraense abrigou, durante vários dias, uma longa fila de pais de estudantes em busca de matricula
numa espera indefinida, já que nem mesmo a própria direção da escola tinha certeza se tais vagas
poderiam ainda ser oferecidas, dada a falta de professores que até então não tinha sido solucionado
pela Secretaria de Educação.
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Aliás, é comum em todo o Brasil assistirmos
aos revelllons de pais de tamma que passaram nas
filas de escolas de nossa Pátria.
O caos na educação pública se agrava à medida em que se observa uma completa inobjetividade
do papel a ser desempenhado no ensino secundário
em nosso País. Não conseguimos ainda definir se o
ensino de 2" Grau deve orientar-se especificamente
para a formação de mão-de-obra e preparação para
o trabalho ou se estaria melhor adequado a uma formação humanística de amplitude genérica, transferindo responsabilidades para o ensino técnico, de nível médio e superior, quanto a qualificação paramercado de trabalho.
Ambas as situações, a meu ver, sugerem um
amplo debate de avaliação no meio educacional
que, todavia, imprescinde também de uma ihtérveniência responsável do Poder Público.
Apesar da polêmica sob alguns aspectos, a
nova LDB permite muitos espaços para que essas
discussões redundem em efeitos práticos. Basta que
os responsáveis pela administração do ensino público se mostrem minimamente inclinados a propor
ações de revitalização e reestruturação, prfheipalmente no que tange ao currículo pleno do ensino
médio e os seus naturais reflexos sobre ação didática, sem esquecer de analisar e propor, da mesma
forma, reformulações estruturais no ensino de 1Q
Grau. gênese da um modelo sist~mioo caótico que
direciona atualrnente a educação em nosso País.
O absurdo de sobrarem vagas em uma institui·<ão pública àe ensino superior, como é a Universi.:lade Fc..>demi do Pará. contrasta com a existência de
'lm er.orrr:e con:lingente de estudantes que abandona a escola antes mesmo de concluir os estudos
eter:-..eniares para ingressar no mercado de trabalho,
sem o mfnimo de qualificação.
Con.,--tatar que 42"k das vagas ofertadas pela
UFP.~ ooíY.aiaJTI de ser preenchidas neste ano de
1997 pela ir.~..pa.ddade dos candidatos de alcançar
as médias mínimas de aproveitamento nos exames
a que se submeteram é admitir a mais absoluta incompett>ncia dos segmentos responsáveis pelo seter educacional.
Não se pode, de modo algum, admitir que uma
situação dessas ocorra sem que se faça uma profunda crítica da irresponsabilidade do Poder Público
no trato de uma questão tão complexa, da qual em
muito dependem as perspectivas de futuro dos nossos jovens e do nosso próprio País.
As responsabilidades, nesse caso específico,
Sr. Presidente, devem ser refletidas e assumidas

o

não só pelo Ministério da Educação, através de seu
órgão de representação no Estado do Pará, em face
da incumbência daquele órgão de gerir o macrossistema educacional do País, como também pela própria
Secretaria da Educação do Estado, que não tem conseguido dar respostas objetivas para a crise educacional que o Pará atravessa, como de resto todo o País.
Urge, pois, Sr"s e Srs. Senadores, repensar o
ensino básico em nosso País, rever o papel e as
práticas pedagógicas do ensino secundário, reestruturar, enfim, nossas univ~rsidades, para que delas
saiam profissionais realmente aptos a atuar num
mercado de trabalho cuja dinâmica é o pré-requisito
básico das economias de mercado sob as quais se
sustentam atualmente os ditames do desenvolvimento social.
- --- - Era este o lamentável registro que gostaria de
fazer do resultado do vestibular na Universidade do
Pará. Não sei que solução se darâ a esse impasse:
se serão chamados os alunos que não atingiram a
média mfnima necessária para ingressar na Universidade, ou se a Universidade, com toda uma estrutura montada pa~ oferecer 4.080 vagas, vai agora admitir apenas cerca de 2.300 estudantes.
Esse quadro mostra o grau de ineficiência e de
irresponsabilidade dos dirigentes do meu Estado
com a educação.
Erã ISS(fcjlle gostaria de dizer, além de solicitar ao
Ministério da Educação uma solt.ção para esse grave
problema em que se encontram os estudantes do Pará
O Sr. Lauro campos- Pennite-me V. Ex" um

aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço o Senador
Laura Campos, com satisfação.
O Sr. Lauro campos - Eminente Senador
Ademir Andrade, a preocupação de V. Ex" é por mim
compartilhada. Gostaria élPenas de, raPidafnente,
sugerir a V. Ex" que adotasse como possibilidade de
solução para esse difícil problema uma medida que
acaba de ser tomada no Brasil, em âmbito nacional.
Essa medida permite que em vez de considerar reprovados e lançar
agruras da repetêheia os alunos que não alcançaram a média mínima necessária
à aprovação, ou que tenham sido reprovados definitivamente numa matéria, eles possam cursar a série
seguinte; esses alunos que fiCaram devendo matéria
prestarão exames no ano seguinte a fim de ter a
possibilidade de galgar aquele nlvel. Eu sugeriria
que se fizesse isso também no vestibular: que àqueles
que não alcançaram a média e, porlanto, criaram essas vagas tão preciosas fosse dado o direito de freqüentar as aulas no primeiro ano da universidade e

às
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que, ao longo dos dois primeiros semestres, por exemplo, pudessem eles demostrar, através de provas, que
haviam conseguido atingir o nível mínimo de infórmaçãó
e de ensino que a universidade requer. É essa a suges1ão que faço e que V. Ex& poderia, inclusive, encaminhar
ao Ministro da Educação, caso considere que há nela alguma viabilidade. Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Nobre Senador
Laura Campos, acredito na viabilidade da proposta lndusive, vi a atitude do Governador de Brasüia, Cristovam Buarque, que está adotando essa medida já no nível básico- no 12 e no 2" Graus-, aqui em Brasllia. Essa
é uma medida fundamental, porque as universidades,
no desenrolar dos cursos, já adotam esse tipo de sistema Se o aluno perde a matéria, ele repete apenas
aquela matéria que perdeu. O que o Governador Cristovam Buarque fez no ensino público de Brasllia deveria
ser adotado pelos Governadores de todo o País.
E, evidentemente, vou fazer uma proposta ao
Ministro da Educação e ao Reitor da Universidade
Federal do Pará, porque não é admissível que toda
uma estrutura, que tem um alto custo, na universidade, com quadros de professores e funcionários prontos para atender 4.080 alunos, vá funcionar apenas
com 2.300 alunos aproximadamente. A solução
dada, por enquanto, é essa. O resultado que saiu foi
apenas a aprovação dos 2.300 alunos para ingressar na Universidade Federal do Pará. Todo o resto,
18 mil candidatos, foi reprovado.
Nós haveremos de recorrer dessa decisão, de
chamar a atenção do Reitor para que busque uma
forma alternativa de preencher todas as vagas, com
aqueles que se saíram melhor e, no caso, se eles
não se derem bem no primeiro ano, vamos procurar
uma outra solução para o problema.
O que não podemos admitir é o que está posto
hoje no Estado do Pará, já que deixa quase duas mil
vagas em aberto na Universidade, já que os estudantes não podem ocupá-las porque não tiveram a
média mínima. lamentavelmente, não é culpa defes,
mas de toda a estrutura do ensino brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 26, DE 1997
Dispõe sobre parcelamento do solo
para fins urbanos no Distrito Federal e altera dispositivos da Lei nQ 6_766/79.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1" A promoção de parcelamentos para fins
urbanos no território do Distrito Federal é de iniciativa exclusivádo Poder Público, na forma desta lei e
do disposto na legislação específica.
Parágrafo único. As disposições previstas no
caput não se aplicam às soluções indicadas na Lei
n" 9.262196, que transfere para o Governo do Distrito
Federal a administração da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu.
Art. 2" Os dispositivos da Lei~ 6.766fi9 relativos ao parcelamento do soiCI no Distrito Federal ficam
alterados naquilo que colidir com a presente lei.
Art. 3!1 Esta lei entre em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
O espírito da Lei n" 2.874156, que criou Brasília, era que a nova capital seria uma cidade planejada e todo parcelamento de terras seria de exclusiva
iniciativa e responsabilidade do Poder Público.
Com o tempo, esse princípio caiu em desuso.
O Governo deixou de pagar algumas desapropriações, e parcelas de glebas voltaram às mãos de seus
antigos proprietários. Paralelamente, a ação de grileiros e especuladores, o retalhamento da região em
condomínios irregulares e parcelamentos indesejáveis, o desdobramento de cadeias dominiais altamente questionáveis - tudo contribuiu para lançar
aos caos a realidade fundiária do DF.
Os prejuízos sociais e económicos dessa situação são alarmantes. O próprio futuro do Distrito Federal estará em xeque, se não forem adotadas providências para conter a deterioração desse quadro.
A solução está em recuperar o espírito que
norteou a legislação de criação da nova Capital. Trata-se de resgatar dispositivos legais que disciplinem
em definitivo o uso e ocupação do solo do DF e devolvam ao Governo local a prerrogativa exclusiva de
decidir sobre a criação de novas áreas urbanas, ve-- dando-se tal iniciativa a particulares.
Este é o sentido do Projeto de lei que ora temos. a honra de submeter à apreciação desta Casa
- redigido em co-autoria com o Deputado Augusto
Carvalho, que o está apresentando simultaneamente
na Câmara Federal.
Com essa proposição, pretendemos não apenas eliminar a ação nefasta exercida no Distrito Federal pelos especuladores, responsáveis pela proliferação de incontáveis parcelamentos irregulares no
Distrito Federal e pela intranqüilidade em que se encontram dezenas de milhares de famílias que adquiriram essas terras e hoje não possuem documento
de titularidade sobre elas.
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Objetívamos, igualmente, disciplinar o procesO SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
so de ocupação do solo no DF e indUZir o seu cresprojeto será publicado e remetido à Comissão comcimento de forma ordenada.
petente.
O Sr. Senador Júlio Campos enviou discurso à
Queremos que a valorização das terras, resultante da instalação de equipamentos de infra-estruMesa para ser publicado, na forma do disposto no
tura urbana custeada pelo Poder Público, reverta em
art. 203 do Regimento Interno.
benefício de toda a coletividade - e não seja aproS. Ex" será atendido.
priada por particulares que em nada contribuíram
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MTI - Sr. Presipara seu financiamento.
dente, Sr"s e SrlCSenadores, o mundo dOs-paTsesTemos em vista, finalmente, alMar a carga fide moeda forte e estável tem diversas peculiaridananceira que o Distrito Federal representa para a
des. Os preços oscilam pouco, as pessoas tem noUnião -que vem custeando as áreas de Segurança,
ção exata do valor de seu dinheiro e conhecem as
Saúde e Educação do DF. A proliferação de condocaracterísticas da moeda nacional. O Plano Real,
mínios irregulares nos arredores da Capital promove
que trouxe estabilidade e moeda forte, ainda sura ocupação descontrolada do seu território e é responpreende o brasileiro, desacostumado a atribuir um
sável pela explosão populacional que pressiona para
valor constante e fixo para determinado produto.
cima os custos de manutenção dos equipamentos públiA hiperinflação não permitia que as coisas ticos. Em última instância, parcela do preço a ser pagO - · vessem preço. Tudo era indexado a tudo e ninguém
por esse processo de descontrole é assumida pelos cosabia exatamente por que tal produto valia determi·
fres do Governo Federal - que seriam, assim, benenada quantia A cada dia os preços se modificavam
ficiários indiretos da proposta ora apresentada.
e, na esteira, as referências desapareciam. Entre
Pelas razões alinhadas, estamos certos de que
outros graves problemas, a vertiginosa inflação que
a devolução, ao GDF, da prerrogativa exclusiva de
assaltou a economia brasileira fez com que o povo
promover parcelamentos de terras no Distrito Fedeperdesse a noção do valor das coisas e do poder de
ral, vedando-a à iniciativa privada, representará sigcompra de seu dinheiro.
nificativo avançó no processo de ocupação do solo
Esse é um capftulo vencido na história do Brano DF, contribuindo assim para seu crescimento orsil. O Plano Real, cuja implementação se iniciou há
denado, pelo que peço o apoio dos meus ilustres padois anos com a Unidade de Referência de Valor, a
res para sua aprovação.
URV, vem tendo uma trajetória luminosa e correta.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1997. Os preços se estabilizaram, em alguns casos até
Senador José Roberto Arruda.
caíram, e estão se mantendo num patamar bastante
razoável. A inflação de 1995 refiro-me ao ano inteiLEGISLAÇÃO CfTADA
ro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores alcançou
2
LEI N 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
25%, o que é um resultado notável para um pafs que
Dispõe sobre o parcelamento do
há muitos anos registrava índices mensais bem susolo urbano e dá outras providências.
periores a esse. Em janeiro de 1996, a inflação ficou
abaixo de um por cento.
Não há dúvidas de que o Plano Real é um suLEI N2 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
cesso. Funcionou e está fazendo com que os brasileiros redescubram o valor de seu dinheiro, o poder de
Dispõe sobre a administração da
compra e o preço de cada um dos produtos que deseÁrea de Proteção Ambiental (APA) da bajam adquirir. Voltamos a ter a saudável competição encia do Rio São Bartolomeu, localizada no
tre comerciantes, entre indústrias, que disputam o
Distrito Federal, e dá outras providências.
cliente ofertando maior qualidade a menor preço.
O Brasil está a caminho de um regime de inflaLEI N2 2.874, DE 19 DE SETEMBRO DE 1956
ção muito baixa, com signifiCativas taxas de crescimento econOmico, sefl'llre acima de quatro por cento
Dispõe sobre a mudança da Capital
ao ano. Esses índices da economia devem manter as
Federal e dá outras providências.
indústrias e, neste ano, a agricultura funcionando em
níveis compativeis com a necessidade de gerar mais
empregos. Também sob esse aspecto o Plano Real
(A Comissão de Constituição, Justiça
apresenta resultados extremamente positivos.
e Cidadania -decisão terminativa.)
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A critica que faço ao Plano de Estabilização, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tem outro sentido e
outro fundamento. Exatamente em função do sucesso
do Plano Real, o Banco Central, que é a autoridade
monetária, precisa urgentemente criar uma família de
moedas que seja diferenciada e melhor percebida pela
população. A moeda de um real, que equivale a um
dólar, é parecida com a de dez centavos, por sua vez,
igual à de cinqüenta centavos. E por af vai.
Nos Estados Unidos, o povo sabe quanto vale
um dime, a moeda de dez centavos. Sabe quanto
vale um quarter, a de 25 centavos. Existe a de meio
dólar, que é rara, tanto quanto a de um dólar. Elas
tem pesos, espessuras e tamanhos diferentes. Isso
auxilia o cidadão a realizar suas compras, agiliza a
relação entre o cliente e o comerciante e resulta em
beneffcio e facilidades para todas as pessoas.
Há, contudo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um outro dado. Existem deficientes visuais no
Brasil. Pessoas que nasceram sem a faculdade da
visão e aquelas que, por acidente ou doença, perderam a capacidade de enxergar. É absolutamente necessário, para atender aos deficientes visuais, que
existam, além de uma famnia de moedas diferenciadas entre si, também notas impressas em braile.
Os deficientes visuais são cidadãos que merecem todo o nosso respeito. Ses lutam para viver
num mundo sem luz, povoado de impressões, sentimentos, desejos e permanente pesquisa sobre como
é o mundo exterior, nas suas cores e formas. O fato
de havermos tido diversas moedas nos últimos anos
confunde a população de maneira geral, e confunde
ainda mais os deficientes.
Hoje em dia, quando o Brasil desfruta de moeda estável e forte, a população precisa conhecer o
valor de seu dinheiro até para tomar atitudes corretas no sentido de preservar seu valor e seu poder de
compra. É necessário que, a exemplo de diversos
pafses do mundo desenvolvido, o Brasil adote uma
famma de moedas diferenciadas em tamanho, espessura e fonna. Além disso, é também necessário
que as notas sejam impressas em braile.
Os pafses de economia estável protegem a
sua moeda. Mas quem primeiro a protege é o povo,
é o cidadão. A ele deve ser dado o direito de conhecer o verdadeiro valor daquilo que está em suas
mãos. O .Plano Real liquidou com as expectativas inflacionárias. E a moeda, o Real, não pode continuar
a ser, aos olhos da população, uma transição, ou
algo inacabado. Não é um dinheiro de ocasião.
O governo da União, por intermédio do. Banco
Central, deve dar o exemplo de que, de fato, acredi-
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ta no Plano e na moeda. Deve criar notas em braile,
moedas diferenciadas e demonstrar, assim, que
acredita no sucesso do Plano de Estabilização e garante que a inflação não mais vai retomar ao cotidiano do povo brasileiro.
Atento a esse fato, apresentei, perante a esta
Casa, Projeto de Lei do Senado n2 202196, que "estabelece padrões de confecção de cédulas e moedas metálicas que possibilitem identificação por deficientes visuais", e apelo aos nobres Pares que aprovem a matéria por ser oportuna, necessária e conveniente para a melhoria de vida dessa tão sofrida parcela de nossa sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, eStá encerrada a presente sessão.

(Levanta-se

a sessão às 11 h38min.)

ATA DA 811 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
· REAUZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997
(Publicada no Diário do Senado Federal,
de 28 de fevereiro de 1997)

RETIFICAÇÃO
Trecho da ata que se republica por haver saído
com incorreções, nas páginas n2 s 04715, 11 coluna,
a 04717, no Parecer de Plenário sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 73, de 1996:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 73, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei do Senado n• 73, de
1996, de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que institui o Serviço Comunitário
de Telecomunicação.

([lepenci:n:lo de parecer da Conlssão de Edi ~)
Nos termos do art. 140 do Regimento
Interno, designo o Senador Lúcio Alcântara
para proferir parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBICE, para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

I - Relatório
Em exame nesta Casa, o Projeto de Lei do Senado n2 73, de 1996, que "institui o Serviço Comunitário de Telecomunicação". De autoria do nobre Senador José lgnácio Ferreira, a medida pretende regulamentar os serviços atualmente executados de
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forma legítima petas chamadas "rádios comunitárias·, em todo o País.
Justifica o Autor a iniciativa considerando o
Serviço Comunitário de Telecomunicação uma "necessidade social e prática. Social, porque as comunidades carecem de um instrumento mais efetivo de
integração e que as ajude a entender e resolver ou
mitigar os problemas que as afligem. Prática, porque, na ausência de uma ação governamental, certas comunidades tomaram a iniciativa, ao arrepio da
lei, ou ignorando que existe uma lei, de instalar suas
próprias estações, sem uma ordem técnica adequada, causando interferências prejudiciais sobre oUtras
estações". Nesse sentido, chama a atenção o Parlamentar que o espectro de freqüências radioelétricas
constitui um bem público que, para ser útil, precisa
ser usado com ordem e critério. Do contrário, argumenta, ·se todos se arrogarem o direito de usá-lo a
seu talante, sem se importar com os direitos dos demais, ocorrerá o que, no início da radiodifusão, se
chamou de cacofonia de vozes, com todos falando e
ninguém podendo ouvir ou entender".
O presente projeto não recebeu emendas no
prazo regimentaL
11- Voto

Com efeito, as denominadas rádios comunitárias constituem, atualmente, fenômeno de amplitude
nacional e internacional. No Brasil, já chegam a cerca de 3.000 as emiSSoras-livres- ecomunrrã.rfas-em
funcionamento, envolvendo milhares de pessoas
com experiências significativas de prestação de serviço às comunidades onde estão instaladas. De âmbito !ceai, com baixa potência de transmissão, e sem fins
lucrativos, tais emissoras desempenham importante
função social na vida das pequenas comunidades do
interior ou dos bairros das grandes cidades, levando
aos segmentos abrangidos informações respeitantes
aos seus interesses peculiares. sempre ligadas a seu
ambiente e sua realidade. Substituem, nesse papel, as
emissoras convencionais, com interesses exclusivamente comerciais e que, conquanto explorem um serviço público. por delegação da União, não vêm cumprindo a função social inerente a esse serviço. Somese a isso a inegável concentração na propriedade dos
meios de comunicação, a formação das grandes redes
de comunicação, que têm produzido mensagens de
conteúdo massificado, impessoal, sem atentar para· as
especialidades locais e regionais.
Em que pese o inegável alcance social dessa
atividade, o Brasil é um dos poucos países da Amé:ica do Sul que não dispõe de legislação que regulamente a radiodifusão de baixa potência. Considera-
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das "clandestinas• ou "piratas•, tais emissoras vêm
sofrendo todo tipo de ameaça a seu funcionamento,
muitas delas, inclusive, sendo fechadas por ação de
força repressora policial. Cabe salientar, no entanto,
que a alegada ilicitude dessa atividade se •· 'Ve, em
nossos entendimento, à omissão do Poder f-l:.::li" _
que não atentou, até o momento, para a preO'; .1cia
de sua regulamentação.
Faz-se necessário, portanto, reconhecer que a
proliferação das rádios livres ou comunitárias, sem
qualquer tipo de controle ou regulamentação, não se
coaduna com o Estado de Direito desejado pela sociedade brasileira. o uso desordenado do espectro
de radiofreqüências acaba por propiciar o surgimento de emissoras que se utilizam do movimento de
natureza comunitária para a exploração de serviços
com objetivos comerciais, políticos ou religiosos.
Não se trata de propor qualquer sorte de restrição ou censura ao direito indelével do cidadão à liberdade de expressão. Convém ressaltar que a Carta
Magna de 1988 veio a dar nova ênfase ao primado da
liberdade de comunicação e ao direito à informação.
O art. 220 e seu§ 1° assim estabelecem:
•Art:--220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, prccesso ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1° j\jenhuma lei conterá dispositivo
que possa constituir embaraço à plena liberdade de jnfo.rmação jornalísti~ (lm quªlquer
veículo de_cgmunie<içãosogial> observado o
disposto no art. s•, IV, V, X, XII e xvt:.

Já os incisos IX e XIV do art. s• estatuem:

"Art. s•................................................ ..

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística científica e de comunicação, in-

dependentemente, de censura ou licença;
-

-

---

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

••

XIV - é assegurado a todos os acesso
à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional. •
Evidentemente, tais direitos individuais, constitucionalmente assegurados, são passíveis de limitaÇões. Não, é claro, no sentido de impor-se restrições
a seu-exercfcio, mas no de atentar para que sejam
efetivados segundo parâmetros que respeitem ao interesse geral e ao bem comum.
De outra parte, é preciso considerar que o espectro de freqüências radioelétricas constitui um
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bem finito, universal, cuja utilização é distribufda entre
os países mediante a celebração de acordos e convenções internacionais. Assim, tão espectro é administrado por organismos internacionais, os quais distribuem suas diversas faixas entre os países-membros
da Uit- União Internacional de Telecomunicações, de
forma tecnicamente equilibrada, de modo a evitar a
cx:orrência de interferências prejudiciais entre os vários
serviços. Naturalmente, os pafses-membros devem
respeito aos princípios internacionais estabelecidos,
devendo adotar, internamente, providências de ordem
técnica e mesmo política, para uma eficaz execução
de serviços de radiodifusão de sons e imagens.
Nesse sentido, a presente iniciativa constitli imprescindível instrumento de regulamentação desse setor, tendo como princípio fundamental a ampliação do
acesso aos meios de informação. O projeto cria nova
classificação para o serviço proposto, denominando-o
Serviço Comunitário de Telecomunicação, entendendo
que a radiodifusão traz consigo Onus e responsabilidades superiores aos que o serviço corrunilário conseguiria suportar. Alega o Autor que os trâmites administrativos aplicáveis aos serviços de radiocifusão são demasiadamente longos e penosos, demandando a deliberação do Congresso Nacional para os processos de autorização, o que, invariavelmente, consome anos de tramitação. Evidentemente, a transmissão deverá ser reaJiz&.
da por meio de ondas hertzianas, de modo a que a recepção continue a ser captada através dos aparelhos
comuns de rádio.
Dentro desse espírito de simplificação dos procedimentos para a regulamentação e exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicação, propomos, mediante a Emenda de Relator ri' 01, que sua outorga e renovação estejam a cargo das Delegacias Regionais do
Ministério das Comunicações Dada a natureza especial
do serviço, de caráter eminentemente local, não nos parece que a estrutura burocrática do Ministério, em Bra5flia, tenha condições de aquilatar, com a justeza necessária, as peculiaridades dos microcosmos a serem envolvidos nesse processo. Além disso, propomos a criação de um conselho consui!MJ, composto por representantes do Ministério das Corm.nicações e da sociedade civil local, para conferir maior legtímidade aos procedimentos.
De outra parte, incluímos a proibição de que as
outorgas sejam transferidas ou arrendadas, a qualquer pretexto, com vistas a evitar que se constituam
objeto de comércio, inconcebível desvirtuamento
dos princípios norteadores do serviço comunitário.
Atente-se, por fim, à grafia dos numerais de ordem dos artigos do presente projeto de lei. A boa

técnica legislativa manda que se utilizem números
ordinais do primeiro ao nono artigos, e números cardinais, do décimo artigo em diante.
Em vista das razões expostas, considerando
que a regulamentação do funcionamento das rádios
comunitárias constitui um imperativo social decorrente da necessidade da ampliação do acesso à informação em nosso país, somos de parecer favorável ao Projeto de Lei nR 73, de 1996, com as seguintes emendas:
EMENDA-NR 1-PLEN
Inclua-se um art. 1
mais:

o, renumerando-se

os de-

"Art. 10. Compete ao Poder Executivo,
através das Delegacias Regionais do Ministério das Comunicações, outorgar às entidades interessadas autorização para a exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicação, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e nas normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
§
As autorizações para a exploração
do serviço dependerão de parecer das Comissões Regionais de Acompanhamento da
Execução das Normas do Serviço e Assessorarnento Técnico, de caráter consultivo,
compostas por sete membros, sendo três indicados pelo Ministério e quatro indicados
por entidacles-da sociedade civil, com mandato de dois anos.
§ 2" A cada dois anos, as Delegacias
Regionais do Ministério das Comunicações
publicarão editais convocando as entidades
interessadas em participar da respectiva Comissão Regional para se reunirem, sob sua
coordenação, e elegerem os representantes
da sociedade civil em sua composição. •

'Q

EMENDA NQ 2-PLEN
Inclua-se um art. 15, rerumerando-se os demais:
"Art. 15. As autorizações do Serviço
Comunitário de Telecomunicações são intransferíveis, sob qualquer pretexto, sendo
vedado o arrendamento total ou parcial dos
horários de sua programação."

O SR. PRESIDENTE (Antonio C3J1os Magalhães)
- O parecer do Senador Lúcio Alcântara é favorável,
com emendas que apresenta. Assim, a matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de
receber emendas, nos termos do art. 235 do Regimento Interno.

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

470

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

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

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de I 997

Resenha das matérias apreciadas
pelo Senado Federal, no período de 17 a 28
de fevereiro de 1997
(Art. 269, II, do Regimento Interno)

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1
Total ......................................................... l

Projeto de Lei da Câmara no 104, de 1995 (n° 3.969/93, na Casa de origem), que determma que as Câmaras Municipais se;am obngatoriamente notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios e dá outras providênc/Qs.
Sessão: 27.02.97

PROJETOS APROVADOS E ENVlADOS À PROMULGAÇAO

De iniciativa da Câmara dos Deputados .. ..4
De iniciativa do Senado Federal............ . 1
Total .................... ~.................................... s

Projeto de Decreto Legislativo no 91, de 1996 (no 173/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahw - IRDEB,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Sessão: 26.02.97
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Projeto de Decreto Legislativo no 94, de 1996 (no 255/96, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão daRádio Gaúcha S.A.
para explorar serviço de radiodifilsão sonora em onda média na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 26.02.97
Projeto de Decreto Legislativo no 100, de 1996 (no 272/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal de
Jndaiatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Jndaiatuba, Estado de São Paulo.
Sessão: 26.02.97
Projeto de Decreto Legislativo no 102, de 1996 (n° 257/96, na Câmara
dos Deputados), que aprm·a o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de
Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiod[filsão sonora em onda média na
Cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
Sessão: 26.02.97
Projeto de Resolução no 24, de 1997, que autoriza o Município de São
Paulo a emitir, medwnte ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Mumcípw de São Paulo - LFTMSP. destinadas ao giro de sua dívida mobiliário
vencível no 1" semestre de 1997.
Sessão: 27.02.97
PROJETOS APROVADOS E ENVIAQOS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 3
De iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho - TST... . ................................ I
Total ......................................................... 4
Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 1993 (n° 3.053/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a publicação de nomes e fotografias de vítimas de crimes
contra os costumes.
Sessão: 20.02.97
Projeto de Lei da Câmara no 93, de 1995 (n° 4.235/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a Lei no 8.-132,
de 11 de ;unho de 1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de Conciliação
e Julgamento nas Regiões da Ju,stiça do Trabalho e dá outras providências.
Sessão: 25.02.97

------------------------------------------------------------------------------------
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Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 1995 (n° 1.323/91, na Casa de origem), que institui a Residência Odontológica, cria a Comissão Nacional de Re-

sidência Odontológica e determina outras providências.
Sessão: 25.02.97
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 1992
(n° 1.289/91, na Casa de origem), que amplia, para o estrangeiro em situação

ilegal no território nacional, o prazo para requerer registro provisório.
Sessão: 27.02.97

MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR
De iniciativa do Senado FederaL .......... 3
Total ......................................................... 3

Projeto de Lei do Senado no 283, de 1995, de autoria do Senador Ney
Suassuna.. que revoga o znctso VI do art. 3" da Let n" 7.256. de 27 de mJl'emhro
de 19R-I, que "estabelece normas integrames do Estalllto da Microempresa. re-

/atwas ao tratamento diférencwdo. simplificado e favorecido, nos campos administrallvo, tnhutário, prevtdenciáno, trahalhtsta, creditícw e de desenvo/\'1men/o empresarial".
(Retirado nos termos do Requerimento n° I. I 75, de 1996 ).
Sessão: 20.02.97 ·
Proposta de Emenda à Constituição no 48, de 1995. de autoria do Senador José Ignàcio Ferreira e de outros senhores Se_nadores. que altera dispositivos da ( 'onslillllção Federal.
(Retirado nos termos do Requerimento no l 187. d~ !926_)
Sessão: 20.02. 97
Projeto de Lei do Senado n" 220, de 1996, de autoria do Senador Gilberto M:randa, que revoga disposittvos legats que regulam o exercício de dn·ersas

profissres
(Retirado nos termos do Requerimento no 103, de !997)
Sessão: 25.02.97
MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÕES
DIPLOMÁTICAS
De iniciativa do Presidente da República .. .4
Total ......................................................... 4
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Mensagem n• 244, de 1996 (n° 1.172/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República Democrática do Laos.
Sessão: 26.02.97
Mensagem n• 249, de 1996 (n° !.260/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
João Carlos de Souza-Gom~s. Minist}"od~S~gun<ia_Cl?sse da Carr_eirad~J:)iplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa
Rica.
Sessão: 26.02.97
Mensagem no 47, de 1997 (n° 1.450/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Paulo Cardoso de Oliveira Pires dQ Rio~_Ministr_Q <iurin1ei~l!__Cl3.sse_ ºª-Çª!Teira
de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
junto à República Italiana, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República
da Albânia.
Sessão: 26.02.97
Mensagem n• 51, de 1997 (n° 36/97. na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Edgard
Telles Ribeiro, Ministro de Segunda_ Çlasss: da Cª!T~ira de Diplorn~ta, _lJarª-l;:)(_er- _
cera função de Embaixador do Brasil na Nova Zelândia.
Sessão: 26.02.97

OUTRAS DELIBERA.ÇÕES

Requerimento n• 137, de 1997, do Senador Osmar Dias e outros senhores
Senadores, solicitando, nos. termos regünentai.?, _sejé!ffi _prestadas homenagens de
pesar pelo falecimento do Deputado Federal Homero Oguido.
Sessão: 24.02.97
Requerimento n• 145, de 1997, do Senador Lúdio Coelho, solicitando,
nos termos regimentais. que o Senado FederaLpela inserção em ata de um voto
de profundo pesar. se associe à consternação do povo chinês, pelo falecimento do
Presidente Deng Xiao-Ping, e que. através do Ministério das Relações Exteriores
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seja dado conhecimento desta manifestação ao Governo da RepúbÍica Popular da
China.
Sessão: 25.02.97
Requerimento n° 146, de 1997, do Senador Waldeck Ornelas e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regim~ntais, que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente, em sessão a ser designada pela Mesa, seja destinado a homenagear a memória do economista, professor e ex-Ministro Mário
Hemique Simonsen.
Sessão: 25.02.97
Requerimento n" 139, de 1997. do Senador Antônio Carlos Valadares.
solicitando. nos termos do art. 71, VIL da Constiruição Fed~ral,_esciarecimentos
ao Tribunal de Contas da união relacionados à ultima auditoria sobre os contratos da empresa fornecedora do Projeto SIVAM.
Sessão: 26.02.97
-

~-

Requerimento no 154, de 1997~ dos Senadores Humberto Lucena e Roberto Freire. solicitando. nos termos regirnen~is, ~ejarn_prestª-~as home!!_agel1s_ pelo
falecimento do ex-Deputado Gileno de Cadi. dg_ller:narnbllCO.
Sessão: 26.02. 97
Requerimento no 135,-de 1997. de autoria dos Senadores Pedro Simon e
Esperidiào A..min. solicitando seja submetida à Mesa proposta de publicação,
neste ano. de homenagem ao S_er1ad_or_[)arcy Ribeiro. dentro da coleção Grandes
Vultos que Honraram o Senado.
Sessão: 27.02.97

SESSÕES -PLENÁRIAS Ri.ALJZADAS
(17 a 28 de fevereiro de 1997)
Sessões Não Deliberativas ......................••...•...•••••... 4
---

--

--

Sessões Deliberativas Ordinárias ........................... 4
Sessão Especial. ........•......•••..........•.................••••.....-1
Total ....................... :...••..........••••...........•.••.... 9
.

.

.

-
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-
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS AJ>RECIADAS__I>EL_Q~ENAJ.>-º.F'EI!ERAL _
(17 a 28 de fevereiro de 1997)

MATÉRIAS APROVADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14

Projeto aprovado e enviado à sanção .................................................................... !
Projetes aprovados e enviados à promulgação ................................................. 5
• Concesslies de rádio e 71". ............................................ ~-------L_
• Operações de crédito .................................................................... 1

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos [)eputados .
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomaticas

4

............... 4

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

Matérias retiradas pelo autor .. . . .. _... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .......................................... 3

CORRESPONDÊNCIA E.XPEPIDA_J>E.LA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
~

SF/154/97 a
SF/159/97

Líderes dos partidos Encaminha cálculo da propolíticos com represen- porcionalidade partidária das
tação no Senado Federal Comissões Permanentes.

SF/176/97

Presidente do Supremo Encaminha cópiá de doeuTribunal Federal
mentos solicitados.
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SF/182/97

Presidente da CPI dos Encaminha notas taquigráficas
títulos públicos
de pronunciamento do Senador Lúcio Alcântara, em que
solicita seja convidado o Senhor Rafael Grecca para
prestar esclarecimentos perante a CPI.

SGM/28/97

Secretário de Orçamento Encaminha cópia. em meio
Federal do Ministério do magnético, do autógrafo e
Planejamento e Orça- anexos correspondentes ao
mento
Projeto de Lei do Orçamento
de 1997 - PLN 8/96.

SGM/29/97

Diretora da Subsecreta- Encaminha coleção completa
da publicação do Projeto de
ria de Biblioteca
Lei do Orçamento de 1997 PLN 8/96.

SGM/30/97

Diretora da Coordena- Encaminha coleção completa
ção de Mquivo da Câ- da publicação do Projeto de
mara dos Deputados
Lei do Orçamento de !997 PL::-..: 8/96.

SGM/31/97

Diretora do Centro de Encaminha coleção completa
Documentação e Infor- da publicação do Projeto de
mação da Câmara dos Lei do Orçamento de 1997 Deputados
PL:\ 8/96.

SGM/32/97

Diretor da Subsecretaria Encaminha coleção completa
da publicação do Projeto de
de Informações
Lei do Orçamento de 1997 PLN 8/96.

SGM/33/97

Diretor da Subsecretaria Encaminha coleção completa
de Anais
da publicação do Projeto de
Lei do Orçamento de 1997 PLN 8/96.
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SGM/34/97

Diretora da Subsecreta- Encaminha coleção completa
ria de Arquivo
da publicação do Projeto de
Lei do Orçamento de 1997fl.
PLN 8/96.

SGM/35/97

Chefe de Gabinete dQ Encaminha Informação do
Senador Ademir Andra- Serviço de Estatística da Subsecretaria de Coordenação
de
Legislativa do Senado. contendo esclarecimentos solicitados.

SGM/36/97

Diretora da Subsecreta- Encaminha exemplard do
ria de Biblioteca da Câ- curriculum vitae dos Secretários-Gerais da Mesa do Senamara dos Deputados
do Federal.

SGM/37/97

•
Diretora da Subsecreta- Encaminha exemplares do
ria de Biblioteca do Se- curriculum vitae dos Secretários-Gerais da Mesa do Senanado Federa!
do Federal.

SGM/38/97

Diretora da Subsecreta- Devolve o volume X-original
ria de Arquivo
dos Autos do Processo de Impeachment contra o Presidente da República, encaminhando, também, o último volume
da coleção, XI-originaL encadernado no mesmo padrão
pela
Secretaria-Geral
da
Mesa.

SGM/43/97

Diretor-Geral

Encaminha Aviso do Tribunal
de Contas da União referente
ao Oficio no 410/94, da Presiência do Senado Federal,
acerca de divergência de interpretação quanto ao prazo
legal para prestação de contas
àquele Colegiado.
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Diretor-Geral
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Encaminha processo do Projeto de Resolução no 119, de
1996, a fim de ser providenciada a elaboração do parecer
da Comissão Diretora.

SGM/51197-A

Diretor da Subsecretaria Solicita empréstimo do volude Arquivo
me XI-original dos Autos do
Processo de I mpeachment
contra o Presidente da República.

SGM/52/97

Delegado de Polícia Fe- Encaminha Ofício da Advodera! da Superintendên- cac1a do Senado FederaL a
cia Regional no Distrito pedido.
Federal

SG\L'53í97

Diretor-Geral

SG\1155/97

Diretor da Subsecretaria Encaminha livro de autógrade Arquivo
fos dos Deputados de Legislaturas anteriores.

Encaminha copia de oficio
dos Líderes do PT PDT_ PSB
e PPS. comunicando a formação do Bloco Parlamentar de
Oposição. bem como a indicação de seu Líder.
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MESA
P111Siclente

Antonio canos Magallães- PR.- BA
12 Vlce-Presldente
Geraldo Melo- PSDB- RN
22 Vlce-Presidente
Júnia Marise- Bloco- MG
12 Secretário
Ronaldo Cunha Uma- PMDB- PB
22 Secretário
Carlos Patrocfnio- PFL- TO

32 Sec:retário
Flaviano Melo- PMDB- AC

PROCURADORIA PARLAMENTAR
{Designaçio: 16 e 23-11-95)
Nabor Júnior-PMDB-AC
WaldeckOmelas -PFL-BA
Emllla Fernandes- PTB- RS
José lgnáclo Ferreira- PSDB - ES
Lawo campoe- Bloco- DF

UDERANÇA DO PSDB

LIDERANÇA DO GOVERNO

José lgnácio Ferreira
Lúdio Coelho

Udlr

Lide r
Sérgio Machaqo

VJc:e.Uderes

Elcio Alvares- PFL- ES
VJce.Ucfer8s
José Roberto Arruda- PSDB- DF
Vllson Kleinüblng- PFL-SC
Rarnez Tebet- PMOB- MS

UDERANÇA DO_
BLOCO DE OPOSIÇAO

Lide r

42 Secretário
Lucldio Portella- PPB- PI
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UDERANÇA DO PFL
Lider
Hugo Napoleão

José Eduardo Outra

Suplerrtes de Secretário

VJce.Uderea
11 - Emflia Fernandes- PTB- RS
22- Lúdio Coelho- PSDB- MS
32- Joel de Hollanda- PFL- PE
41 - Marluce Pinto- PMDB- RA

Edlson Lobão

UDERANÇA DO PPB

Francelina Peruira
Glberto Miranda
RomeroJucá

Lide r
Epitacio Cafeteira

CORREGEDORIA PARLAMENTAR

UDERANÇA DO PMDB

Corregedor

Uder

(Eleito em 16-3-95)
Romeu Tuma- PFL- SP

Jácler Barbalho

VJce.Ucfer8s
Corregedores- SubatitutDs
(Eleitos em 16-3-95)
12 Senador Ramez Tebet- PMJB-MS
2' Senador Joel de Holalda- PFL- PE
3'Senad:rlú:lo~- PSCB-CE

Nabor Júnior
Gerson Camata
Carlos Bezena
Ney Suassuna
Gilvam Borges
Fernando Bezena

Vlce-Líderes
Leomar Ouintanilha
Esperidião Amin

UDERANÇA DO PTB

Lider
Valmir Campelo
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CONSELHO DE ÉTICA. E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 19-4-95)
Presidente: Casildo Maldaner- PMDB- SC
Vice-Pre51deme: José <\lvcs - PfL- SE
(Eleitos em 2!>-2-96)

Tltulaft:s

1I

Suplentes

PMDB
I.
2.
3.
4.

1. Casildo Maldaner
2. Rarnez Tebet
3. Nabor J únioc
4. Ney Suassuna

Onofre Quinan

Gerson Camara
Flaviano Melo

Coutinho Jorge

PFL
I.
2.
3.
4.

1. Elcio Alves
2. Frnncelino Pereira
3. Wai~Omelas
4. José Alves

José Agripino
Carlos Patrocínio
Vilsoq K.leinübing
José Bianoo

PSDB
1. Lúcio AJcantara.
2. (vago)

1. Jefferson Peres
2. José Ignácio Ferreira
PPB (ex-PPR + ex-PP)

1. Epitá::io Cafeteira
2. Osmar Dias (PSDB)

I. Lucídio Ponella
2. AntOnioCarlos Valadar<:s (PSB)
PTB

l.

l. Arlindo Pono

&lf!ia Fornandcs
PP

I.

Os!nar Dias

I.

Marina Silva

1. AntOnio Carlos Valadares

PT
I. Lauro Campos

PDT
L

I. Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro

MombroNP
Romeu Tuma (Com:gcdoc)

de 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de i 997

SECRETARIA-GERAL DA 1\.fESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ
Ramais: 3490- 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE COMISSÕES ESPEClALS EDE INQUÉRITO
Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511-3514 Fax: 3606
Secretários:

AD RI ANATA V ARES SOBRAL (Ramal: 4252)
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
MARCOS SANTOS PARENTE FILHQ{Ramal;_)623)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501)

SERVIÇO DE ÇOMISSÕES MISTAS
Chefe: JOSÉ ROBERTO AS-SUMPÇÃO CRUZ
Ramais: 3507- 3520 Fax: 3512
Secretários:

EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal 3520)
IV ANILDE PEREIRA DIAS (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal 4256)
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal 3509)

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO QUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638- 3492 Fax: 4573
Secretários:

ANTONIO CARLOS P. FONSECA (Ramal: 4604)
CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607)
DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
IZAIAS FARIA DE ABREU (Ramal: 3935)
PAULO ROBERTO A. CAMPOS (Ramal: 3496)
RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 4608)
VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609)

481

ANAIS DO SENADO FEDERAL

41"'

Fevereiro de 1997

COMISSÕES PEH.i\IANENTES
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMJCOS • CAE
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES

PMDB

''

GILVAN BORGES ..
FERNANDO BEZERRA
NEY SUASSUNA
ONOFRE QUINAN
CARLOS BEZERRA
JADER BARBALHO
RAMEZTEBET
JOSE FOGAÇA

AP-2151/52
RN-2461167
PB-1145/1245
G0-3148/49
MT-2291/92
PA-3051/53
MS-2221122
RS-3Q77178

FRANCELINO PEREIRA
VILSON KLEINÜBING
GILBERTO MIRANDA
FRANCISCO ESCÓRCIO
FREITAS NETO
JOÃO ROCHA
AGO)

MG-2411/12
SC-2041/42
AM-3104/05
MA-3069/70
Pl-2131/32
T0-4070171

BENIVERAS
JEFFERSON PERES
JOSÉ SERRA
(VAGO)
OSMARDIAS

CE-3242/43
AM-2061162
SP-2351152

1-MARLUCE PINTO
2- MAURO MIRANDA
3-ROBERTO REQUIÃO
4-RONALDO CUNHA LIMA
5-PEDRO SIMON
6-CASILDO MALDANER
7 -GERSON CAMA TA
8-VAGO

RR-110111201
GÓ-2091192
PR-2401/07
PB-2421122
RS-3230131
SC-2141142
ES-3203104

PFL
1-JOEL DE HQLLANDA
2-JOSAPHAT MARINHO
___ 3- WALDECK ORNElAS
4-JONAS PINHEIRO
5-JOSE BIANCO
6-ELCIO ALVARES
7-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

PE-3197/98
BA-3173174
BA-2211/12
MT-2271172
R0-2231132
ES-3130/31
BA-2191/97

PSDB

PR-2121/22

1-LUDIO COELHO
2-SERGIO MACHADO
3-LÚCIO ALCÃNT ARA
4-JOSÉ ROBERTO ARRUDA
5-COUTINHO JORGE

MS-2381/82
CE-2281/82
CE-2301/02
DF-2011/12
PA-3050/4393·

BLOCO
EDUARDO SUPLICY
LAURO CAMPOS
ADEMIR ANDRADE
ANTÔNIO C. VALADARES

SP-3213115
DF-2341/42
PA-2101/02
SE-2201/04

1-JOSE EDUARDO OUTRA
2-SEBASTIÃO ROCHA
3-ROBERTO FREIRE
4-ABDIAS NASCIMENTO

SE-2391/92
AP-2244/46
PE-2161/67
RJ-4229/31

·ppa
ESPEAIDIÃO AMIN
LEVYDJAS

SC-4206/07
MS-1228/3015

VALMIR CAMPELO

DF-1046/1146

1-EPITACIO CAFETEIRA
2-ERNANDES AMORIM

MA-4073/74
T0-2071fl2

PTB

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS-10:00 HS.
SECRETÁRIO: DIRCL:.U VIEIRA MACHADO FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605

1-JOSE EDUARDO A. VIEIRA

PR-4059/60

SALA N° 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3255
i'AX;_311~_344
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • ÇAS
PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(29 TITULARES E 29 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES

PMDB
CARLOS BEZERRA
GILVAN BORGES
JOÃO FRANÇA
CASILDO MALDANER

MT- 2291/97
AP-2151157
RR-3067/68
SC-2141/47

1-NABOR JUNIOR
2-0NOFRE QUINAN
3-JOSÉ FOGAÇA .
4-FERNANDO BEZERRA
5-VAGO
6-RAMEZ TEBET
7-VAGO
8-VAGO
9-VAGO

(VAGO)
MAURO MIRANDA

G0-2091/97

(VAGO)
VAGO
VAGO

AC-1478/1378
G0-3148/50
RS-3077n8
~N-2461/67

MS-2221/27

PFL
ROMEROJUCA
JONAS PINHEIRO

R~-2_1_1_1/17

.1-G_Uill:IERME_f'.I\LMEIRA
2-JOSE BIANCO
3-ELC!O ALVARES
4-FREITAS NETO
5-JOEL DE HOLLANDA
6-JOSE AGRIPINO
7-BERNARDO CABRAL
·a-VAGO

MT-2271n7

(VAGO)
JOSE ALVES
FRANCISCO ESCÓRCIO
WALDECK ORNELAS
EDISON LOBÃO
VAGO

SE-4055/57
MA-3069/72
BA,-2211/17
MA-2311117

BENIVERAS
LÚCIO ALCÃNT ARA
CARLOS WILSON
OSMAR DIAS
COUTINHO-JORGE

CE=3242/43
CE-230.1/07
PE-2451/57
PR-2_12_1/22
PA-3050/439_:

AL-3245/47
R0-2231/37
ES-3130132
Pl-2131/37
PE-3197/9S
RN-2361/67
AM-2091/87

PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2-GERALDO MELO
3-JEFFERSON PERES
.4-LÚDIO COELHO
. 5-JOSE ROBERTO ARRUDA

RJ-2431/37
RN-2371n7
Art.-2061/67
MS-2381/87
DF-2011112

BLOCO
BENEDITA DA SILVA
MARINA SILVA
ADEMIR ANDRADE
SEBASTIÃO ROCHA
ERNANDES AMORIM
LEOMAR OUIN f ANfLRA

RJ-2111m
.AC-2181/87
PA-2101/02
AP-2244/46

·----R0-2251/55

1-JOSE EDUARDO OUTRA
2-LAURO CAMPOS
3-ABDIAS NASCIMENTO
4~ROBERTO FREIRE

SE-2391/92
DF-2341/42
RJ-4229/31
PE-2161167

PPB
1-EPITACIO CAFETERIA
2-E~ITAC10-CAFETE!RJ>.

T0-2071/i7

MA-4Õ7Ji74
SC-4206/07

PTB
VALMIR CAMPELO

OBS:

t •

DF-1248/1348

1-EMIUA FERNANDES

RS-2331/32

De acordo com a nova proporcJOnahdade partidãraa a anda se faz necessãria a
segurme alteração:

PMDB: falra tndicar 1 titular e 1 suplente

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 14:00 HS.
SECRETARIO: RAYMUNOO FRANCO DINIZ
FONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515

SALA N• 09- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3359
FAX: 311-3652
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO• JUSTIÇA E CIDADANIA • CCJ
PRESIDENTE: SENADOR IRIS REZENDE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LUCIO ALCÃNTARA
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES

PMDB
IRIS REZENDE
VAGO
ROBERTO REQUIÃO
RAMEZTEBET
JADER BARBALHO
NEY SUASSUNA

PR-2401/07
RS-3077178.
MS-2221/27
PA-3051/53
PB-4345/46

GUILHERME PALMEIRA
EDISON LOBÃO
JOSÉ BIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCELINO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO

AL-3245/47
MA-2311117
R0-2231137
AM-2011187
MG-2411117
BA-3173174

JOSE IGNACIO FERREIRA
LUCIO ALCÃNTARA
JEFFERSON PERES
BENIVERAS

ES-2021127
CE-2301107
AM-2061167
CE-3242/43

JOS_~ f9GAÇA ...

1-VAGO
2-PEDRO SIMON
3-GILVAN BORGES
4-CARLOS BEZERRA
5-GILBERTO MIRANDA
6-CASILDO MALDANER
7-VAGO

G0-2031/37

RS-::230/32
AP-2151/57
MT-2291/97
AM-31b4106
SC-2141/47

PFL
1-ELCIO ALVARES
2-CARLOS PATROCiNIO
3-ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES
4-HUGO NAPOLEÃO
5-JOSÉ AGRIPINO
6-FREITAS NETO

ES-3130/32
T0-4063169
BA-2191197
Pl-4473180
RN-2361167
Pl-2131/37

PSDB

I

1-SERGIO MACHADO
2-ARTUR DA TÀVOLA
· 3-JOSÉ SERRA
4-VAGO

CE-2284187
RJ-2431/36
SP-2351/52

BLOCO

ANTÓNIO C. VALADARES
ROBERTO FREIRE
JOSÉ EDUARDO OUTRA

SE-2201/04
PE-2161/67
SE-2391192

lESPERIDIÃO AMIN

SC-4206107

fEPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

PA-2101/02
AP-2244!46
AC-2161!62

1-ADEMIR ANDRADE
2-SEBASTIÃO ROCHA
3-MARINA SILVA

PPB
1

LEVY DIAS

MS-122613015

LEOMAR QUINTANILHA

T0-2071/73

na
REGINA ASSUMPÇAO

OBS:

MG-2321127

1-JOSE EOUAORO A. VIEIRA

De acordo com a nova proporcionalidade partidária ainda se faz neces~ária
seguinte alteração:

PR-4059160

a

1 - PMOB: falta indicar 1 suplente

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS.
SECRETÁRIA: VERA LÚCIA LACERDA NUNES ·
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-397214612

SALA N" 03- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541
FAX: 311-4315
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COMISSÃO .DE EDUCAÇÃO • CE
PRESIOENTE..SENAP.OR ROBERTO REQUIÃO
VICE-PRESIDENTE: (VAGO)
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES

PMDB
JQSE FOGAÇA
IRIS REZENDE
ROBERTO REOUIÃO
GERSON CAMA TA
IADEFfBÃREiÀLHO
JOPoO FRANÇA

RS-3077/78
G0-2031/32
PR-2401/02
ES-3203/04
PA-2441/42
RR-3067/68

(VAGO)
VAGO

1-RAMEZ TEBET
2-0NOFRE QUINAN
3-FLAVIANO MELO
4-NEY SUASSUNA
5-VAGO
6-MAURO MIRANDA
7-NABOR JÚNIOR
.li-VAGO

MS-2222123
G0-3148/49
ÀC-3493/94
PB-4345/4346
G0-2091192
AC-1478/1378

PFL
JOAO ROCHA
WALC•ECK ORNELAS
HUGO NAPOLEÃO

HlE:RNA~I)Q CMlRAL

T0-4070/71
BA-2211/12
Pl-4478/80

2-VILSON KLEINUBING
3-EDISON LOBÃO

(VAGO)

4-ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

JOSE BIANCO
ELCIO AL-IARES
JONAS PINHEIRO

R0-2231/32
ES-3130/32
MT-2271/77

ARTHUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
SERGIO MACHADO
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
COUTINHO JORGE

RJ-2431132
PE-2451/57
CE-2281/82
DF-2011112
PA-3050/4393

5-FRANCISCO ESCÓRCIO
6-FRANCELINO PEREIRA
7-ROMERO JUCÃ

Al.l-2081/87'
SC-2041/42
MA-2311112
BA-2191/92
MA-3069/70
MG-2411/12
RR-2111117

PSDB
1-BENI VERAS
2-JEFFERSON PERES
3-LÚCIO Al-CÂNTARA
4-0SMAR DIAS
5-VAGO

CE-3242143
AM-2061/62
CE-2301/02
PR-2121/27

BLOCO
LAURO CAMPOS
MARINA SILVA
SEBASTIÃO ROCHA
ABDIAS NASCIMENTO

DF-2341/42
AC-2181/87
AP-2244/46
RJ-4229/31

1-BENEDITA DA SILVA
2-ANTONIO C. VALADAAES

PPB
LEVY DIAS
LEOMAR QUINTANILHA

MS-fi2ãí3o15
T0-2071/73

2cESPJÕf:i(Q.IAO ÃMiN___ ..

2 ERNANDES AMORIM

RJ-2171/77
SE-2201/04

SC-4206107
R0-2251155

PTB
1-REGINA ASSUMPÇAO

(VAGO}

OBS:

MG-2321/22

De acordo com a nova proporcionalidade partidária ainda se faz neces~•ria it
s:.:!guínte alteração:

1 • PMDB: falta indicar 1 titular e 1 suplente

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 14:00 HS.
SECRETÁRIO: ANTÓNIO CARLOS P. FONSECA
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604

SALA N" 15 • ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA OE REUNIÃO: 31'1-3276
FAX: 311-3121
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
PRESIDENTE: SENADOR EDISON LOBÃO
.!iiiCE:P'RESlDENTE:·sefiiAOOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES
(11 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES
RAMEZTEBET
GILBERTO MIRANDA
(VAGO)
HUMBERTO LUCENA
JAOER BARBALHO

MS-2222123
AM-3104/05

JOSAPHAT MARINHO
CARLOS PATROCÍNIO
JOSÉ ALVES
EDISON LOBÃO

BA-3173174
T0-4068/69
SE-4055/56
MA-2311112

C~RLOS \'iiLSON

PE-2451/52
CE-2281/85
PA-305014393

SERGIO MACHADO
COUTINHO' JORGE

SUPLENTES
PMDB
1-GILVAN BORGES
2-ROBERTO REQUIÃO
3-VAGO

AP-2151/52
PR-2401/02

PB-3139/40
PA-2441/42
PFL
1-JOAO ROCHA
2-FRANCELINO PEREIRA

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA

T0-4070171
MG-2411/12

ES-2021/22

BLOCO
EOUARDO SUPLICY

SP-3213/15

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

JOSE EDUARDO A. VIEIRA

PR-4059160

1-BENEDITA SILVA

PPB
1- ERNANOES AMORIM

RJ-2171m

R0-2251155

PTB

OBS:

1-VALMIR CAMPELO

DF-1211348

De acordo com • nova proporcionalidade partidária ainda se faz necessária a

seguinte •lteraçlo:

1 • PMOB: falta Indicar 1 suplente

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:30 HORAS
SECRETÁRIO: IZAIAS FARIA OE ABREU
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519

SALA N• 06 ALA SENADOR NILO COELHO
TEL SALA OE REUNIÃO: 311·32&4
FAX: 311-1060

--------------
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COMISSÃO _1)1!: $ERVJÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE: SEiii'ADí:IR JOSE AGRIPINO MAIA
VICE-PRESIDENTE: SENADORA· REGINA ASSUMPÇÃO
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES

PMDB
NA60R JUNIOR
MAURO MIRANDA
ONOFRE QUINAN
GERSON CAMATA
FERNANDO BEZERRA
VAGO
VAGO

AC-147811378
G0-209112097
G0-3148/3150
ES-32031 3204
RN-2461/2467

FREITAS NETO
JOSÉ AGRIPINO
ROMERO JUCÁ
VILSON KLEINUBING
·ELCIO ALVARES

Pl-213112132
RN-236112367
RR-211112117
SC-204112047.
ES-313013132

1-ROBERTO REQUIAO
2-NEY SUASSUNA
2-VAGO
4-GILBERTO MIRANDA
5-CARLOS BEZERRA
6-VAGO
7-VAGO
PFL
1-CARLOS PATROCINIO
2-JOSAPHAT MARINHO
3-JONAS PINHEIRO
4-GUILHERME PALMEIRA
5-WALDECK ORNELAS
6-JOSÉ ALVES

(VAGO)

PR-240112407
PB-43451434.6
AM-310413106
MT-2291/2297

I0-4061i/4069
BA-3173/3174
MT-227112277
AL-324513247
BA-2211/2217
SE-4055/405-7

PSDB
JOSE IGNACIO FERREIRA
VÁGO
JOSE ROBERTO ARRUDA
VAGO

ES-2021/2027

1-GERALDO MELO
2-GARLOS WILSON
3-COUTINHO JORGE
4-0SMAR DIAS

DF-2011/2012·

. RN-2371/2377
PE-2451/2457
PA-3050/4393
PR-2121/2127

BLOCO
JOSE EDUARDO OUTRA

l-ANTONIO C. VALADARES SE-2201104
2-EDUARDO SUPUCV
SP-3213115
3-LAURO CAMPOS
DF-2341142

SE-2391/92

PPB
LEVY DIAS
ERNANDES AMORIM

_

.MS-1228/3015 .:,- 1-ESPERIDIAOAMIM
RQ-2251/55 ---2-EPITÁCIO CAFETEIRA

SC-4206107
MA-4073!74

PTB
REGINA ASSUMPÇAO

OBS:

MG-2321/2321

1-JOSE EDUARDO A. VIEIRA

PR-4059/60

Oe acordo com a nova proporcionalidade partidária ainda se fazem necessárias as

segUintes alterações:
1 - PMDB: falta indicar 1 titular e 1 suplente

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 14:00 HS.
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TEL. DA SECRETARIA: 311-4354/4607

SALA N°13- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311- 3292 (FAX)
FAX: 311-3286
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL· CRE
PRESIDENTE: (VAGO)
.
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES)
TITULARES
RAMEZTEBET
VAGO
CASILDO MALDANER
PEDRO SIMON
HUMBERTO LUCENA
ROMEU TUMA • I

MS-2222123
SC-2-141/47
RS-3230/31
PB-3139/41
SP-2051157

SUPLENTES
PMDB
1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-RONALDO CUNHA LIMA
4-GERSON CAMATA
5-IRIS REZENDE6-RAMEZ TEBET

RR-11 01/4062
RN-2461/67
PB-2421127
ES-3203104
G0-2031/37
MS-2221/22

PFL
GUILHERME PALMEIRA
VAGO
HUGO NAPOLEÃO
JOSÉ AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
VAGO
ARTUR DA TÃVOLA
.VAGO

AL-3245/47
Pl-3085/86
RN-2361167
AM-2081/87

RJ-2431/36

1-JOEL OE HOLLANDA
2-FRANCISCO ESCÓRCIO
3-JOÃO ROCHA
4-JOSÉ ALVES
5-VILSON KLEINÜBING
PSDB
1_-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-CARLOS WILSON
3-JOSÉ SERRA

PE-3197/99
MA-3069172
TQ-4071172
SE-4055157
SC-20411"7
ES-2~1127 -···

PE-2451157
SP-2351/52

BLOCO
BENEDITA DA SILVA
ABDIAS NASCIMENTO
ROBERTO FREIRE

EPITACIO CAFETEIRA

LEOMAR QUINTANIUiA

RJ-2111m
AJ-4229131
PE-2161/67

MA-4073/74

T0-2011m

1·EDUARDO SUPUCY
2·ADEMIR ANDRADE
3-MARINA SILVA

PPB
1-LEOMAR QUINTANILHA
PTB
--1-LEVY DIAS

SP-3213/15
PA-2101/02
AC-2181181

T0-3055157
MS-1228f.3015

•tp.,.ROMEU TUMA (PSL) ·vaga cedida pelo PMDB
OBS:

De acordo com a nova proportJOfl:alidade partidária ainda se faz necessãria a

segui'lte alteraçao:
1 - PMDB: falta ind1car 1 titular

REUNI0ES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS. ·
SECRETÁRIO: PAULO ROBERTO A. CAMPOS
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259i3496

SALA N° 07 -ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367
FAX: 311-3546

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

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO IIERCOSUL
(SEÇÃO BRASILEIRA)
(Designada em 25-4-95)
Presidente: Deputado PAULO BORNHAUSEN
Vlc&-Presidante: Sanador CASILOO MALDANER
Secretário-Geral: Sanador LÚCIO COELHO
Secretário-Geral Adjunto: De pulado ROGÉRIO SÍLVA
SENADORES

"süPientes

TltuPIIDB

Marluce Pinto 1

José Fogaça
Casüdo MaldaDer

Roberto RClqlliã>

PFL
Joel de Hollanda
Júlio Caopoo

Vüsoo Kleinti>ing
RomemJucá

PSDB
Geraldo Melo

Lúdio Coelho

PPB
Espcricüo Amin

PTB

E.ml1ia Fc:maDdes

I Pedro Simoo substituído. por Marluce Pinto. em 2-1~95.

2 Filiado ao PSDB em 22-6-95.
3. Rog,!rioSilvasubstinúdo por Júlio Redeckl:r. em 31-S-95
4. Júlio Rede<:ker substituído por Feuer Júni<r, em t•-2-96

PP
PT
BeueditadaSüva
Edua<do Suplicy

LauoCaopos
DEPUTADOS

"lllubna

Suplmta
Bloco f>wWrnentar PFLJPTB
Luciaoo Pil2lttO
AntOoio Umo
Pado Bon!!lauoen
José Carloo V"oeira
PIIDB
PadoRilzd
EliasAbraldo
Valdir Colllto
Rivaldo Macari
PSDB
Fronco MOIIIDro
Y eda eru.ius
PPB
Feau Júmior' •
Joio Pizzolotti
PP
Düeeu Sperafico
AugusâDho Freitas
PT
Migud Rcaeao
Luiz MaiDardi

